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TEMAT  : PALETY  RODZAJE   PALET  ZNACZENIE  PALET W 

ZABEZPIECZENIU  I  TRANSPORCIE  ŁADUNKÓW . 

        

ZAGADNIENIA 

1. DEFINICJA  POJĘCIA  PALETA 

2. RODZAJE  PALET I ICH WYMIARY 

 

Paleta to jeden z nieodłącznych atrybutów każdego przewoźnika i 

jedno z podstawowych pojęć logistycznych. Dziś zapraszamy Was 

do zapoznania się ze standardami, kategoriami i wymiarami palet 

używanych w transporcie. 

  

 

Co to jest paleta? 

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, rozpocznijmy od 

podstaw. Paleta to najczęściej drewniana platforma nośna, z 

nadbudową lub bez nadbudowy, używana do składowania i 

przenoszenia towarów. Jest to materiał, który znajduje 

zastosowanie jako sztywne podłoże dla drobnych opakowań, które 

możemy transportować w większych ilościach. 

 

Za legalizację palet i ustalanie standardów odpowiada Polski 

Komitet Narodowy EPAL. 

  

http://www.epal.org.pl/
http://www.epal.org.pl/


 

Rodzaje palet 

Istnieje kilka typów palet i dzielone są w zależności od zastosowania. 

Przedstawimy wymiary palet najczęściej stosowanych: 

  

Wymiary palety Euro – EUROPALETA STANDARDOWA 

(EUR, EUR 1, EPAL) posiada wymiary: 1200 mm długość × 800 mm 

szerokość × 144 mm wysokość i przystosowana jest do obciążenia 1000-1500 

kg 

  

Poniżej znajdują się dokładne wymiary takiej palety: 

element 
ilość 

elementów 
długość szerokość grubość 

deska dolna 

skrajna 
2 1200 100 22 

deska górna 

skrajna 
2 1200 145 22 

deska dolna 

środkowa 
1 1200 145 22 

wzdłużnica 3 800 145 22 

deska górna 

środkowa 
1 1200 145 22 

deska górna 

pośrednia 
2 1200 100 22 

wspornik 

zewnętrzny 
6 145 100 78 

wspornik 

środkowy 
3 145 145 78 

  

 



 

PÓŁPALETA 

(EUR 6, EPAL 6) – 800 mm długość × 600 mm szerokość  × 144 mm 

wysokość 

  

 

PALETA ISO 

Wymiary palet ISO: (EUR 2, EPAL 2) – 1200 mm długość × 1000 mm 

szerokość × 144 mm wysokość (tzw. paleta angielka lub paleta 

przemysłowa) 

  

EUROPALETA EUR3 

EUR 3 (EPAL 3) – 1000 mm długość × 1200 mm szerokość × 144 mm 

wysokość 

  

EUROPALETA POWIĘKSZONA 

1200 mm długość x 1200 mm szerokość x 144 mm wysokość 

 

 PALETA PRZEZNACZONA DO KONTENERÓW 

1135 mm długość × 1133 mm szerokość 

 

 Palety plastikowe 

Palety drewniane, obecnie są często zastępowane przez palety plastikowe. 

 Są one trwalsze i nadają się do recyklingu. Zaletą palet plastikowych jest 

także ich stała waga (tolerancja +/-2%) oraz  odporność na promienie UV. 



Palety plastikowe z materiału oryginalnego HDPE lub PP mają żywotność 

10-15 lat. Warto wiedzieć, że okres żywotności palety plastikowej zależy od 

częstotliwości rotacji, jak również od ludzi, którzy ich używają. Występują 

następujące rodzaje palet plastikowych:  eksportowe, ograniczonego 

stosowania, do regałów wysokiego składowania oraz do przemysłu 

spożywczego z atestem PZH. 

  

  ZADANIE  DO WYKONANIA  PRZEZ  UCZNIÓW 

 

1.PRZECZYTAĆ  TEKST ZE ZROZUMIENIEM 

2.PRZEPISAĆ DO ZESZYTU 

3.DO  OCENY  NARYSOWAĆ   W ZESZYCIE  EUROPALETĘ  I PODAĆ JEJ  WYMIARY 


