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PALETY
BEZ WIRUSA
W złożonych relacjach
gospodarczych, powiązanych ze sobą w łańcuchach
dostaw podmiotów paleta
jako uniwersalny nośnik
ładunkowy jest wyjątkowym ogniwem wzajemnych
relacji. Każda nagła sytuacja powoduje zakłócenie
płynności wypracowanych
procesów, ustalonych norm
i rozwiązań. To, co dzieje się
w gospodarce światowej
od marca tego roku, nie ma
precedensu w gospodarczej
historii ostatnich dziesięcioleci. Wirus SARS CoV-2
rozdaje karty, nie pozostaje
to bez wpływu na rynek palet, który zapewnia płynność
transportową łańcuchów
dostaw.

M

imo pandemii znaczące zaangażowanie wykazuje firma IPP,
światowy gracz oferujący usługi śledzenia, zarządzania i naprawy palet.
Swój biznes opiera na zrównoważonym rozwoju i współpracy z firmami z całego łańcucha dostaw, aby
obniżyć koszty operacyjne. Utworzono też firmę IPP Polska, która
organizuje struktury operacyjne do
obsługi klientów w Polsce i w Europie Wschodniej. To znaczące wzmoc-

nienie rynku palet pooli kolorowych,
a tym samym konkurencja dla firm
CHEP, LPR i NDHP.
W otwartym poolu palet „białych” trwa
impas formalny związany z wzajemną
wymianą europalet ze znakami EPAL
i UIC EUR. Mimo prób nie osiągnięto
ostatecznego porozumienia, dlatego
też oficjalnie do końca 2021 roku
wymiana jest tylko „dopuszczalna”. Na
rynku palety EPAL i UIC EUR są wymieniane i dla użytkowników nie stanowi
to problemu.
Na znaczeniu zyskują palety plastikowe;
produkty te wobec postępującej automatyzacji procesów dystrybucyjnych
okazują się najlepszym rozwiązaniem.
Koszty operacyjne dla palet plastikowych nie są też tak duże, jak mogłoby
się wydawać.
Palety jako uniwersalne nośniki ładunkowe mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Dla ochrony
różnego rodzaju transportowanego
towaru powstały nadstawki paletowe,
które w wielu obszarach operacyjnych
działań są wręcz nieodzowne.
W metrykach paletowych przedstawiamy produkty spełniające jakościowe
normy europalet zawarte w niezmienionym od 1965 roku dokumencie,
zwanym Kodeksem UIC-435. Określona
w nim standaryzacja i normy jakości
to podstawowe kryteria tworzenia
nowych produktów o wysokiej jako-
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ści i dużej przydatności operacyjnej
w łańcuchach dostaw.
Rynek palet jest języczkiem u wagi
operacyjnego rozwoju łańcuchów
dostaw, wszak po to powstała paleta,
aby dostawy były sprawne, szybkie i na
czas. W publikacji „Palety 2020“ piszemy
o rynku palet, na który kładzie się cieniem epidemia wirusa SARS CoV-2.
Wirusa boimy się jednak jakby mniej,
bo nie przenosi się na paletach transportowanych towarów.
Zapraszam do lektury
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ZAKŁÓCONE
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ, LOG4.PL

TEMPO ROZWOJU
Fot. Log4.pl

Po 30 latach od przemian
społeczno-gospodarczych
w Polsce kultura gospodarcza i poziom technologiczny
przedsiębiorstw uległy znaczącej transformacji. W ciągu
trzech dekad świat zmienił
się znacznie, a z nim nasza
gospodarka, która będąc
częścią światowego organizmu, niemal natychmiast
korzysta z nowoczesnych
technologii i rozwiązań.

R

ynek palet, będący nieodłączną częścią tego systemu, również się zmieniał wraz gospodarczymi przemianami.
Chociaż ten proces ma inną dynamikę,
to zaistniałe zmiany na tym ważnym
gospodarczo i logistycznie rynku są
bardzo istotne.
W latach 60. minionego stulecia
powstały na rynku palet standardy,
które wyznaczyły kierunki dla jego

rozwoju. W 1961 r. powstał otwarty
Europejski Pool Paletowy i pojawiła się
nazwa „europalety”, która wyznaczała
jakość tego nośnika transportowego.
Koleje narodowe zrzeszone w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC)
zaczęły wydawać licencje na produkcję
palet ze znakiem EUR. Znormalizowana
paleta EUR opisana w karcie UIC 435
stała się tym samym podstawą dalszego rozwoju branży, która na podstawie znormalizowanego wymiaru 800
× 1200 × 144 mm stworzyła szereg
nośników transportowych potrzebnych gospodarce.
Rynek paletowy to ważne ogniwo
w łańcuchu dostaw. Od jakości tych
nośników transportowych wiele
zależy, dlatego w 1991 r. powołano
Europejskie Porozumienie Paletowe
EPAL, które korzystając z licencji UIC
na znak towarowy EUR, miało czuwać
nad jakością europalet. Porozumienie
zaczęło tworzyć struktury w postaci
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Dla użytkownika najważniejsza jest jakość
produktu, gwarantująca
bezpieczny transport. Czy
będzie to paleta EPAL, czy
też UIC EUR, jest sprawa
drugorzędną – ważne,
że te dwa równorzędne
jakościowo produkty
można bez konsekwencji
wymienić

”

Komitetów Narodowych EPAL, które
nadzorowały rynek krajowy, wydając licencje na produkcję i naprawę
europalet. Na polskim rynku w 1999 r.
pojawił się Polski Komitet Narodowy
EPAL, który wdrażał założenia polityki
jakościowej palet ze znakiem EUR.
W tym czasie gospodarczych przemian w Polsce panował na rynku palet
chaos, powstałe organizacje nie dbały
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o jakość palet. PKP Cargo uprawnione
do licencjonowania i kontrolowania
zgodności z licencją produkowanych
palet nie panowało nad dynamicznie
zmieniającym się rynkiem. W efekcie
jakość produkowanych europalet była
niska, zagrażająca procesom transportowo-magazynowym, co w poskutkowało cofnięciem licencji dla PKP Cargo
w 2004 r.
W raporcie Rynek palet w Polsce – problemy i rozwiązania, opracowanym
i wydanym w 2005 r. przez Instytut
Logistyki i Magazynowania, zespół specjalistów we wnioskach i rekomendacjach wskazywał na zagrożenie monopolistyczną pozycją organizacji EPAL,

Międzynarodowy Związek
Kolei, właściciel znaku
EUR i twórca kodeksu UIC 435, będącego
„paletową biblią”, zaczął
przywracać rynkowi paletę
EUR z przynależnymi jej
atrybutami

”

która powstała po cofnięciu licencji
dla PKP Cargo. Naukowcy, analizując
rynek, przedstawiali naturalne zagrożenia wynikające z monopolu i braku
przeciwwagi wobec utraty licencji
przez PKP Cargo. Nie jest dobrze, gdy
na rynku nie ma równowagi – może
to prowadzić do patologii i nadużyć.
Pomimo dużej aktywności PKN EPAL
w Polsce sytuacja na rynku się nie
poprawiała, palety były fałszowane,
a oczekiwanie normalizacji okazało
się płonną nadzieją. Sytuację zmieniła
znowelizowana ustawa Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie
w 2007 r. Pojawiło się realne narzę-

Fot. ZPEUIC

dzie do walki z fałszerzami europalet,
które były przedmiotem nielegalnego
obrotu. PKN EPAL nabrał wiatru w żagle
i zaczął skuteczniej działać na rynku
palet, odnosząc coraz więcej sukcesów
w walce z fałszerstwami oraz edukując
rynek w kierunku jakościowego obrotu
paletowego.
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Opanowano chaos i wydawało się, że
nic nie może zakłócić tego uporządkowanego stanu rzeczy. Z końcem
2012 r. pojawiła się informacja, w którą
nie wszyscy chcieli uwierzyć – EPAL
wypowiedział jednostronnie umowę
UIC na używanie znaku EUR. W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że
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EPAL popełnił błąd, jednak na rynku
mówiono o palecie „epalowskiej” jako
tej normatywnej. EPAL i EUR są nawet
oznaczone podobnym logo w owalu.
W tym czasie EPAL obejmował niemal
90% rynku i sądził, że może dyktować
warunki. Rynek okazał się jednak bardziej złożony, niż się wydawało podejmującym te decyzje.
Znak EUR, jak się okazuje, ma znacznie
większe znaczenie dla użytkowników
palet i dłuższą tożsamość na rynku.
Międzynarodowy Związek Kolei, właściciel znaku EUR i twórca kodeksu
UIC 435, będącego „paletową biblią”,
zaczął przywracać rynkowi paletę EUR
z przynależnymi jej atrybutami. Koleje
narodowe rozpoczęły odbudowywanie
struktur kontrolnych zapewniających
gwarancję jakości palety UIC EUR,
a w obszarach, w których nie były tym
zainteresowane, powstały organizacje
chroniące znak EUR. W 2017 r. w Polsce
został utworzony Związek Producentów Europalet UIC, organizacja zrzeszająca firmy produkujące i naprawiające
palety EUR. Kilkanaście firm postanowiło odbudować tożsamość europalety
ze znakiem UIC EUR, tworząc struktury
gwarantujące utrzymanie jakości europalet.
– W ciągu trzech lat od powstania
Związku Producentów Europalet UIC
rynek palet w Polsce bardzo się zmienił.

Nasza praca związana z budowaniem –
tak naprawdę na nowo – świadomości o palecie UIC EUR powoli przynosi
efekty. Palety ze znakiem UIC EUR
zaczynają być rozpoznawalne i utożsamiane z prawowitym właścicielem
tego uznawanego na całym świecie
znaku towarowego –Rail Cargo Austria.
To nie przyszło łatwo – my jako zarząd
oraz członkowie naszego Związku
wkładamy w te procesy wiele wysiłku,
organizując szkolenia dla użytkowników europalet. Mamy w tym względzie
pełne poparcie ze strony największego
licencjodawcy – Rail Cargo Austria.
Wydajemy licencje na produkcję
i naprawy europalet zgodnych ze standardem kodeksu UIC 435-2, gwarantując ich jakość – mówi Sławomir Rusek,
prezes zarządu Związku Producentów
Europalet UIC.
Dla użytkownika najważniejsza jest
jakość produktu, gwarantująca bezpieczny transport. Czy będzie to paleta
EPAL, czy też UIC EUR, jest sprawa drugorzędną – ważne, że te dwa równorzędne jakościowo produkty można
bez konsekwencji wymienić. W łańcuchu logistycznych dostaw wielu
uczestników korzysta z różnych europalet i chociaż tych ze znakiem EPAL
jest najwięcej, to proces logistyczny
może zakłócić odrzucenie choćby kilkunastu palet. W efekcie EPAL oraz UIC

