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Obecny rozwój technologii 
magazynowej skierowany 
jest w stron! automatyzacji 
procesów zgodnie z tren-
dem Industry 4.0. Automaty-
zacja wchodzi coraz odwa"-
niej do magazynu, bior#c na 
siebie transport, sk$adowa-
nie i kompletacje ró"nych 
no%ników, w tym palet 
z towarem. Aby automaty-
zacja przynosi$a wymierne 
korzy%ci, sam system musi 
by& nie tylko niezawodny, 
ale równie" w pe$ni dostoso-
wany do przenoszenia palet 
z $adunkiem.

Automatyczne uk!ady lub magazyny 
s" bardzo dobrym rozwi"zaniem 

tam, gdzie wydajno#ci si$gaj" kilku-
dziesi$ciu i wi$cej palet na godzin$, 
maj" jednak podstawow" u!omno#%: 
wykazuj" niewielk" elastyczno#% na 
zmiany wymiarów i konstrukcji no#ni-
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ka. Pe!na wydajno#% zatem nie zale&y 
tylko od wykorzystanego sprz$tu ma-
gazynowego, ale równie& od no#nika, 
czyli jako#ci stosowanych palet, które 
zw!aszcza w automatycznych syste-
mach podlegaj" wi$kszym rygorom 
konstrukcyjnym i jako#ciowym ni& 
w sk!adowaniu manualnym. Dlacze-
go tak si$ dzieje i dlaczego jest to tak 
wa&ne?
W automatycznym procesie transportu 
i sk!adowania palet, gdzie ingerencja 
cz!owieka w proces zosta!a praktycz-

nie wyeliminowana do zera, no#nik 
musi by% perfekcyjnej jako#ci. Jakie-
kolwiek zaci$cie lub zablokowanie 
no#nika w uk!adzie skutkuje wy!"cze-
niem uk!adu lub jego cz$#ci z u&yt-
kowania, a usuni$cie usterki wi"&e si$ 
z czasoch!onnym i trudnym procesem. 
Dlatego do magazynowania w auto-
matycznych systemach wykorzystuje 
si$ palety sprawdzone pod k"tem kon-
strukcyjnym, a przede wszystkim certy-
fikowane i zgodne z obowi"zuj"cymi 
normami. Normy okre#laj" konstrukcj$ 

Europaleta na przenośnikach rolkowych. Fot. PSTM
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palety, jej dopuszczaln" no#no#%, mate-
ria!, z jakiego ma by% zbudowana, oraz 
jej fizyczne w!a#ciwo#ci, np. stopie' 
wilgotno#ci czy sposób zabezpieczenia 
przed szkodnikami pod postaci" zarod-
ków i nasion (tzw. palety fumigowane).
Paleta odpowiadaj"ca tym standar-
dom to paleta EUR, która jest najbar-
dziej popularn" jednostk" transpor-
tow" w automatycznych magazynach. 
(eby lepiej zrozumie%, jak wa&na rol$ 
odgrywa no#nik w magazynie, przy-
bli&$ nieco budow$ automatycznego 
magazynu.
Automatyczny magazyn paletowy to 
zespó! urz"dze' do transportu pozio-
mego, pionowego i sk!adowania palet. 
Urz"dzenia mog" wykonywa% takie 
funkcje, jak przyjmowanie, sk!adowa-
nie, kompletacj$ i wydawanie palet. 
Warto wspomnie%, &e ka&da z funkcji 
równie& mo&e by% automatyzowana 
oddzielnie w ramach np. usprawnienia 

przep!ywu towarów. W automatycz-
nym magazynie do transportu pozio-
mego s!u&" przeno#niki rolkowe, !a'cu-
chowe, obrotnice, przekazania k"towe, 
wózki transferowe czy wózki platfor-
mowe, za# do transportu pionowego 
u&ywane s" windy lub uk!adnice pale-
towe. Do implementacji w uk!ad auto-
matycznego magazynu wykorzystuje 
si$ inne urz"dzenia, jak owijarki, obkur-
czarki, paskarki czy wagi. Cz$sto auto-
matyczne magazyny i automatyczne 
linie transportowe !"czone s" z liniami 
produkcyjnymi, gdzie na ko'cu stoj" 

roboty pakuj"ce i ustawiaj"ce towar na 
palecie, tzw. paletyzery. Innym wa&nym 
elementem w automatycznym maga-
zynie jest tzw. check-point, w którym 
sprawdza si$ m.in. gabaryt i mas$ jed-
nostki transportowej, a tak&e gabaryt 
i jako#% no#nika pod k"tem uszkodze-
nia desek i klocków no#nych lub ich 
braku, wystaj"cych gwo)dzi i innych 
elementów konstrukcyjnych palety.
Wszystkie maszyny i urz"dzenia s" 
sterowane przez nadrz$dne systemy, 
a ich praca i sposób dzia!ania nie zale&" 
od cz!owieka. W!"czane i wy!"czane 

