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Ka!dy z nas zetkn"# si$ 
z paletami – konstrukcjami 
z regu#y drewnianymi – na 
których le!" towary. Cho% 
cz$sto nie przywi"zuje si$ 
do nich wagi, maj" one 
ogromne znaczenie dla pra-
wid#owego i ekonomicznego 
funkcjonowania sprz$tu ma-
gazynowego. W nomenkla-
turze magazynowej palety 
nazywane s" no&nikami.

MGR INŻ. ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM

PALETA EUR GWARANCJ! 
BEZPIECZE"STWA 
I OP#ACALNO$CI 
ROZWI!ZA" 
MAGAZYNOWYCH

Na no!nikach mog" znajdowa# si$ 
rozmaite towary o zró%nicowanych 

gabarytach i masach, opakowane i spa-
kowane na ró%ny sposób. Paleta nie 
tylko „nosi” towar, ale równie% sama jest 
„noszona” przez ró%ne urz"dzenia ma-
gazynowe i sk&adowana w systemach 
rega&owych.
Mo%na zatem powiedzie#, %e paleta 
spe&nia dwie podstawowe funkcje, 
przez co staje si$ niezb$dnym elemen-
tem w magazynie, i nie tylko tam. Bez 

niej nie mo%na by by&o &atwo, szybko 
i bezpiecznie przenosi# i sk&adowa# 
produktów w sposób ustandaryzo-
wany. Dlatego konstrukcja i wymiary 
palety maj" zasadnicze znaczenie. 
Najszerzej stosowane s" palety ze 
znakiem EUR, które spe&niaj" obowi"-
zuj"ce standardy i normy, co upewnia 
u%ytkownika i dostawc$ wyposa%enia 
magazynowego o ich funkcjonalno!ci 
i bezpiecze'stwie. Paleta ze znakiem 
EUR musi by# wykonana z certyfiko-
wanych materia&ów przez certyfiko-
wanych producentów palet.
Wa%ne jest, %eby przy obs&udze kon-
strukcji rega&owych korzysta# z cer-
tyfikowanych, ustandaryzowanych 
konstrukcyjnie i wymiarowo palet, 
poniewa% proces projektowania, czyli 
m.in. doboru wymiarów sekcji/zatok 
rega&owych, bazuje na zunifikowanej 
konstrukcji i wymiarach palety EUR.
Systemy rega&owe s" bardzo wra%liwe 
na typ i jako!# palet. Wiele palet nie-
certyfikowanych i niespe&niaj"cych 
podstawowych wytycznych wr$cz 
nie nadaje si$ do sk&adowania w rega-
&ach. Dotyczy to zw&aszcza tych, które 
nie maj" certyfikacji, a producent nie 
mo%e potwierdzi# ich no!no!ci i jako!ci 
wykonania.
W pewnych warunkach i na %yczenie 
u%ytkownika, który musi by# !wiadomy 
ryzyka, jest mo%liwe wykonanie nie-
standardowych rozwi"za' magazyno-
wych, jednak podnosz" one znacznie 
warto!# rega&u.
W magazynie paleta nie tylko stoi na 
regale, musi równie% do rega&u w jaki! 
sposób dotrze#. Chodzi tu o wózki 
wid&owe, które podobnie jak sys-
temy rega&owe s" zaprojektowane do 
obs&ugi okre!lonych no!ników.
Standardowe w obu przypadkach 
s" w&a!nie palety EUR o najpopular-
niejszych rozmiarach 800x1200 mm 
i 1000x1200 mm. Podobnie jak w sys-

Europaleta w systemie regałów wjezdnych. Fot. PSTM
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temach rega&owych zmiany wymiaru 
czy konstrukcji no!nika od ogólnie 
przyj$tego standardu palety EUR jest 
powodem modyfikacji wózków wid&o-
wych, np. konstrukcji i wymiarów wide&, 
karetki, masztu czy nawet gabarytów 
wózka, gdzie zmiany mog" mie# wp&yw 
na zwi$kszenie korytarzy roboczych 
i pogorszenie jako!ci obs&ugi.
Sprawa nie tylko dotyczy rega&ów czy 
wózków, bo przecie% w magazynie 

znajdziemy inne urz"dzenia, które  
musz" wspó&pracowa# z paletami, 
np. owijarki, zamienniki palet, maga-
zynki palet. Urz"dzenia te równie% 
maj" wymogi co do standardu palet. 
W innych przypadkach ich dzia&anie 
staje si$ nieprawid&owe, a ewentualna 
modernizacja do innych wymiarów 
staje si$ nieop&acalna.
W ko'cu paleta musi opu!ci# magazyn, 
wi$c nale%y j" odpowiednio za&adowa#, 
zwykle na ci$%arówk$. Naczepy samo-
chodów maj" okre!lone, standardowe 
wymiary netto, które nie bez powodu 
umo%liwiaj" najlepsze upakowanie 
popularnymi paletami EUR. Konstrukcja 
i wymiary palet EUR pozwalaj" efektyw-
nie za&adowa# naczepy 33 paletami bez 
pozostawiania zb$dnych przestrzeni 
poza luzami manipulacyjnymi. Wida# 
wi$c, %e ka%dy z obszarów, procesów 
i urz"dze' magazynowych podporz"d-
kowany jest no!nikom, dlatego paleta 