W 2017 r. w Polsce utworzono Związek Producentów
Europalet UIC, organizację zrzeszającą firmy produkujące i naprawiające palety EUR. Kilkanaście firm
postanowiło odbudować tożsamość europalety ze
znakiem UIC EUR, tworząc struktury gwarantujące
utrzymanie jakości europalet.
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porozumiały się w kwestii wzajemnej
wymienialności nowych palet ze starymi oraz nowych palet między sobą.
Do porozumienia EPAL z UIC i podpisania deklaracji doszło w Düsseldorfie
w październiku 2014 r. Taki stan rzeczy
zadowolił i uspokoił wszystkich uczestników rynku – atmosfera zaczęła się
oczyszczać.
Jednak 1 marca 2017 r. EPAL ogłosił, że
z dniem 1 maja 2017 r. rozwiązuje porozumienie o wymienialności europalet
zawarte z UIC w 2014 r., uzasadniając to
„złą jakością europalet produkowanych
przez UIC”. W tym samym komunikacie EPAL poinformował, że europalety
można nadal wymieniać do końca
grudnia 2021 r.
UIC nie pozostało dłużne i 6 marca
2017 r. zakwestionowało jednostronne
zerwanie umowy, zaznaczając, że
jakość europalet i ich bezpieczeństwo
w stosowaniu są dla UIC priorytetami,
a organizacja z pełną determinacją
i surowością walczy z producentami
podrabiającymi palety EUR.
Co na to rynek? Jest takie powiedzenie:
gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Pasuje to do sytuacji na rynku palet
i podejmowanych decyzji czołowych
graczy. Zamknięte poole paletowe
zwiększają swój udział w rynku. CHEP
i LPR rozwijają swoje struktury, jest już
polski gracz – NDHP – tworzący struktury operacyjne, wchodzi światowy
gracz LPP ze swoimi rozwiązaniami.
Gospodarka się rozwija i będzie korzystać z zamkniętych pooli paletowych –
to są światowe trendy rozwoju rynku
paletowego. Pool otwarty tzw. „białych
palet” nie zniknie, będzie się nadal rozwijał, powstaje jednak pytanie, czy jego
tempo rozwoju nie zostało zakłócone
przez chęć absolutnej dominacji, która
w gospodarce wolnego rynku jest
niemożliwa w dłuższej perspektywie
czasowej.
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ZAUFANIE DO PALET
ZE ZNAKIEM EUR
Obecną sytuację europalet
UIC w Polsce można zdecydowanie określić jako stabilną. Produkcja w pierwszym
półroczu 2020 r. pozostaje
bez zmian w stosunku
do analogicznego okresu
poprzedniego roku, za to
naprawy zwyżkują.

T

rzeba przyznać, że w poprzednim
roku odnotowaliśmy niestety niewielkie spadki w produkcji, ale zwyżka
w naprawach była znacząca i zapoczątkowała okres dużego przyrostu napraw
europalet na licencji UIC. Z naszych
obserwacji wynika, że dzisiejsze spowolnienie wywołane pandemią zwiększa efektywność wykorzystania europalet przez rynek. Ich większa część
powraca do źródła – firmy wykonującej
pierwszy załadunek na nową paletę –
przechodząc sortowanie i niezbędne
naprawy. Proces ten znacznie zwolnił
i nie ma konieczności zakupu i uzupełniania posiadanych stanów przez nowe
europalety. Oczywiście zjawisko to ma
swoje dobre i złe strony. Zmniejsza się
niestety popyt na nowe palety, ale za
to jest większe zapotrzebowanie na
profesjonalne naprawy. Trzeba się z tym
pogodzić i mieć nadzieję, że wszystkim
wyjdzie to na dobre.
NIESŁABNĄCA POPULARNOŚĆ
LICENCJI UIC

Licencja UIC wciąż zyskuje na popularności – tendencja wzrostowa się

Palety UIC EUR-1

utrzymuje. Nowe licencje UIC uzyskują zazwyczaj firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność, zazwyczaj
związaną z naprawami europalet. Jest
to zrozumiałe, ponieważ rozpoczęcie
takiej działalności wymaga stosunkowo
niewielkich nakładów, a pozwala pojawić się na rynku i spokojnie się rozwijać. Z czasem takie firmy się rozbudowują, zdobywają rynki i nierzadko
inwestują oraz rozszerzają działalność
o produkcję, wciąż pozostając związani
z licencją UIC. Takie postawy bardzo
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nas cieszą, bo zdobywamy dzięki temu
zaufanie i zyskujemy partnerów dbających o wizerunek palet ze znakiem
EUR w owalu. Nie ukrywam, że równie
ważna jest współpraca z firmami związanymi z konkurencją. Nie brak na liście
licencji UIC firm produkujących jednocześnie palety ze znakiem podobnym
do EUR. Nie mamy z tym problemu,
bo są to firmy, z których właścicielami
znamy się od lat. Współpraca dzięki
temu jest znacznie łatwiejsza, a nasze
kontrole sprowadzają się w głównej
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mierze do pomocy w utrzymaniu
jakości – bieżącej regulacji maszyn,
szkoleniu załogi i „zajrzeniu tam, gdzie
pracownikom się nie chce”. Cieszymy
się także z poszerzania rynku licencjobiorców o nowe firmy i o te, z którymi
współpracowaliśmy w spokojniejszych czasach. W kwestii niesłabnącej
popularności licencji UIC na produkcję
i naprawy europalet chcę potwierdzić
opinię o znacząco niższych kosztach
zdobycia i utrzymania licencji w porównaniu z konkurencją. Zdecydowanie
muszę przy tej okazji zdementować
pogłoski o mniejszych wymaganiach!
Produkcję i naprawy określa niemal niezmieniony od 1965 r. kodeks UIC 435,
którego zapisy stały się uniwersalne i są
bazą dla wszystkich gałęzi gospodarki.
Niezmiennie od naszych producentów
wymagamy posiadania własnych linii
produkcyjnych oraz suszarni i świadectwa fitosanitarnego, a także niezbędnej wiedzy i wyszkolonej kadry. Firmy
Palety UIC EUR-1

Dążymy do tego aby zbudować świadomość dobrej
palety UIC EUR, którą każdy zna i jest pewny jej
jakości. Kupiona biała paleta UIC EUR może być wymieniona, sprzedana, zamieniona, odstawiona gdzieś
do składu, by potem ponownie wejść do obrotu

naprawiające muszą mieć niezbędne
narzędzia i przynajmniej dostęp do
suszonych i poddanych obróbce fitosanitarnej elementów drewnianych.
Nie odstajemy tu ani na krok od konkurencji, która – co trzeba powiedzieć
wprost – wzorowała się na naszych
standardach, o ile ich nie skopiowała.
Jako podsumowanie muszę się
pochwalić, że wciąż obserwujemy
wzrost zaufania do palet ze znakiem
EUR w owalu i logo UIC na lewym
wsporniku. Marka ta – o ile można tak
nazwać paletę z aktualnym oznakowaniem – ma wyrobioną opinię na rynku
i znaczący w nim udział. Wszyscy włożyliśmy w to bardzo dużo pracy i nie
ustajemy w dalszych wysiłkach. Wciąż
szkolimy kadry pracownicze naszych
licencjobiorców i różnymi kanałami
użytkowników europalet. Bardzo nas
cieszy pozytywny odbiór naszych
szkoleń i niesłabnąca popularność tej
formy propagowania wiedzy na temat
rynku europalet. Smutne są natomiast
sygnały o jednostkowych straconych
kontraktach na dostawy europalet UIC
z powodu rzekomej ich niewymienności. Niestety nie do każdego użytkownika można dotrzeć i obalić mity
wpajane wielką machiną marketingową
konkurencji. Jesteśmy jednak cierpliwi,
bo – jak to zwykle bywa – prawda broni
się sama. Ogromna ilość i wartość europalet UIC na rynku jest siłą samą w sobie.
Rozpowszechnianie kłamliwych informacji może przecież w końcu obrócić
się przeciwko ich autorom. Dziwne jest,
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jak łatwo – wbrew pozorom – manipulować informacjami. Do rynku nie
dotarła bowiem wiadomość o zmianach w normach stosowanych przez
konkurencję, a zmiany te miały miejsce trzy lata temu. Zupełnie bez reakcji pozostało dopuszczenie obniżenia
wymiarów palety i grubości elementów
drewnianych z – o dziwo (!) – jednoczesnym zachowaniem nośności palety.
W zależności od skali stosowania tej
normy i ewentualnych nadużyć rzeczywiście może się okazać, że rewizja wzajemnej wymienności będzie konieczna.
Bardzo pozytywnie muszę się wypowiedzieć na temat współpracy z niedawno powstałym stowarzyszeniem –
Związkiem Producentów Europalet UIC.
Jestem dumny z tego, że licencjobiorcy
postanowili i zdołali się zrzeszyć oraz
wziąć sprawy obrony europalety
UIC EUR w swoje ręce. Brakowało tego
w ostatnich latach. Mamy już dziś realne,
pozytywne efekty działań Związku,
choćby w postaci współpracy przy
pozyskiwaniu nowych licencji oraz projekcie nowego rozpoznawalnego druku
licencji. Na pochwałę zasługuje budowanie przez Związek struktur demokratycznych, jasnych i przejrzystych zasad
członkostwa oraz współpracy. Doceniamy wspólne wysiłki w dążeniu do
popularyzacji standardu UIC. ZPEUIC,
jak wiemy, jest też członkiem ECR Polska, w czym upatruję jeszcze większego
wpływu na postrzeganie europalet UIC
przez rynek użytkowników i szybszego
uregulowania zasad wymienności.



LOG4.PL

ANDRZEJ SZYMKIEWICZ, LOG4.PL

EKSTREMALNIE
TRUDNA SYTUACJA

Wirus SARS-CoV-2 daje się
we znaki światowej gospodarce, która wciąż zmaga się
z tym niełatwym do opanowania problemem tworzącym niespotykane dotąd
sytuacje. Rynek zareagował
tak, jak pozwolili na to politycy i trwa w niepewności
przed zapowiadaną przez
nich drugą falą. Jakie ślady
zostawiła na rynku palet
pierwsza fala? Czy zadziałał
paletowy barometr?

