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Witajcie 😉 

Musimy się zebrać od galopu i zacząć powtórki do egzaminu na odległość, mam nadzieję, że 

jakoś to pójdzie 😉 

Materiał do nauczenia, opracowania, zadania do przeliczenia, z tego tematu na poniedziałek 

30.04.2020 do godziny 12:00 

 

Temat: Paletowe jednostki ładunkowe. 

Jednostka ładunkowa – pewna liczba opakowań ładunku, stanowiąca jedną całość,  

a tworzona za pomocą taśm spinających lub urządzeń transportowych. Jednostka ładunkowa 

po uformowaniu musi zapewniać trwałość kształtu, wymiarów i zawartości, aż do momentu 

rozformowania. 

 

Pakiet ładunkowy – to jednostka złożona z co najmniej dwóch sztuk ładunku tego samego 

rodzaju. 

 

Rodzaje jednostek ładunkowych: 

• Jednostki paletowe, formowane z wykorzystaniem palet, 

• Jednostki pakietowe, formowane bez użycia palet, lecz z wykorzystaniem różnego 

rodzaju taśm spinających, 

• Jednostki kontenerowe, formowane z wykorzystaniem kontenerów.  

 

Palety – są najpowszechniejszym rodzajem nośnika stosowanym w jednostkach ładunkowych. 

Mają znormalizowane wielkości, więc łatwo dobrać wielkość palety do danego produktu.  

Podział palet w zależności od trwałości palety: 

• palety jednokrotnego użytku 

• palety wielokrotnego użytku 

 

Podział palet ze względu na budowę 

• płaskie ( jednopłytowe, dwupłytowe) 

• dwuwejściowe 

• czterowejściowe (bez skrzydeł, ze skrzydłami) 

• skrzyniowe (szczelinowe, ażurowe - siatkowe, szczebelkowe) 

• słupkowe 

• płaskie z nadstawkami 

• specjalne (w tym stelażowe) 
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Podział palet ze względu na stopień zużycia: 

• palety I gatunku – czyste, niezniszczone 

• palety II gatunku – zabrudzone, z widocznymi śladami zużycia. 

 

Podział palet ze względu na materiał wykonania. 

• Z tektury 

• Z tworzyw sztucznych 

• styropianowe 

 

 

WAŻNE ! 
 

Według PAL wyróżniamy palety o następujących rozmiarach (dł x szer x wys) 

 

➢ europaleta (EUR): 1200 x 800 x 144 mm, obciążenie od 1000 kg do 1500 kg 

➢ 1/2 (EUR6): 800 x 600 x 144 mm 

➢ Powiększona (EUR): 1200 x 1200 x 144 mm 

➢ ISO (EUR2, tzw. Angielka): 1200 x 1000 x 144 mm 

➢ Paleta EUR3: 1000 x 1200 x 144 mm 

➢ Przeznaczona do kontenerów: 1135 x 1133 mm 
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 Zadanie dla Was 😉 
 

 

 

 

Opiszcie krótko każdy rodzaj palety, ja Wam podeślę skany książki, możecie też skorzystać z 

Internetu, luz z Waszego podręcznika, dodatkowo przygotowałam zadania do przeliczenia. 

Jedno sama zrobię i rozpisze Wam krok po kroku, jak je wykonać, myślę, że to pojawi się 

dopiero dziś wieczorem lub jutro rano, na razie skupcie się proszę na tej części teoretycznej 

😉 

 

Buziaki ;*  

 

 

Tu macie link do dysku google, wyślę Wam też dostęp na grupie. 

 

https://drive.google.com/open?id=1c584_IzzltVTKTwXwXN-ftcWWK7DKQgz 

 

Wykonane zadania bardzo proszę o wysłanie na adres: naukazdalnazdz@gmail.com  

 

mailto:naukazdalnazdz@gmail.com