musi by# nie tylko standardowa, ale 
tak%e mocna i trwa&a. 
Dlatego w ka%dym obszarze maga-
zynu, szukaj"c oszcz$dno!ci, wybiera 
si$ rozwi"zania ekonomiczne wynika-
j"ce z ustandaryzowania pod wymiar 
palety EUR.
Pierwszym i najwa%niejszym kro-
kiem  projektanta rega&ów jest usta-
lenie wymiarów i konstrukcji no!nika, 
wymiarów towaru na no!niku oraz 
maksymalnej masy jednostki transpor-
towej. Pod zadane gabaryty i obci"-
%enia, uwzgl$dniaj"c luzy manipula-
cyjne wynikaj"ce z norm, projektuje 
si$ d&ugo!# belki w rega&ach rz$do-
wych stacjonarnych lub mobilnych, 
szeroko!# tunelu w rega&ach Drive-In 
(wjezdnych), Shuttle, Przep&ywowych 
czy Push-Back. Najbardziej popularna 
konstrukcja, czyli rega&y rz$dowe, s" 
najmniej nara%one na zmian$ stan-
dardowych wymiarów 800x1200 mm. 

Dlatego w każdym 
obszarze magazynu, 

szukając oszczędności, 
wybiera się rozwiązania 

ekonomiczne wynikające 
z ustandaryzowania pod 

wymiar palety EUR.

”

Europaleta bezpiecznym nośnikiem transportowym. Fot. PSTM
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W takim przypadku mo%na wyd&u%y# 
belk$ lub zwi$kszy# g&$boko!# ramy. 
Oczywi!cie, jest to mo%liwe, ale nie-
standardowy wymiar belki wychodz"cy 
poza wymiar 1800 mm, 2700 mm czy 
3600 mm oraz g&$boko!# ramy inna 
ni% 1100 mm czy 1050 mm powoduj" 
wzrost kosztów rega&u nieproporcjo-
nalny do zmiany wymiarów.
Pozostaje jeszcze drugi, bardzo wa%ny 
aspekt. Co z konstrukcj" i no!no!ci" 
nietypowych i niecertyfikowanych 
palet? Kto ponosi odpowiedzialno!# 
w razie wypadku? Renomowani 
dostawcy systemów rega&owych czy 
wózków wid&owych wskazuj" wyra(nie 
rodzaj, kszta&t i mas$ palet, z którymi 
maj" wspó&pracowa# ich urz"dzenia, 
cz$sto z zastrze%eniem, %e zachowanie 
gwarancji i poprawne dzia&anie zapew-
nia tylko u%ycie certyfikowanych palet 
EUR.
W przypadku innych rega&ów g&ówn" 
rol$ odgrywa konstrukcja palet. O ile 
w regale rz$dowym poziom belkowy 
mo%na wype&ni# panelem siatkowym 
czy krat" pomostow" (dodatkowy 
koszt), eliminuj"c rygor sposobu pod-
parcia no!nika, o tyle w regalach typu 
Drive-In, Shuttle, Przep&ywowych, Push-
-Back nie ma takiej mo%liwo!ci. W tych 
systemach wymagany jest wysoki rygor 
konstrukcji palety, która ma spe&nia# 
odpowiednie przepisy i normy. Rega& 
Drive-in podpiera palet$ na szynach 
no!nych na samych jej ko'cach. 
To powoduje, %e same deski i klocki 
wsporcze musz" by# wykonane z moc-
nego i trwa&ego materia&u, musz" te% 
pozostawa# w poprawnym u&o%eniu 
wzgl$dem siebie, tak aby przenosi# 
obci"%enia rz$du 1000–1500 kg.
W systemach rega&owych typu Shut-
tle palety musz" by# podparte na szy-
nach nie tylko klockami wsporczymi, 
ale i odpowiednio podparte na wózku 
satelitarnym. Ma to istotne znaczenie 

z punktu widzenia nadmiernych ugi$# 
palety czy w najgorszym wypadku 
z&amania desek no!nych. To z kolei 
mo%e powodowa# unieruchomienie 
platformy Shuttle i brak dost$pu do 
innych palet w tunelu.
Z kolei w rega&ach przep&ywowych czy 
Push-Back materia& palety i jej dolna 
cz$!# powinny by# na tyle wytrzyma&e, 

aby paleta mog&a si$ porusza# po rol-
kach tocznych i hamuj"cych.
Przyk&ady powy%sze wskazuj", jak 
z pozoru ma&o istotna paleta EUR, której 
cz$sto si$ nie dostrzega i nie docenia, 
odgrywa ogromn" rol$ w sk&adowaniu 
i transporcie.  Ma bowiem bezpo!redni 
wp&yw na bezpiecze'stwo i na op&a-
calno!# rozwi"za' magazynowych. 

Ważne jest, żeby przy obsłudze konstrukcji 
regałowych korzystać z certyfikowanych, 

ustandaryzowanych konstrukcyjnie i wymiarowo 
palet, ponieważ proces projektowania bazuje na 

zunifikowanej konstrukcji i wymiarach palety EUR

”

Europaleta w systemie przenośników. Fot. PSTM
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