R

ynek paletowy jest pierwszym
źródłem informacji o przyszłych
zdarzeniach w logistyce. Gdy spada
liczba zamówień na palety, oznacza
to, że w gospodarce zaczyna dziać się
źle. Sytuacja z pandemią jest zgoła
inna – tutaj z dnia na dzień rozsypały
się łańcuchy dostaw, a zanim logistyka
się przeorganizowała, upłynęło trochę
czasu. Na rynku palet musiało się to
odbić. Produkcja wyraźnie zwolniła,
lecz nie stanęła, wytrawni gracze obserwowali rozwój wydarzeń.
E-commerce nabrało wiatru w żagle,
a ten nowy obszar gospodarczy też
potrzebuje palet, więc paletowy biznes
zaczyna się kręcić. Nie jest to spektakularny rozwój, jednak pozwala na
przetrwanie na stosunkowo dobrym
poziomie zarobkowym.
– Obecna sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 paradoksalnie

pozytywnie wpłynęła na rynek palet
w Polsce. Był bowiem moment, że
palety były produkowane „na stok”, na
zapas. Teraz rynek się nieco uspokoił
i każdy z jego uczestników przewartościował swoje podejście. Trwało to
niedługo, raptem miesiąc, a może półtora, sytuacja się stabilizuje, zależnie
od branży oczywiście, bo nie wszędzie jest tak samo. Pierwsze półrocze,
mimo znaczących zawirowań w gospodarce, wypada dobrze, produkcja palet
UIC EUR jest na poziomie z 2019 roku,
a naprawa palet nawet wyższa o 6%
w porównaniu do analogicznego

– Kryzys w pewnym sensie jest naszym
sprzymierzeńcem, bo zielony pool
paletowy NDHP jest produktem w pełni
skalowalnym i najniższym pod względem kosztów, doskonale wpisuje się
w strategiczne potrzeby sieci handlowych w czasie pandemii. Nowe palety,
wymiarowo spójne z paletą EUR, przeznaczone są właśnie dla sieci handlowych, które optymalizując gospodarkę
paletami, korzystają z naszych rozwiązań. Nie chcę mówić, że jest dobrze, ale
z punktu widzenia gospodarczego to
poszukiwanie optymalnych rozwiązań
dostępnych na rynku jest rzeczą dobrą,

E-commerce nabrało wiatru w żagle, a ten nowy obszar gospodarczy też potrzebuje palet, więc paletowy
biznes zaczyna się kręcić. Nie jest to spektakularny
rozwój, jednak pozwala na przetrwanie

okresu. Nie ma zatem powodów do
głębszego niepokoju, chociaż nikt nie
jest w stanie przewidzieć, co będzie,
bo zapowiedzi nie napawają optymizmem – mówi Sławomir Rusek, prezes zarządu Związku Producentów
Europalet UIC.
Sieci handlowe po pierwszym szoku,
gdy konsumenci „zostali w domu”,
odrodziły się szybciej, niż zakładały, bo
kupujący na zapas zwiększyli tempo
rotacji niektórych towarów. Dostawy –
chociaż z sanitarnymi obostrzeniami –
wróciły na właściwe tory.
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a my takie rozwiązania mamy – przekonuje Jan Padewski, Prezes NDHP
Polska Sp. z o.o.
Rynek palet, podobnie jak gospodarka,
wraca do rytmu nadawanego przez
dostawy w logistycznych łańcuchach, te
zaś po przebudowie i zmianie jakościowej nadal będą prowokowały zmiany
i postęp. Najlepszym bodźcem do zmian
jest potrzeba, która powstaje najczęściej
w sytuacji kryzysowej. Przykład pandemii pokazuje siłę rynku i jego zdolności
adaptacyjne do rozmaitych sytuacji,
nawet tych ekstremalnie trudnych.

LOG4.PL

MILIONY
NOŚNIKÓW
ŁADUNKU
ZE ZNAKIEM EPAL
Fot. Tim Reckmann, Flickr

Europejski potentat paletowy European Pallet Association e.V. (EPAL) mająca
w obrocie ponad 600 mln
europalet EPAL oraz 20 mln
palet skrzyniowych, tworzy największy na świecie
otwarty pool wymiany palet,
zapewniając przepływ towarów w świecie logistyki.

tetów narodowych, które realizują cele
statutowe EPAL na poziomie krajowym.
Łączna wielkość produkcji i naprawy
palet EPAL w 2019 roku zanotowała wzrost, rejestrując nominalnie 123 mln szt. wyprodukowanych
i naprawionych palet. W porównaniu
z 2018 rokiem produkcja nowych palet
EPAL zwiększyła się o 2,3 mln szt. których
w 2019 r. wyprodukowano 96,2 mln szt.

co daje 2% wzrost rok do roku (w 2018 r.
łącznie 93,9 mln). W oddzielnym ujęciu
produkcji i naprawy widać lekki spadek
liczby napraw. W 2019 roku naprawionych zostało 26,8 mln palet EPAL, podczas gdy w roku 2018 liczba ta wyniosła
27,5 mln. to o 3% mniej.
Robert Holliger, prezydent EPAL powiedział że: „Mimo osłabienia sytuacji
gospodarczej w Europie zapotrzebo-

Z

ałożona w roku 1991 roku organizacja EPAL – stowarzyszenie zrzeszające licencjonowanych producentów
i zakłady naprawcze palet EPAL, na
całym świecie odpowiedzialna jest za
zapewnianie ich stałej jakości. Palety
EPAL są naprawialne oraz poddawane
recyklingowi, a dzięki swojej szerokiej dostępności skracają, są ważnym
ogniwem logistycznego łańcucha. Organizacja EPAL reprezentowana jest
w ponad 30 krajach poprzez 14 komiFot. EPAL
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wanie i popyt na palety EPAL w roku
2019 wzrosły."
Od wielu lat otwarty pool paletowy
w Europie rośnie. Dzięki bardzo wysokiej
produkcji nowych palet pool jest w stanie
sprostać rosnącym wymaganiom jakościowym łańcucha dostaw. W związku
z tym w dużych ilościach dostępne są też
palety w klasach jakości A i B. Fundamentem całego systemu EPAL jest niezależne
zapewnianie jakości, międzynarodowa
ochrona znaku towarowego, akceptacja
wszystkich uczestników rynku, odpowiedzialność ekologiczna i zrównoważony
rozwój. Również palety skrzyniowe nieustannie cieszą się dużą popularnością
w całym łańcuchu dostaw przemysłu
motoryzacyjnego.
Polski rynek chociaż ściśle związany ze
światową gospodarką ma swoje uwarunkowania, nieco inaczej reaguje, na to co

Pierwsze półrocze tak mocno doświadczone
działaniami walki z wirusem, zmusiło producentów
palet do takich działań, aby zminimalizować skutki
kryzysu, choć branża logistyczna nie ucierpiała tak
mocno jak by się mogło wydawać

dzieje się na świecie. Nie są to znacząco
wielkie różnice, niemniej odnotowane
w statystykach Polskiego Komitetu Narodowego EPAL. W 2019 roku producenci
zrzeszeni w tej organizacji wyprodukowali 27 185 125 palet EPAL, nominalnie
to 276 674 palety mniej niż w 2018 roku.
Naprawa palet w 2019 r. zanotowała
wzrost w stosunku do poprzedniego
roku o 57 891 naprawionych palet EPAL.
Jaki będzie obecny rok, to wobec
panującej sytuacji nikt nie jest w stanie

”

ocenić, pierwsze półrocze tak mocno
doświadczone działaniami walki z wirusem, zmusiło producentów palet do
takich działań, aby zminimalizować
skutki kryzysu. Branża logistyczna nie
ucierpiała tak mocno jak by się mogło
wydawać, niektóre sektory, jak samochodowy miał wielkie problemy, jednak
powoli się to wszystko odradza. Walka
jeszcze się nie skończyła, a zapowiedzi,
szczególnie polityków nie napawają
optymizmem.

Wykres: Log4.pl. Źródło: EPAL
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ZPEUIC

PIOTR ZADROŻNY, CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

ROZWÓJ I REALIZACJA
WYZNACZONYCH CELÓW
Fot. Scott Graham, Unsplash.com

Podczas Walnego Zgromadzenia Związku Producentów Europalet UIC (ZPEUIC)
jasno i wyraźnie określiliśmy cele na nadchodzącą
kadencję zarządu. Nadal jest
wiele kwestii sprawiających
trudności w funkcjonowaniu
licencji UIC. Wiemy o nich,
rozpoznajemy je i staramy
się je eliminować.

działalność byłaby mocno ograniczona
ze względu na niewielkie uprawnienia. Niezbędne okazały się spotkania
i bezpośrednie rozmowy z koordynatorem ds. europalet w RCA – Thomasem Metlichem. Zgodnie z naszymi
oczekiwaniami rozmowy potoczyły się
pomyślnie. Uzyskaliśmy zgodę na realizację w Polsce naszych zadań, które są
w pełni zbieżne z oczekiwaniami i planami RCA. Wspólnie ustaliliśmy zakres
działań i uprawnień.

ZACIEŚNIENIE
WSPÓŁPRACY Z RCA

NOWE LICENCJE UIC,

Głównym celem, jaki sobie postawiliśmy, było zacieśnienie współpracy z Rail
Cargo Austria (RCA), który jest dominującym licencjodawcą UIC w Europie i Polsce. Bez tej współpracy nasza

NOWA PROCEDURA
UZYSKANIA LICENCJI

Uszczegółowiliśmy też oczekiwania
wobec nowego druku licencji i uzyskaliśmy pełnomocnictwo do zrealizowania
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tego projektu. Nowe licencje w najbliższych dniach trafią w ręce naszych
członków. Bardzo ważnym projektem,
co do którego realizacji doszliśmy do
pełnego porozumienia, było uzgodnienie nowej procedury uzyskiwania
licencji w Polsce – z udziałem i prowadzeniem przez ZPEUIC. Nowe procedury zostały dzięki naszym staraniom
zaakceptowane również przez SGS Germany GmbH, który koordynuje wszelkie czynności kontrolne prowadzone
na zlecenie RCA. Trzeba wspomnieć,
że nowe zaakceptowane procedury
absolutnie nie kolidują z dotychczas
stosowanymi ani ich nie eliminują.
Przewagą nowych procedur jest znaczące usprawnienie całego procesu
poprzez nasze wsparcie dla wszystkich



ZPEUIC

Dzisiaj firmy korzystające z naszej pomocy
i wstępujące w nasze szeregi uzyskują licencję
na produkcję bądź naprawy europalet w czasie
zaledwie jednego miesiąca

podmiotów biorących w nim udział
i efektywne przyspieszenie. Dzisiaj
procedury te są już z powodzeniem
stosowane i potwierdzają się nasze
zapewnienia – maksymalny czas uzyskania nowej licencji UIC wynosi miesiąc, a w niektórych przypadkach jest
nawet krótszy. Od początku tego roku
z nowych procedur i naszego wsparcia
przy uzyskaniu licencji skorzystało już
siedem firm, uzyskując osiem licencji
i zasilając nasze szeregi.
– Mamy niezwykle dynamiczny przyrost liczby nowych licencji. W pierwszej
połowie bieżącego roku wydaliśmy już
12 nowych licencji, to niemal tyle samo,
co przez cały ubiegły rok (14 licencji). Zapewne ma to związek z naszą
ofertą pomocy w uzyskiwaniu licencji
i uproszczeniem procedur. Dzisiaj firmy
korzystające z naszej pomocy i wstępujące w nasze szeregi uzyskują licencję
na produkcję bądź naprawy europalet
w czasie zaledwie jednego miesiąca.
Ogromne znaczenie mają też znacząco
niższe koszty uzyskania licencji UIC
w porównaniu z konkurencją. Obecnie
nasi członkowie mają łącznie 68 licencji na produkcję i naprawy europalet
ze znakami UIC EUR, a zaczynaliśmy
w kilkanaście firm… – mówi Sławomir
Rusek, prezes zarządu Związku Producentów Europalet UIC.

