
Palety Inka – idealne rozwiązanie dla 
eksportu drogą morską oraz lotniczą
Dwiema paletami o formacie kontenerowym firma Inka Paletten zareagowała na znany 
logistyczny problem, polegający na tym, że wymiary kontenerów ISO oraz formaty powszechnie 
używanych palet Euro nie są dopasowane.

Klasyczne kontenery morskie są wynalaz-
kiem amerykańskim, podczas gdy pale-
ta Euro to tradycyjny europejski format. 
Dlatego palety wielokrotnego użytku z eu-
ropejskiego systemu wymiany w typowych 
kontenerach, o wymiarach 20 i 40 stóp, są 
zazwyczaj transportowane z dodatkowymi 
przesyłkami – nie wypełniają całej dostęp-
nej powierzchni.

Kontener ISO mierzy wewnątrz 2,34 m 
szerokości, tak więc jest on o kilka centy-
metrów za wąski, aby zmieścić trzy palety 
Euro obok siebie. Powstała w ten sposób 
wolna przestrzeń musi zostać wypełnio-
na mniejszymi przesyłkami, co znacz-
nie utrudnia załadunek oraz wyładunek 
 towaru.

Paleta Inka jest w 100% przystosowana  
do transportu drogą lotniczą

Paleta INKA F11 – 1140×1140 mm,  
o ładowności aż do 1 250 kg

Inka F76 i F11 – łatwiej i szybciej

Lukę tę wypełniają dwa kontenerowe for-
maty palet firmy Inka. Palety F76 oraz 
F11 mają wymiary 760×1140 mm oraz 
1140×1140 mm. Dwie kwadratowe palety 
F11 lub trzy palety F76 są dopasowane do 
szerokości kontenera, co pozwala zaosz-
czędzić cenną powierzchnię. A ponieważ 
nie będzie potrzebny dodatkowy ładunek, 
który w innym przypadku jest niezbędny 
do zapełnienia wolnej przestrzeni, przeła-
dunek przebiega łatwiej i szybciej.

Transport drogą lotniczą 
w zgodzie z przepisami
Lekkie palety Inka we wszystkich forma-
tach spełniają również nowe, zaostrzone 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa trans-
portu lotniczego. Wszystkie palety Inka, 
które obciążone są ładunkiem na całej 
powierzchni i zabezpieczone specjalną 
taśmą lub w całości – razem z nóżkami 
– owinięte folią, stanowią całkowicie bez-
pieczny ładunek. Niemożliwe jest, aby przy 
tak szczelnie owiniętej przesyłce, jeśli nie 
ma żadnych uszkodzeń, ukryć jakiekol-
wiek niebezpieczne substancje w nóżkach 
 palet. Tak przygotowane przesyłki nie będą 
również ponownie kontrolowane – pod 
warunkiem, że wysyłająca je firma jest za-
rejestrowana w Departamencie Lotnictwa 
(Urząd Lotnictwa Cywilnego). <

 
Inka Paletten GmbH (Niemcy) jest naj-
większym europejskim producentem 
palet jednorazowego użyt-
ku z siedzibą w Siegerts-
brunn koło Monachium.

Palety produkowane 
są w Oberrot w Niem-
czech, w Ermelo w Holan-
dii jak również w USA. 

Firma posiada rozbu-
dowaną międzynarodową 
sieć dostawców, co umoż-
liwia bezproblemową dys-
trybucję na całym świecie.

Dane techniczne: 

Typ F 8-5
Materiał 
zgodnie z ISPM 15

drewno prasowane
„processed wood“

Maksymalne obciążenie powierzchni*

dynamiczne ca. 600 kg
statyczne ca. 1800 kg

Średnia waga palety ca. 9,0 kg
Sposób pakowania 60 sztuk
Wysokość ca. 1,90 m

** W ramach laboratoryjnej kontroli jakości uzyskany stopień łamliwości obliczony na teoretyczne obciążenie powierzchni. 
Video pod adresem www.youtube.com/inkapaletten

Inka-paleta Typ F 8-5
Format-Euro – 800 x 1.200 mm

© 2012 INKA Paletten GmbH

Format Euro dla średniej klasy obciążenia
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INKA – bez škodcov

Targi Fachpack 

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia stoiska firmy Inka 

Paletten podczas targów Fachpack 
2016, 27-29 września 2016 w Nurem-
berg/Niemcy, hala 7 – stoisko 7-218.

Więcej informacji o firmie Inka 
Paletten: www.inka-paletten.com  
i info@inka-paletten.comPlan załadunku – kontener 40 stopowy 

załadowany 31 paletami F76 760×1140 mm
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