Aby wyeliminować niepożądane zdarzenia, większość 
zautomatyzowanych układów współpracuje 

z paletami euro ze znakiem EUR, ponieważ są one 
gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa nie tylko 

dla klienta, ale również dla dostawcy osprzętu
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Magazyn automatyczny. Fot. PSTM
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s" za pomoc" czujników laserowych, 
zbli&eniowych czy dotykowych. Ruch 
palet w magazynie automatycznym 
charakteryzuje si$ du&" pr$dko#ci" 
#redni" palety, bo celem jest osi"gni$-
cie du&ych wydajno#ci rz$du kilkudzie-
si$ciu czy kilkuset palet na godzin$. 
Jakiekolwiek zatrzymanie uk!adu wi"&e 
si$ z du&ymi stratami wydajno#ci, co 
zwi$ksza koszty u&ytkowania maga-
zynu i koszty ca!kowite. Aby zmini-
malizowa% ryzyko takich incydentów, 
u&ywa si$ certyfikowanych europalet 
ze znakiem EUR, które gwarantuj" swo-
imi wymiarami, konstrukcj", no#no#ci" 
i jako#ci" wykonania bezpiecze'stwo 
operacyjne. W czym tkwi sekret? Kon-
strukcja palet euro, tolerancja i jako#% 
wykonania przez certyfikowanych 
dostawców gwarantuje du&" powta-
rzalno#%, co jest kluczowe w magazy-
nie automatycznym. Je#li paleta nie 
spe!nia kryteriów, które s" sprawdzane 
w check-poincie, nie zostaje „wpusz-
czona” do dalszej drogi. Usuwa si$ j" na 
bok, gdzie musi by% poprawiona albo 
wymieniona na odpowiedni". Proces 
przej#cia jednostki paletowej wyd!u&a 
si$ w przypadku palet odbiegaj"cych 
od standardu. W skrajnych przypad-
kach, gdy paleta ulegnie uszkodzeniu 
ju& w sercu systemu, czyli na regale 
albo w tunelu, proces usuni$cia usterki 
jest bardziej czasoch!onny i koszto-
ch!onny. Automatyczny magazyn lub 
jego cz$#% musi by% wy!"czona z u&yt-
kowania, a serwisanci r$cznie usuwaj" 
palet$ i towar na niej stoj"cy. Tego typu 
usterki wymagaj" równie& zaanga&o-
wania grupy pracowników utrzymania 
ruchu, magazynierów, którzy s" odpo-
wiednio wyszkoleni.
Aby wyeliminowa% niepo&"dane zda-
rzenia, wi$kszo#% takich zautomatyzo-
wanych uk!adów wspó!pracuje w!a#nie 
z paletami euro ze znakiem EUR, ponie-
wa& s" one gwarancj" niezawodno#ci 

i bezpiecze'stwa nie tylko dla klienta, 
ale równie& dla dostawcy osprz$tu.
Rozwi"zania pod inne palety, cho% 
mo&liwe do zaimplementowania, s" 
wychodzeniem poza umówiony i glo-
balny standard i wi"&" si$ z du&ymi 
kosztami nieproporcjonalnymi do 
zmian. Ka&dy producent, licz"c si$ 
z konkurencj", d"&y do standaryzacji 
swoich rozwi"za' z zachowaniem 

odpowiedniej jako#ci, chce zarazem, 
&eby by!y akceptowalne ekonomicznie 
przez rynek. Nie da si$ takich efektów 
uzyska%, kiedy nie ma jednej i trwa!ej 
bazy, tj. palet ze znakiem EUR. Europa-
leta gwarantuje niezmienno#% wymia-
rów i certyfikowany poziom jako#ci 
wykonania, staj"c si$ wyznacznikiem 
standardów w transporcie i sk!adowa-
niu magazynowym. 
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