”

nia licencyjnych gwoździ naprawczych
realizowane były za pośrednictwem
SGS Germany w jednej z niemieckich
fabryk. Realizacja tych zamówień
odbywała się na bardzo niskim poziomie organizacyjnym. Czas oczekiwania
znacznie przekraczał deklarowane terminy i tylko dzięki sprawnej pomocy
ze strony SGS Polska nie dochodziło

do zatrzymania napraw europalet.
Nasz projekt obejmował odnalezienie i namówienie do współpracy polskiego producenta takich gwoździ. Na
rynku funkcjonuje firma BizeA Sp. z o.o.,
z którą nawiązaliśmy kontakt i którą
przekonaliśmy do współpracy. Po kilku
miesiącach nasz polski producent ostatecznie zakończył negocjacje i podpisał kontrakt na produkcję i dostawę
licencyjnych gwoździ naprawczych
UIC na całą Europę. Jest to nasz
wspólny sukces, dzięki któremu znacząco usprawnione zostaną dostawy
tych gwoździ do polskich firm naprawiających europalety.

NOWY PRODUCENT GWOŹDZI
NAPRAWCZYCH

Dzięki naszym staraniom i przy współpracy z SGS Polska zrealizowaliśmy
projekt poprawiający sytuację firm
naprawczych. Do tej pory zamówieFot. ZPEUIC
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EUROPALETY UIC

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

NOWA LICENCJA UIC – RCA
Związek Producentów Europalet UIC skupia pracodawców produkujących, a także
naprawiających europalety
na podstawie licencji wydanej przez Rail Cargo Austria.

P

oniżej przedstawiamy cechy nowego druku licencji UIC w Polsce:
 firma otrzymuje i korzysta z dwóch
druków – w j. polskim i angielskim;
 kolorystyka nawiązująca bezpośrednio do logo ZPEUIC;
 specjalny papier o podwyższonej
gramaturze i nietypowej fakturze;
 wkomponowane stylizowane
logo UIC i EUR, przejścia tonalne,
skomplikowany specjalnie zaprojektowany mikrodruk;
 logo ZPEUIC i Rail Cargo Group;
 kod QR – bezpośredni link do listy
licencji na stronie www.uic-eur.pl;
 ręcznie nanoszony za pomocą
stalowego stempla numer druku
przypisany do licencji (jeden numer dla licencji) zarejestrowany
w wewnętrznej bazie danych;
 naniesiony numerowany (jeden numer na jeden druk, dwa numery dla
licencji) hologram zarejestrowany
i zgłoszony Międzynarodowym Rejestrze Hologramów HIR (Hologram
Image Register), a wyprodukowany
na specjalne zamówienie przez polską firmę będącą członkiem IHMA –
Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Hologramów;
 w treści nazwa i dane adresowe
firmy, numer i zakres licencji;
 oryginalne podpisy licencjodawcy
oraz prezesa ZPEUIC;
 posiada też inne zabezpieczenia.
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EUROPALETY UIC

LICENCJE UIC NA TERENIE POLSKI
NR LICENCJI
produkcja naprawy
PL-007

NAZWA FIRMY

PL-332

POLWERK Sp. z o.o.
Zaklad Stolarski "DREWMAX"
Hanna Maksym
PPHU PiP
TARTAK-TUCZNO Sp. z o.o.
SAS Group Sp. z o.o. Sk
EUROPOL SJ J.Zadka i R.Zadka
PPUH "Sanders" Monika
Kalachurska
PPUH "WYSOTA"
DREWLAND SJ Beata PaśStawirej & Roman Paś
LIDMAR MM Sp. z o.o.
Drewmax Sp. z o.o.
PALATOM P-H-P-U
POLSAD Krzysztof
Mondrzejewski
PW PADEWSCY SJ
SET-EURO Jan Kuta
GRUPA PALMIX Sp. z o.o.
PPHU PALMAL Małgorzata
Kowal
KRES-PAL
HGV Sp. z o.o.
CENTRUM PALET Sp. z o.o. SK
PPH DREWPOL Gil Dorota
SANTI Dorota Kaleta
Centrala Palet Sp. z o.o.
XXL PalettenWerk Sp. z o.o.
Polska Logistyka Palet Sp. z o.o.
ZPUH KESUR Sławomir Rusek
ECO-PAL
LEGNO Sylwia Kurzaj
Palety-Plus Sp. z o.o.
RIPARO R.Kubiak, K.Figura S.C.
PPHU DREX-POL Bogdan Kurzaj
PPUH Przybył Jarosław
PHU DREWMAL S.C.
ZPHU BOREK Krystian Borkowski
PPHU DREWMAR Zbigniew
Jangas
PAL-PLAST Marcin Paszkowski

PL-333

PALATOM POLAND Sp. z o.o.

PL-011
PL-012
PL-033
PL-119
PL-177

PL-012 R

PL-180

PL-383 R

PL-482R

PL-218
PL-229

PL-329 R

PL-238
PL-239
PL-242

PL-323R
PL-345 R
PL-461 R

PL-249

PL-363 R

PL-261
PL-287
PL-294

PL-369R

PL-295

PL-448 R

PL-297
PL-299
PL-300
PL-301
PL-305
PL-311
PL-312
PL-313
PL-315
PL-316
PL-317
PL-318
PL-322
PL-325
PL-326
PL-329
PL-330

PL.451 R
PL-453 R

PL-311 R
PL-462 R
PL-465 R
PL-455 R
PL-447 R

PL-331

PL-443 R

PHU EPAL

PL-444 R
PL-446 R
PL-449 R

JOY Grzegorz Guzak
Trans-Pal
ADar Anna Kowalczyk

PL-457 R

PAK-POL Katarzyna Fichowska

PL-458 R

LOGISERVICE Sp. z o.o.

PL-467 R

PROGRES Aneta Stręk

PL-468 R
PL-471R

RIPARO Robert Kubiak
EUROKON Grzegorz Zadka

PL-473R

FHU KIEPALEK Anna Kiepas

PL-476R
PL-483R

KESUR Sp. z o.o.
FOBAS M.Jastrzębska

DANE ADRESOWE

TELEFON

ADRES MAILOWY

Łęg Starościński 122

07-402

Lelis

+48 668 204 306

ul. Rzemieślnicza 12

66-415

Kłodawa

+48 95 731 14 62 zs_drewmax@msn.com

ul. Warszawska 20
ul. Wolności 22
ul. Przemysłowa 15
Głuszyna 48
Kuźnica Grabowska
116
Salamony 3

41-200
78-640
43-225
63-522

Sosnowiec
Tuczno
Wola
Kraszewice

+48 32 265 04 08
+48 67 259 3380
+48 509 811 142
+48 605 191 115

andrzej@pippalety.pl
biuro@tartak-tuczno.com
info@saspallets.com
biuro@europol1.pl

63-522

Kraszewice

+48 664 952 277

sanders.monika@wp.pl

98-277

Brąszewice

+48 62 731 11 83 wysota@wysota.pl

Pokrzywniaki 1

98-277

Brąszewice

+48 43 821 17 48 drewlandsj@op.pl

ul. Cieszyńska 48D
Łazy 72
Muchy 45
Józefowice,ul.
Piaseczyńska 55
ul. Krotoszynska 47
Wola Rzędzinska 430K
Prząsław 8A

43-170
05-085
63-524

Łaziska Górne
Kampinos
Czajków

+48 32 331 70 11 lidmar.biuro@wp.pl
+48 22 725 08 44 biuro@europalety.com
+48 62 73 11 206 palatom@hoga.pl

05-555

Tarczyn

+48 22 72 77 364 krzysztof@polsad.info

56-300
33-150
28-300

Milicz
Wola Rzędzinska
Jędrzejów

+48 71 38 30 844 biuro@padewscy.pl
+48 608 155 453 seteuro@poczta-onet.pl
+48 32 261 59 50 palmix@palmix.pl

Czajków 173

63-524

Czajków

+48 62 73 11071

jozef173@wp.pl

Mielcuchy Pierwsze 7
ul. Wolska 14
ul. Szkolna 1
Żuraw 8
ul. Lipowa 31
Feleksów 47B
ul. Spółdzielcza
ul. Podgórska 30B
Pęcław 60
Tymianka 65
ul. Zabrodzie 31
ul. Bieczyńska 23
Pruśce 115
ul. Żychty 1
ul. Parkowa 15
Biadaszki 24
Słomków Suchy 25B

63-524
42-500
05-340
98-277
98-360
96-500
98-275
32-020
05-530
95-010
98-277
62-053
64-610
98-277
63-505
98-405
98-285

Czajków
Będzin
Rudzienko
Brąszewice
Lututów
Sochaczew
Brzeźnio
Wieliczka
Góra Kalwaria
Stryków
Brąszewice
Pecna
Rogoźno
Brąszewice
Doruchów
Galewice
Wróblew

+48 62 7311140
+48 667 662 366
+48 601 153 632
+48 43 82116 23
+48 785 385 432
+48 662 555 550
+48 531 911 977
+48 513 129 300
+48 22 736 34 90
+48 42 719 81 13
+48 43 821 17 98
+48 601 980 050
+48 881 626 162
+48 43 821 15 94
+48 62 731 51 34
+48 667 484 397
+48 600 372 650

karolpsuja@wp.pl
biuro@hgv.com.pl
biuro@centrumpalet.pl
sgdrewpol@op.pl
biuro@santi-palety.pl
biuro@centralapalet.pl
biuro@xxlpalettenwerk.pl
tarco@interia.pl
biuro@kesur-palety.pl
biuro@ecopal.pl
kurzan@poczta.onet.pl
biuro@paletypoznan.pl
r.kubiak@riparo.pl
bogdan.kurzaj.drex-pol@wp.pl
biuro@pphujarbud.pl
domal.piotrek@gmail.com
zphu.borek@o2.pl

ul. Kaliska 1

63-522

Kraszewice

+48 62 731 21 21 pphudrewmar@interia.pl

Górka 3E
Masanów, ul.Pawła
Brylińskiego 1

14-100

Ostróda

+48 607 355 410

pal.plast@op.pl

63-405

Sieroszewice

+48 507 201 848

katarzyna.k@palatom.eu

33-152

+48 501 120 123

paletytarnow@interia.pl

05-255
17-100
26-720

Pogórska Wola
402C
Stare Załubice
Bielsk Podlaski
Policzna

+48 609 510 731
+48 533 555 667
+48 660 031 961

biuro@platformapaletowa.pl
transpal1@o2.pl
adar.kowalczyk@wp.pl

62-800

Kalisz

+48 602 427 295

pakpol@wp.pl

03-114

Warszawa

+48 23 691 4168

piotr.zadrozny@logiservice.pl

26-026

Morawica

+48 692 945 969

2aneta.strek@gmail.com

64-610
98-420

Rogoźno
Sokolniki

+48 881 626 162
+48 607 876 660

r.kubiak@riparo.pl
georg10@o2.pl

26-640

Skaryszew

+48 661 617 086

grzegorz@kiepalek.pl

05-530
42-504

Góra Kalwaria
Będzin

+48 784 390 370
+48 512 360 776

kesur@kesur.pl
biuro@fobas.pl

ul. Mazowiecka 29
ul. Górna 23
ul. Prusa 102
ul. Parczewskiego
9a / 4
ul. Krokwi 28/25
Piaseczna Górka,
ul.Żurawia 135
Pruśce 115
Prusak 22
Maków,
ul. Zakładowa 34A
Pęcław 60
ul. Energetyczna 5A
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PRAWO WYBORU
Wydarzenia, których początkiem było wypowiedzenie
w 2012 r. licencji na znak
towarowy EUR dla European
Pallet Association (EPAL) na
rynku europalet w tzw. poolu białych palet, spowodowały ze strony tej organizacji
szereg posunięć, które spotkały się z niezrozumieniem
i wywołały niepewność na
rynku. Sprawa dotyczyła wymienności palet w łańcuchu
dostaw. Praktyka, która stosowana była od lat, stała się
dość ryzykowna w obliczu
braku takiej wymiany.

