
Jak można zmniejszyć koszty opakowania i transportu dzięki optymalnej palecie? 
Całkiem zwyczajnie – stosując nową generację „lekkich” palet INKA, wykonanych 
z drewna prasowanego. Niska masa idzie w parze z wytrzymałością, która sięga 600 kg.

Firma INKA Paletten GmbH śledzi 
wymagania rynku, a co za tym idzie 
szybko reaguje na zainteresowanie 

i potrzeby klientów. W dziale rozwoju fir-
my powstała właśnie nowa generacja lek-
kich palet INKA, wykonanych z drewna 
prasowanego, o wymiarach 800×1200 mm, 
dostępnych w bardzo atrakcyjnej cenie.

Nowa paleta 

Waży jedynie 9 kg i zapewnia ładowność 
do 600 kg (obciążenie statyczne nawet 
do 1800 kg). Odpowiada ona wszystkim 
logistycznym jak i międzynarodowym 
przepisom. Palety INKA są stosowane na 

całym świecie, zgodnie z normą ISPM 15 
(International Standards of Phytosanitary 
Measures), w tym również w krajach unij-
nych, które tylko częściowo biorą udział 
w systemie wymiennym palet Euro, jak np. 
Włochy czy Szwajcaria.

Doskonale nadają się one zatem do 
wykorzystywania jako palety eksportowe, 
szczególnie w  tych sytuacjach, gdy nie 
znajdują zastosowania tradycyjne palety 
drewniane. 

Niewątpliwą korzyścią jest możliwość 
składowania palet INKA jedna na drugiej 
w pryzmie o wysokości 2 m, liczącej około 
60 palet. Redukuje to w dostrzegalny spo-
sób koszty transportu i powierzchni ma-
gazynowania przy przewozie i składowa-
niu pustych palet w porównaniu do palet 
drewnianych.

Mała paleta – 600×800 mm

Na dzisiejszym rynku palet coraz większe 
znaczenie zdobywają także tzw. półpalety. 
Firma Inka Paletten oferuje palety w for-
macie połówkowym, wytwarzane z drew-
na prasowanego, wytłaczanego pod ciśnie-
niem w wysokich temperaturach. Taka 
paleta zajmuje mniej miejsca podczas skła-
dowania niż standardowa paleta drewniana 
o tych samych wymiarach. Wystarczy nad-
mienić, że 120 palet ułożonych jedna na 
drugiej zajmuje 1/3 wysokości w porówna-

niu ze standardowymi formatami tej samej 
wielkości, a racjonalne i świadome wyko-
rzystanie miejsca przy transporcie skutkuje 
dodatkowo redukcją emisji dwutlenku wę-
gla, co jest korzystne dla środowiska.

Warto podkreślić, że ta mała paleta jest 
tańsza niż paleta drewniana tego samego 
formatu, tak więc korzyści finansowe, ja-
kie odnoszą firmy używające palet INKA 
o wymiarch 600×800 są potrójne:
> niższa cena zakupu,
> przewozu ładunku 
> i składowania palet.

Zastosowanie palet z drewna praso-
wanego przyczynia się również do znacz-
nego zmniejszenia kosztów eksportu. Dla 
eksporterów wysyłających swój towar 
w kontenerach morskich firma oferuje 
ekonomiczne rozwiązania, pozwalające 
optymalnie wypełnić całą przestrzeń za-
ładunkową paletami w formacie kontene-
rowym: CP1 1000×1200 i CP3 1140×1140, 
CP5 760×760. <

W dziale rozwoju firmy powstała nowa generacja 
lekkich palet INKA, wykonanych z drewna prasowanego, 
o wymiarach 800×1200 mm i 1000×1200 mm.

50 palet INKA w formacie Euro ułożonych 
jedna na drugiej zajmuje 1/3 wysokości 
w porównaniu z drewnianymi paletami 
tej samej wielkości

Mała paleta 600×800 mm
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źródeł. INKA Paletten 
GmbH to jeden z naj-
większych europejskich 
producentów palet z siedzibą w Sie-
gertsbrunn koło Monachium (Niemcy). 
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