T

estowanie rynku trwało blisko dwa
lata. 23 października 2014 r. osiągnięto porozumienie, na mocy którego
europalety ze znakami EPAL i UIC są
oficjalnie wymienialne w skali 1:1 we
wszystkich obszarach obrotu.
Na podstawie porozumienia strony
zobowiązały się do nieograniczonej
wymienialności palet EPAL i UIC pod
warunkiem utworzenia jednolitej kontroli. Poniżej cytaty z umowy:
1. Pkt. II ust. 1 umowy pomiędzy European Pallet Association

e.V a Rail Cargo Austria z dnia
23.10.2014 r. o KONTYNUACJI JEDNOLITEGO POOLU PALETOWEGO:„Strony
są zgodne co do tego że gwarancją
jednolitej wysokiej jakości wymienialnych europalet może być zapewniona
wyłącznie poprzez międzynarodowe
jednolite kontrole jakości”.
2. zgodnie z pkt C.ust 1 umowy
pomiędzy European Pallet Association e.V a Rail Cargo Austria z dnia
23.10.2014 .r o KONTYNUACJI JED-

proponował w trakcie rozmów, ustaleń
warunków współpracy, jak i w formie
listu intencyjnego, że wesprze UIC
i doprowadzi do ujednolicenia standardu funkcjonowania obu systemów
(kontrola jakości, zwalczanie naruszeń
prawa znaków towarowych, opieka
nad użytkownikami i licencjobiorcami).
Miałoby to objąć obszary podlegające
jednostkom kolejowym UIC.
Epal ponosi niemałe koszty wynikające z promowania palety 1200 x
800 na rynkach światowych, dbałości o zachowanie jakości, rozwijanie
systemu poprzez implementację
nowych typów palet, prace nad digi-

Możliwość wymienialności palet produkowanych
według jedynych norm gwarantujących
bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw jest
rozwiązaniem nie tylko efektywnym, lecz także
obniżającym koszty gospodarki paletowej, co nie jest
bez znaczenia dla obsługi operacyjnej.

NOLITEGO POOLU PALETOWEGO
„palety płaskie drewniane, które
na co najmniej jednym wsporniku
narożnym po dłuższej stronie palety
posiadają wypalony znak EPAL
w owalu lub EUR w owalu są wymienialne w sposób nieograniczony”.
Stanowisko Polskiego Komitetu Narodowego było jasne: „EPAL wielokrotnie

Paleta EPAL
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”

talizacją palety 1200 x 800. Niestety te
oferty EPAL nie spotkały się z reakcją
ze strony kolei UIC. Na list intencyjny
EPAL nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
EPAL podtrzymuje ustalenia zawarte
w 2014 roku zakładające zakończenie
pełnej wymienialności palet EPAL i UIC
z dniem 31.12.2021 r. o ile nie zmieni
się obecna sytuacja”.
Porozumienie z 2014 r. dla rynku wiele
znaczyło – bezproblemowa wymiana
znacznie usprawniała pracę w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Użytkownicy odetchnęli – wszak to nie oni
są stronami konfliktu, który jednak ma
wpływ na ich pracę. Wymienność palet
to dla rynku podstawowy aspekt operacyjny, pozwalający na utrzymanie płynnych przepływów paletowych w magazynach i centrach dystrybucyjnych.
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1 marca 2017 r. EPAL ogłosił, że
z dniem 1 maja 2017 r. rozwiązuje
porozumienie o wymienialności palet
zawarte z UIC w 2014 r. Uzasadnieniem
była zła jakość palet UIC. Można będzie
jednak wymieniać europalety do końca
grudnia 2021 r., o czym EPAL poinformował w tym samym komunikacie.
Na reakcję nie trzeba było czekać, bo
6 marca 2017 r. UIC zakwestionowało
jednostronne zerwanie umowy, odrzucając zarzuty złej jakości europalet ze
znakiem UIC EUR. W komunikacie
podkreślono, że jakość palet i ich bezpieczeństwo w stosowaniu są dla UIC
priorytetami i organizacja walczy z fałszerzami palet ze znakiem EUR.
Oświadczenia wydane przez UIC
oraz EPAL uspokoiły rynek paletowy,
w szczególności użytkowników palet,
którzy nie chcieli być uwikłani w spór
pomiędzy organizacjami paletowymi,
który tak naprawdę bezpośrednio tych
użytkowników nie dotyczy. Priorytetem
dla nich jest bezpieczeństwo w użytkowaniu palet oraz ich maksymalna
żywotność w coraz bardziej skompli-

kowanych łańcuchach dostaw i procesach logistycznych z tym związanych.
Możliwość wymienialności palet produkowanych według jedynych norm
gwarantujących bezpieczeństwo
w łańcuchach dostaw jest rozwiązaniem nie tylko efektywnym, lecz także
obniżającym koszty gospodarki paletowej, co nie jest bez znaczenia dla
obsługi operacyjnej.
– Cieszy nas, że palety UIC EUR są
z powodzeniem wymieniane z innymi
nośnikami zgodnymi ze standardem
UIC 435-2 – to dobry znak i nadzieja
na pełną normalizację rynku palet,
na której wszystkim zależy. W pewnym sensie rynek sam już reguluje
tę sprawę. My ze swej strony chcemy
oficjalnej normalizacji w tym względzie wraz z organizacją EPAL, z którą
prowadzimy rozmowy. W tej sprawie
podejmowaliśmy również próby rozmów z ECR Polska – niestety, jak dotąd
nie uzyskaliśmy żadnej reakcji, co jest
niezwykle zastanawiające. Równorzędne organizacje zachodnioeuropejskie już dawno, bo w październiku

zmierzają ku temu, żeby nie tworzyć
niepotrzebnych barier w przepływach paletowych, mających znaczący
wpływ na sprawność funkcjonowania łańcucha dostaw. Dbamy o jakość
naszych palet w równym stopniu, co
inni uczestnicy rynku, mamy struktury
kontrolne sprawdzające jakość wykonania gotowego produktu czy usługi –
mówi Sławomir Rusek, prezes zarządu
Związku Producentów Europalet UIC.
W efekcie użytkownicy europalet wymieniają palety EPAL na UIC
i odwrotnie w otwartym poolu paletowym „białych palet”. Wydaje się, że jest
to najlepsze rozwiązanie, jakie może
być zastosowane. Konkurencja na
rynku jest potrzebna, bo daje klientowi
prawo wyboru – podstawowy element
w biznesie – oferty najlepiej dopasowanej do potrzeb operacyjnych.
Rynek staje się coraz bardziej wymagający. W obecnej epidemicznej sytuacji
zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 dodatkowe utrudnienia operacyjne – a takim
utrudnieniem jest brak możliwości
wymiany palet w poolu otwartym – nie

Paleta UIC-EUR

Do końca przyszłego roku
dwaj rynkowi potentaci
muszą się porozumieć
albo rynek znajdzie rozwiązanie, które jest gotowe do przejęcia procesów

”

2017 r., zajęły jednoznaczne stanowisko w sprawie wyimaginowanej
niewymienności palet UIC ogłaszanej
przez EPAL. Dla Europy jedynym sensownym kryterium wymiany europalet
jest ich jakość i – co znaczące – ich
zgodność z kodeksem UIC. Podkreślam – z kodeksem UIC, a nie jakimiś
wytycznymi EPAL. Nasze działania
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są wskazane. Postępująca automatyzacja procesów wymusza na dostawcach
w nie zaangażowanych automatycznych
operacji i wysokiej jakości produktów.
Dotyczy to również europalet. Mamy
2020 r. – do końca przyszłego roku dwaj
rynkowi potentaci muszą się porozumieć
albo rynek znajdzie rozwiązanie, które jest
gotowe do przejęcia procesów.

Fot. IPP

Wieloletnie doświadczenie,
potrzeba nieustannego
rozwoju oraz rodzinny charakter. To wyróżnia spółkę
IPP Pooling, dynamicznego europejskiego gracza,
oferującego wynajem palet
dla firm z branży FMCG,
DIY, sieci handlowych oraz
z branży przemysłowej dla
przedsiębiorstw produkcyjnych i gospodarki odpadami. Spółka, działająca od lat
w Europie Zachodniej i Południowej, zdobywa właśnie
nowe obszary i zwiększa sieć
oddziałów. IPP ma konkretny plan rozwoju w Europie
Środkowo-Wschodniej,
a pierwszym krajem, w którym rozpoczyna działalność
jest Polska. Ten plan właśnie
wchodzi w życie.

S

trategia spółki IPP na zaistnienie
i działanie w naszej części Europy
jest jasna i konkretna.
– Chcemy być najczęściej wybieranym
dostawcą palet w Europie, o mocnej

IPP POOLING

MAMY PLAN

I NIE BOIMY SIĘ

GO WDROŻYĆ!
i ugruntowanej pozycji na głównych
rynkach kontynentu. Wielu naszych
klientów prowadzi działalność międzynarodową i coraz częściej wybiera Polskę. IPP również musi tu być, aby oferować im oraz nowym klientom, dostęp
do wynajmu palet i najlepszej obsługi –
mówi Eric Schrover, Chef Commercial
Officer (CCO) w IPP Pooling.
Polska to pierwszy obszar na mapie
ekspansji w Europe Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 5 lat w portfolio
IPP pojawiły się Hiszpania i Niemcy.
Nasz kraj to naturalny kolejny etap
rozwoju. IPP ma apetyt na wzmocnienie swojej pozycji w innych krajach
Europy Południowej i wykorzystanie
bogatych możliwości i wiedzy także
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w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak
ocenia Eric Schrover, aby ten plan się
ziścił, potrzebny jest skuteczny lokalny
„zawodnik”, który zna rynek w teorii
i w praktyce.
SKUTECZNY I DOŚWIADCZONY

Wejściem spółki IPP do Polski zajmuje się Tomasz Sączek, dyrektor
zarządzający. To postać znana polskiej branży logistycznej – ma ponad
20-letnie doświadczenie, w tym na
stanowiskach wyższego szczebla
w największych sieciach handlowych
i u czołowych producentów AGD. Specjalizuje się w optymalizacji łańcuchów
dostaw i procesów logistycznych. To
oraz szeroka wiedza o europejskim sek-
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torze logistycznym, czyni z niego skutecznego eksperta, dbającego o rozwój
i ofertę IPP na naszym rynku.
– IPP to jedna z czołowych europejskich
firm wynajmujących ekologiczne
drewniane palety. W krajach Europy
Zachodniej dostarczamy ich ponad
40 mln rocznie! Pozycję zawdzięczamy
otwartości na nowe trendy i rozwiązania. W IPP popieramy także ideę ekonomii współdzielenia, której założenia

są nieodzowne w nowoczesnych łańcuchach dostaw, opierających się na
dążeniu do optymalizacji kosztów
i procesów – wyjaśnia Tomasz Sączek,
dyrektor zarządzający w IPP Pooling.
Eric Schrover dodaje:
– Tomasz to rzetelny fachowiec z dziedziny handlu detalicznego i FMCG,
świadomy wyzwań, jakie stoją przed
spółkami w tej branży. Wie, że wynajem palet to nieustanne odpowiadanie

na coraz to nowe wyzwania. Razem
z nim opracujemy rozwiązania, umożliwiające klientom przejęcie pełnej
kontroli nad procesami logistycznymi.
Z pewnością sprawdzi się w procesie
budowania silnej pozycji IPP.
KONKRETNE PLANY

Firma IPP wybrała doskonały moment
na wejście na polski rynek. Nigdy
wcześniej firmy w Polsce nie miały tak

Fot. IPP
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to być takim partnerem. Tym chcemy
zdobyć przychylność kontrahentów na
lata – zapowiada Tomasz Sączek.
ALTERNATYWA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Tomasz Sączek. Fot. IPP

dużej wiedzy na temat zalet płynących
z wynajmu palet – z korzyści skali,
z synergii i z wydajności. Polskie spółki
zaczęły dostrzegać, jak duże znaczenie
ma zmniejszanie śladu węglowego
i zrównoważony rozwój.
– Polska musi się jeszcze wiele nauczyć
o zrównoważonym rozwoju. Ale szybko
nadrabia zaległości. To idealny moment
dla IPP na wejście do gry. Dlaczego?
Ponieważ jednym z priorytetów spółki
jest właśnie zrównoważony rozwój,
poza tym ma ona olbrzymie doświadczenie i cieszy się międzynarodowym
uznaniem w sektorze wynajmu palet –
ocenia Tomasz Sączek.
Polscy klienci, korzystający z usług
wynajmu palet, tak jak i klienci z innych
rynków, mają coraz wyższe wyma-

gania. Firmy takiej jak IPP muszą nie
tylko dostarczać wysokiej jakości produkty z ekologicznych źródeł, ale także
zapewniać nienaganną obsługę klienta
i zagwarantować szybkie dostawy. Sukces IPP na innych rynkach bazuje właśnie na umiejętności spełniania tych
oczekiwań.
– Nasza obietnica wobec klientów
opiera się na 3 filarach: elastycznej
współpracy, wychodzeniu naprzeciw
oczekiwaniom i wysokich standardach.
Dbamy o każdego klienta, a naszym
celem jest bezproblemowe, terminowe
dostarczanie palet w konkurencyjnych,
przejrzystych cenach. Branża logistyczna w Polsce potrzebuje firmy-eksperta od wynajmu palet o najwyższym poziomie obsługi. Nasz plan
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W jednym z pierwszych kroków,
zespół IPP chce skutecznie zaznaczyć
obecność na polskim rynku i zdobyć
zaufanie największych detalistów. Do
dyspozycji mają bogate doświadczenie i know-how międzynarodowej
spółki. IPP planuje być korzystną alternatywą dla konkurencji. Taką, która
stawia klienta na pierwszym miejscu. Jego zdanie i potrzeby mają dla
spółki kluczowe znaczenie – obecni
międzynarodowi klienci domagali się
dostępu, za pośrednictwem IPP, do
dynamicznie rozwijającego się rynku
tej części Europy. Dlatego, w ciągu 5 lat
IPP zamierza stać się jednym z liderów
wynajmu palet, obsługującym swoich
europejskich klientów na jak największej części kontynentu.
– Liczę na to, że w tym czasie uda
nam się zbudować mocną pozycję na
polskim rynku, jako pioniera najnowszych rozwiązań. Do 5 lat, jako IPP Polska, będziemy zespołem doskonałych
fachowców, podążającym za trendami,
a nawet je wyznaczającym – mówi
Tomasz Sączek.
Zespół IPP zapowiada organizację
w nadchodzących tygodniach i miesiącach śniadań biznesowych, webinariów i innych wydarzeń. Spółka
zaprezentuje się także na głównych
konferencjach logistycznych w Polsce.
Potwierdziła już obecność m.in. na
jednej z najważniejszych konferencji
logistycznych Polska Logistyka 2020.
– Nasz kalendarz powoli się zapełnia.
Bardzo cieszą mnie pozytywne reakcje,
z jakimi się spotykamy. Wiele firm chce
nas poznać. Czeka nas wiele pracy, ale
jesteśmy pewni, że osiągniemy sukces – mówi Tomasz Sączek.
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Łańcuchy dostaw to pojęcie,
które w nowoczesnej gospodarce określa rozwiązania
wielowymiarowe, angażujące
wyspecjalizowane podmioty
i organizacje mające dostarczyć produkt konsumentowi. Wobec zaangażowania
w proces wielu podmiotów
zunifikowana jednostka
transportowa, jaką jest paleta, daje gwarancję dostaw
zgodnie z harmonogramem
i w optymalnej cenie.

O

ptymalizację kosztów zarządzania
jednostkami ładunkowymi oferują
dostawcy rozwiązań w zamkniętych
poolach tzw. palet kolorowych.
Wśród naturalnych palet transportowych palety kolorowe wyróżniają się,
nie są anonimowe, mają właściciela,
który pomalował je po to, aby nie stra-

01

BUDOWANIE LEPSZEGO
ŁAŃCUCHA DOSTAW

CHEP – Commonwealth Handling
Equipment Pool należy do Grupy
Brambles, jest globalnym dostawcą
rozwiązań z zakresu obsługi łańcucha
dostaw świadczącym usługi dla firm
z branży dóbr konsumpcyjnych, żywności, napojów, produkcji i handlu na
świecie. CHEP oferuje szeroką gamę
platform logistycznych i operacyjnych
oraz usług wsparcia, których celem
jest zwiększanie wydajności, obniżanie kosztów i udoskonalanie metod
ochrony środowiska.
Od ponad 60 lat firma obsługuje łańcuchy dostaw swoich klientów, bazując na
wysokiej jakości rozwiązaniach i sprzęcie, które sprawnie włączają się w sieć
handlową klientów. Praca z wieloma
partnerami zmniejsza koszty transportu,
ogranicza ilość odpadów i zużywa mniej

LOG4.PL

KOLOROWE
POOLE
PALETOWE
cić ich z oczu w operacyjnych działaniach dostaw logistycznych. Kolorowa
paleta nie jest przedmiotem niekontrolowanego wtórnego obrotu paletami,
znajduje się w systemie zamkniętym,
podlegając wielokrotnemu użyciu
przez właściciela poolu paletowego
w obsłudze dostaw klienta, dzięki
czemu jej kontrola jest efektywniejsza.
W Polsce mamy już czterech graczy
obsługujących zamknięte poole palet
kolorowych. Firma CHEP zarządza
poolem paletowym niebieskich palet,

IPP poolem palet brązowych, LPR to
kolor czerwony, NDHP zaś – zielony.
Sieci handlowe mają decydujący wpływ
na rozwój rynku paletowego w Polsce,
ich dominująca pozycja w tej grze jest
jak na razie niezagrożona. Wszystkie firmy
oferujące zarządzanie paletami starają
się nawiązywać współpracę z sieciami.
W dobie globalizacji i transgranicznych
przepływów dóbr konsumpcyjnych
zarządzanie w takim wymiarze jest już
normą. Firmy z doświadczeniem i potencjałem rozwijają swoje kolorowe skrzydła.

zasobów, co pozwala obniżyć i wymagane zapasy palet, i kosztów.
Ulepszanie łańcucha dostaw to proces
ciągły, realizowany przez firmy dążące
do osiągnięcia doskonałości biznesowej. Nośniki i rozwiązania CHEP zwiększają rentowność działań i zapewniają

ich ekologiczny charakter, nie zaniedbując żadnej z tych kwestii. Firma
zarządza, konserwuje, transportuje
i dostarcza ponad 300 mln nośników,
użytkowanych wspólnie przez plantatorów, producentów, dystrybutorów
i sieci detaliczne.

Niebieski pool paletowy CHEP. Fot. CHEP
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BIZNES OPARTY NA
WIELOKROTNYM UŻYTKU

IPP to firma rodzinna o długiej tradycji. Jest częścią grupy Faber Halbertsma Group, jednego z największych
w Europie producentów palet. Prowadzi działalność opartą na wielokrotnym
użyciu palet w przepływach towarowych łańcuchów dostaw. Zapewnia
usługi śledzenia, zarządzania, renowacji
i dostosowania dostępności do potrzeb
klientów. Dla IPP ważny jest zrównoważony rozwój i współpraca z firmami
z całego łańcucha dostaw – pozwala to
zmniejszyć koszty i chronić środowisko.
Firma wykorzystuje talenty ludzi pracujących w operacyjnych zespołach obsługujących klientów, buduje z nimi długoterminowe partnerstwo i relacje, oferując
elastyczne i innowacyjne rozwiązania.
IPP skupia się na współdzieleniu transportu i przestrzeni w celu efektywnego

03

WSPARCIE W CAŁYM
ŁAŃCUCHU DOSTAW

LPR – La Palette Rouge jest częścią
Euro Pool Group (EPG), międzynarodowej firmy logistycznej zajmującej
się dostarczaniem i wynajmowaniem
palet. Obsługuje branżę przemysłową
i sieci handlowe. LPR prowadzi działalność w Polsce, Hiszpanii, Portugalii,
Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Irlandii,
Danii i we Włoszech.
W każdym oddziale firmy istnieje
wyspecjalizowany zespół kierujący
wszystkimi działaniami operacyjnymi
na poziomie lokalnym. LPR opracował
wspólny, oparty na SAP, system informatyczny do zarządzania paletami, który
jest stosowany w całej grupie, co daje
możliwość oferowania usług wysokiej
jakości klientom w całej Europie.
LPR Polska to młody, profesjonalny
i zaangażowany zespół specjalistów

Brązowe palety IPP. Fot. IPP

wykorzystania transportu. Pokazuje,
jak współpracuje się z klientami i ich
przewoźnikami, by zredukować koszty,
przebyte kilometry i zminimalizować

ślad węglowy. Jednym z przykładów
aktywnego zmniejszania kosztów
jest lokalizacja składu palet na terenie
zakładu klienta lub w jego pobliżu.

aktywnie dopasowujący usługi i zasoby
firmy do potrzeb swoich klientów.
Dostosowanie się do wymagań każdego odbiorcy firmy jest kwestią nad-

rzędną dla operacyjnych zespołów
usługowych. Firma działa w całym
kraju, ściśle współpracując ze wszystkimi podmiotami łańcucha dostaw.

Czerwony to kolor LPR. Fot. LPR
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NOWE ROZWIĄZANIA
SPEŁNIAJĄCE
OCZEKIWANIA RYNKU

NDHP Polska to najmłodszy gracz
na rynku zamkniętych pooli palet
kolorowych. Spółka zrzesza największych w Polsce producentów półpalet
i ćwierćpalet, a także firmy naprawiające. Palety dostępne w zielonym poolu
paletowym są doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą
znać pełne koszty obsługi i zarządzania

swoim poolem. Otwartość na potrzeby
i elastyczność kosztowa zielonego
poolu paletowego sprawia, że jest on
dynamicznie rozwijającym się narzędziem wspomagającym obsługę łańcuchów logistycznych we wszystkich
obszarach handlowych.
Nowa marka, zupełnie nowa konstrukcja gwarantująca stabilność, trwałość i wytrzymałość przewyższającą
dostępne na rynku odpowiedniki palet.
Proces produkcji i naprawy palet NDHP

jest weryfikowany przez niezależnych
inspektorów.
Palety NDHP, CDHP oraz ODHP zaprojektowano przy współpracy z sieciami, ich
konstrukcja została zoptymalizowana
pod względem łatwego użytkowania,
ale bez straty jakości. Dzięki zminimalizowaniu nośnika do wymiarów 300x400,
co odpowiada 1/8 palety o wymiarach
EUR, sieci mogą rozszerzyć swój asortyment w sali sprzedaży sklepów, nie
zwiększając zajmowanej powierzchni.

Ryszard Ćwirko, Dyrektor ds. Logistyki: Maspex wspiera konkurencyjność i rozwój rodzimych działalności.
Dzięki temu producenci mają możliwość w sposób modelowy dostarczać
swoje produkty do klientów. Współpracujemy z firmą NDHP Polska nieprzerwanie od trzech lat, dostarczamy
swoje towary na półpaletach do sieci
handlowych, dzięki czemu optymalizujemy procesy logistyczne związane
z dostawami. Palety NDHP doskonale
sprawdzają się na naszych automatycznych magazynach. Spółka NDHP Polska
dała się poznać jako podmiot rzetelny
biznesowo oraz dobrze zorganizowany.
Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, możemy ją polecić
jako solidnego i sprawdzonego Partnera biznesowego.
Mimo pandemii rynek jest na ścieżce
wzrostu. Epidemia początkowo zatrzymała gospodarkę, która zaczyna się
odradzać i – jak wskazują analitycy
rynku – może to być odbicie ze zdwojona siłą. Główne firmy z branży pooli
palet kolorowych mają potencjał
i zaplecze gotowe na wszelkie scenariusze, to profesjonaliści w swojej
dziedzinie, którzy potrafią dostosować
się do sytuacji jak nikt inny.
Kolor zielony to wizytówka NDHP. fot. NDHP
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BOGDAN KRALKOWSKI

PALETA MOŻLIWOŚCI
Paleta to prawdę powiedziawszy – mało wysublimowany technologicznie
sprzęt, który raczej nie budzi
szczególnych emocji. Dla
przeciętnego Kowalskiego,
nic ciekawego. W logistyce
widziano już niejeden bardziej wyrafinowany zautomatyzowany system. Ale
zdziwiłby się ten nasz Kowalski, gdyby zdał sobie sprawę,
że nie byłoby logistyki we
obecnym kształcie, gdyby
nie ten niepozorny, drewniany prostokąt o wymiarach 800x1200 mm, który
stanowi podstawę większości zadań magazynowych
i transportowych.

której można było wsunąć widły wózka
z czterech stron. W 1950 roku szwedzka
firma BT Industries stworzyła pierwszą
„europaletę”, którą można uznać za
przodka dzisiejszych palet, jako uniwersalnego nośnika towarów.
NADSTAWKA PALETOWA

Dzisiaj na paletach przewozimy i składujemy przede wszystkim towar gabarytowy. Ale jeśli zamontujemy na niej
idealnie dopasowany, stabilny, druciany
kosz, czyli NADSTAWKĘ PALETOWĄ –
otrzymamy pojemnik magazynowy
i całe spektrum nowych zastosowań.
I to właśnie o zaletach tego rozwiązania
chcielibyśmy dziś napisać parę słów.
Szukałeś kiedyś rozwiązania do
przechowywania towaru drobnego,

luzem, o niestandardowych wymiarach? Chciałbyś lepiej zorganizować
przestrzeń magazynową? Obserwujesz sezonowe różnice w ilości towaru
w magazynie lub na produkcji?
Nadstawka paletowa zaspokoi wszystkie te potrzeby. Ale, żeby było jasne,
nie każda nadstawka – lecz nadstawka
paletowa serii PA-X od firmy Wanzl.
PORZĄDEK W MAGAZYNIE

Nadstawki paletowe firmy Wanzl pomagają utrzymać porządek w magazynie.
Idealnie nadają się do przechowywania drobnych produktów luzem bez
konieczności stosowania dodatkowych
opakowań czy folii. W nadstawkach
można również przechowywać towary
posortowane lub skategoryzowane.

A

gdy go uzbroimy dodatkowo
w NADSTAWKĘ PALETOWĄ, to za
jego pomocą możemy zrealizować
niewyobrażalnie wiele zadań w intralogistyce i przemyśle. Ale po kolei.
SKĄD SIĘ WZIĘŁA PALETA?

Paletę, jak całą zresztą logistykę jako taką,
rozwinęła dziedzina wojskowości. Szczególnie wzrost znaczenia palet przyspieszyła II wojna światowa, bowiem wtedy
tą używaną już znacznie wcześniej drewnianą podstawę postanowiono wykorzystywać do transportu żywności dla
żołnierzy, a także różnego rodzaju broni
i pocisków. Krótko po wojnie pojawiły się
pierwsze patenty, a wśród nich paleta, do

Nadstawka paletowa PA-X. Fot. Wanzl
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DODATKOWA PRZESTRZEŃ
W MAGAZYNIE NA ŻĄDANIE

Dzięki nadstawkom możemy elastycznie zwiększać przestrzeń magazynową. Jedna nadstawka to pojemność 700 litrów lub 1000 kg. Biorąc pod
uwagę możliwość sztaplowania, ustawiania jednej na drugiej – do czterech
w kolumnie, pojemność magazynowa
zwiększa nam się czterokrotnie.
Nadstawki są lekkie oraz łatwe w obsłudze – wygodnie się rozkładają, a gdy
nie są już potrzebne, można je złożyć
na płasko i schować.
BEZPIECZEŃSTWO
W PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Przechowywanie drobnych produktów bez opakowań jest bezpieczne,

ponieważ nadstawka paletowa serii
PA-X wykonana została z metalowej
siatki o oczkach 70x70 mm. Taki rozstaw
oczek zapewnia właściwe zabezpieczenie wszelkiej drobnicy. O bezpieczeństwo dbają również metalowe
narożniki koszy z dużą powierzchnią
styku i wysokimi krawędziami, sprawiające, że kosze stabilnie stoją jeden na
drugim. Do palety nadstawka mocowana jest hakami na dwóch węższych
bokach. Tak mocna konstrukcja z blokowanymi uchwytami daje możliwość
piętrzenia aż do czterech jednostek,
przy czym otwarcie każdej z nich nie
ma wpływu na sztaplowanie i zapewnia
dostęp do towaru w koszach, zarówno
znajdujących się na dole jak i górze
ustawionej kolumny.
W procesie produkcyjnym nadstawki

Nadstawka paletowa PA-X. Fot. Wanzl

Wanzl są wykonywane z elementów
ciętych dokładnie na wymiar, bez
tolerancji, dzięki czemu każdy wyrób
idealnie dopasowuje się do europalety.
WYGODA UŻYTKOWANIA

Firma Wanzl oferuje aż dziesięć wariantów jej wykonania nadstawek PA-X,
zatem każdy znajdzie odpowiedni
model. Dostępne są formy całkowicie
zamknięte lub otwarte z jednej, dwóch,
trzech lub czterech stron. Istnieje możliwość dobrania nadstawki do indywidualnych potrzeb, na przykład modelu
na kółkach.
Nadstawki są wygodne zarówno
w otwieraniu, jak i zamykaniu, ponieważ
wyposażone są w zatrzask, a otwarta
klapa idealnie przylega do ściany nadstawki. W razie potrzeby dostępne jest
również dodatkowe wyposażenie, takie
jak zawieszane kratki rozdzielające lub
separatory, które ułatwiają segregację magazynowanych produktów.
Wszystko z myślą o optymalizacji procesów w magazynie.
ESTETYKA NA LATA

Powierzchnia nadstawek serii PA-X jest
starannie wykończona – poza ocynkowaniem jest chromianowana na wysoki
połysk. Daje to możliwość wykorzystania rozwiązania bezpośrednio w handlu, jako dodatkową powierzchnię
ekspozycyjną.
Nadstawki paletowe firmy Wanzl nie
tylko chronią produkty, ale dbają
również o ogólne zagospodarowanie
przestrzeni magazynowej. Są trwałe,
wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, przeznaczone do wieloletniej eksploatacji.
Stanowią ważne ogniwo w łańcuchu
logistycznym.
 bogdan.kralkowski@wanzl.com
 www.wanzl.pl
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MAŁGORZATA HAMERA, GEORG UTZ SP. Z O.O.

PALETY PLASTIKOWE UTZ
W WYMAGAJĄCYM
ŚRODOWISKU
Firma Georg Utz proponuje
nowe rozwiązania spełniające oczekiwania zakładów
produkcyjnych jak i firm
świadczących usługę fulfillment oraz zabezpieczających łańcuchy dostaw, aż do
klientów końcowych.

K

ażdy proces potrzebuje uniwersalnego nośnika ładunków jakim jest
paleta, odpowiednio dostosowana do
potrzeb operacyjnych.
Procesy produkcji i dystrybucji to
zorganizowane przepływy towarów
wymagające dużego zaplecza technicznego i informacyjnego, kontrolującego wszystkie składowe procesów,
również, a może przede wszystkim
kosztowe. Zamknięte, a jednocześnie
łatwe w obsłudze palety to gwarancja utrzymania optymalnych kosztów
procesów.
Nestle w Rzeszowie jest producentem
żywności dla dzieci. We wczesnym
procesie przygotowania produkcji roz-

drobnione
pulpy owoców i warzyw są
zamrażane, w celu ich
późniejszej obróbki. Pulpy te, przechowywane są w specjalnych kontenerach.
W branży spożywczej bardzo istotnym
elementem procesu jest zachowanie
higieny – zatem kontenery z pulpą owocowo-warzywną ustawione są w stosach
po 6 szt. na plastikowych – higienicznych paletach Utz. W związku z faktem,
że w chłodniach temperatury dochodzą
do – 25 stopni Celsjusza palety powinny
nie tylko wytrzymywać duże obciążenia
ale także niskie temperatury.
Georg Utz od lat promuje zastępowanie jednorazowych systemów transportowych, systemami wielokrotnego
użytku. Firma specjalizuje się w produkcji palet z tworzyw sztucznych, które
nie tylko są znacznie bardziej higie-
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niczne niż
palety drewniane
ale jednocześnie utrzymują
stałą tarę produktu, a wyposażone
w krawędzie zabezpieczające – bardzo
dobrze sprawdzają się w wymagającym środowisku produkcji żywności.
Odpowiadając na potrzeby Klienta –
specjaliści Georg Utz zaproponowali
klientowi plastikową ISO-paletę higieniczną, UPAL H, która swoim wymiarem
przystosowana jest do wymiarów kontenerów używanych w Nestle. Paleta
wykonana z polietylenu o wysokiej
gęstości HDPE charakteryzuje się długim okresem żywotności bez konieczności jej konserwowania. Właściwości
materiałowe pozwalają jednocześnie
na bezproblemowe użytkowanie
w temperaturach -40 st. C do +60 st.
C. Paleta higieniczna Utz jest odporna
na uszkodzenia mechaniczne oraz
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Nowa, zamknięta paleta
UPAL-U, jest kolejnym
krokiem w kierunku
ewolucji obsługi palet

Paleta UPAL-H w zastosowaniu. Fot. Georg Utz

przenosi wysokie obciążenia: maksymalne obciążenie statyczne to 6000kg.
a dynamiczne do 1500kg.
Palety UPAL-H Grupy Utz są z obu stron
gładkie i zamknięte co powoduje, ze
nie posiadają żadnego zewnętrznego
ożebrowania, a zatem są przystosowane do częstego mycia i łatwe
w utrzymaniu czystości. Dużą zaletą
produktów Utz jest stały ciężar palety,
która nie nasiąka wodą, a więc nie ma
problemu z ważeniem zawartości kontenera wraz z paletą.
Nowa, zamknięta paleta UPAL-U, jest
kolejnym krokiem w kierunku ewolucji obsługi palet oferuje rozwiązania
odpowiadające potrzebom przemy-

słu spożywczego, rynku e-commerce,
sieci handlowych oraz operatorów
logistycznych.
EUROPALETA UPAL-U opracowana
została dzięki doświadczeniu specjalistów oraz wieloletniej obecności produktów w branży spożywczej. Główne
zalety UPAL-U to:

”

 Obniżenie poziomu hałasu w hali
magazynowej, dzięki temu, że paleta przesuwa się na przenośnikach rolkowych wyjątkowo cicho,
 Jest mocna, poręczna i lekka
 Dzięki wzmocnieniom stalowym
nadaje się do regałów wysokiego
składowania.
 2 poręczne uchwyty umożliwiają
łatwą ręczną manipulację
 97% szczelności produktu, doskonale sprawdza się w przemyśle
spożywczym
 Jest znacznie lżejsza i jednocześnie
równie wytrzymała co klasyczna
paleta higieniczna Upal H
Gładka powierzchnia palety oraz płóz
umożliwia łatwe czyszczenie i sprawdza się w pomieszczeniach wymagających higienicznych warunków.
Rozwiązania Utz są trwałe i wytrzymałe,
służą klientom przez wiele lat i nadają
się do uniwersalnego zastosowania.
Po zakończeniu użytkowania palety są
poddawane recyklingowi i dzięki temu
ponownie wracają do procesu produkcyjnego, nie obciążając środowiska.

Paleta UPAL-H brązowa. Fot. Georg Utz
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PRACA ZESPOŁOWA, GEORG UTZ SP. Z O.O.

7 ZALET PALET
PLASTIKOWYCH
W pierwszej chwili zakup
plastikowych produktów
stereotypowo kojarzy się
z wyższą ceną i co za tym
idzie – bardziej kosztowną inwestycją. Jednak czy
w dłuższej perspektywie
użytkowania naprawdę tak
jest?

C

zy paleta drewniana jest rzeczywiście tańsza w użyciu od palet
plastikowych? Jakie są zalety palet
z tworzywa sztucznego? Czy długość
„życia” palety jest proporcjonalna do
jej ceny? Te pytania zadaje sobie prawdopodobnie wielu menedżerów firm,
w których na co dzień używa się palet.
Warto wziąć pod uwagę kilka argumentów, bardzo często pomijanych podczas analizy kosztów, a które stawiają
plastikową paletę w dużo atrakcyjniejszym świetle. Weryfikacja wydatków
podczas procesu eksploatacji pokazuje
bowiem, że koszt użytkowania palet
drewnianych już po roku zrównuje się
z ceną zakupu ich plastikowych odpowiedników.

01

które zmieniają stereotyp
dotyczący ich wysokich kosztów

dla produktów, których naprawić się
już nie da, trzeba wygospodarować
miejsce do składowania lub utylizować. Te wszystkie dodatkowe czynności związane z utrzymaniem jakości
palety drewnianej, należy uwzględniać
w okresie eksploatacji. Doświadczenie jednak pokazuje, że tak naprawdę,
bardzo często nie prowadzi się żadnej
analizy kosztowej. A szkoda, bo dzięki
temu otrzymalibyśmy rzeczywistą skalę
wydatków.

02

KOSZT UŻYTKOWANIA

PALET DREWNIANYCH JUŻ PO
ROKU ZRÓWNUJE SIĘ Z CENĄ
ZAKUPU PLASTIKOWYCH

Poniższy wykres ilustruje porównanie
kosztów używania 3 palet:
 palety drewnianej, suszonej, o wymiarze Euro 1200x800, certyfikowanej, eksploatowanej w warunkach wilgotnych, na zewnątrz,
 palety drewnianej, suszonej, o wymiarze Euro 1200x800 certyfiko-

NAPRAWY I UTYLIZACJA

Ten kto używa palet drewnianych
w magazynie czy hali produkcyjnej
doskonale wie jak dużą ilość śmieci
one generują. Odpadające drzazgi,
gwoździe czy wręcz większe kawałki
palet zmuszają do ciągłego sprzątania i niezliczonych napraw. Natomiast
Fot. Georg Utz
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Rys. Georg Utz

wanej, eksploatowanej w warunkach suchych,
 palety o wymiarach Euro 1200x800
wykonana z tworzywa sztucznego.
Test wykazał, że paleta nr 1 wymagała
pierwszych napraw już po sześciu
miesiącach użytkowania, szczególnie
w okresie dużych zmian temperatur
w ciągu doby (wilgoć i mróz osłabiają
paletę). Wzrost kosztów eksploatacji
palety plastikowej (nr 3) w czasie wynika
tylko z założenia, iż paleta będzie myta
po wykonaniu określonej liczby cykli.
Po pierwszym roku koszt używania
palety drewnianej zrównał się z ceną
zakupu palety z tworzywa sztucznego.
Po tym okresie koszt zakupu palety
drewnianej nie jest już tak atrakcyjny.

03

HIGIENA I CZYSZCZENIE

Palety plastikowe są dużo łatwiejsze
w utrzymaniu czystości i eliminowaniu
drobnoustrojów i bakterii. Bez przeszkód
można je myć i dezynfekować, a przez to
skutecznie eliminować ryzyko pojawienia się pleśni. Ma to ogromne znaczenie
szczególnie w przemyśle spożywczym,
który nakłada bardzo rygorystyczne w tym
względzie wymagania. Szczególnie zalecane dla tej branży są palety higieniczne
o całkowicie zamkniętej powierzchni, bez
zewnętrznego ożebrowania z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu
z żywnością. Wystarczy je umyć, by
spełniały określone wymagania. Palety
drewniane, trzeba natomiast poddawać
dodatkowym obróbkom termicznym
lub chemicznym, zwiększające koszty
ich użytkowania. Użycie palet zanieczyszczonych, skutkuje bardzo kosztownymi
konsekwencjami epidemiologicznymi.

04

WYKORZYSTANIE

W AUTOMATYCZNYCH
MAGAZYNACH

Wykorzystanie palet drewnianych
w coraz bardziej popularnych maga-

zynach automatycznych i centrach
dystrybucyjnych bardzo często zakłóca
pracę przenośnika (lub innego urządzenia), który może zostać uszkodzony
przez kawałek palety drewnianej.
Wszelkie przestoje linii transportowych
lub urządzeń to w konsekwencji znaczące koszty i wydłużenie czasu realizacji zlecenia.

05

DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Trwałość palety plastikowej jest dość
powszechnie znana, natomiast trwałość palety drewnianej, jest czasami
sztucznie wydłużana. Doświadczenie
pokazuje, że paleta z tworzywa „żyje” co
najmniej 10 lat. Paleta z drewna rzadko
osiąga bez napraw jeden rok.

06

DOPASOWANIE

ROZMIARÓW I STANDARDY
JAKOŚCI

Istotnym elementem wyróżniającym
palety plastikowe jest gwarancja
wymiaru i ich różnorodność, dopasowana do potrzeb operatorów. Możliwa jest produkcja palet w o standardowych wymiarach EURO i ISO, ale
również plastikowych ćwierćpalet czy
półpalet, które bezbłędnie wpasują
się w system obsługi Klienta. Istnieje
możliwość skonstruowania specjalnych mieszanek surowca, które
sprawdzą się np. w bardzo trudnych
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warunkach i niskiej temperaturze.
Dzięki informatyzacji, nowoczesnym
systemom magazynowym i nowym
technologiom pojawiła się możliwość
dokładnego monitorowania obiegu
palet.

07

UTYLIZACJA A EKOLOGIA

Nie wolno zapomnieć też o tym, co
dzieje się z paletą, kiedy nie nadaje się
już do dalszego użytku. Paleta plastikowa nie staje się, jak drewniana bezużytecznym odpadem, który zaśmieca
środowisko. Wręcz przeciwnie, w 100%
można ją przetworzyć i użyć do produkcji nowych palet lub innych wyrobów z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie palet z tworzywa
sztucznego to bardzo często zmiana
przyzwyczajeń i standardów w logistyce. Oczywiście potrzeba jeszcze
trochę czasu, aby drewnianą paletę
zastąpiła jej plastikowa odpowiedniczka. Warto jednak już dziś przyjrzeć
się dokładniej kosztom eksploatacji,
ponieważ jak widać w dłuższej perspektywie opłacalność palet drewnianych wcale nie jest taka oczywista.
Korzystając z plastikowych odpowiedników zyskujemy produkt posiadający stałą tarę, który posłuży przez
wiele lat, będzie bardziej higieniczny
w użyciu, a w codziennej eksploatacji
przysporzy mniej problemów.
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PALETOWA
METRYKA NDHP
NDHP Polska Spółka z o.o.
ul. Lelewela 15/27
53-505 Wrocław
biuro firmy / korespondencja:
ul. Krotoszyńska 47

 ćwierćpaleta CDHP 400x600mm,
 paleta ODHP 300x400mm.
Firma nadzoruje palety wprowadzane
do obrotu, stosując na każdym etapie
wytwarzania kontrole jakości wykony-

56-300 Milicz
Tel. +48 71 3830613
E-mail: biuro@ndhp.pl
Website: www.ndhp.pl

NDHP jest Spółką zrzeszającą największych producentów palet w Polsce. Firma
powstała z myślą o obsłudze
łańcuchów dostaw sieci handlowych, z wykorzystaniem
dedykowanych produktów
powstałych w NDHP.

N

owy, zamknięty „zielony” pool paletowy NDHP oferuje rozwiązania
odpowiedające potrzebom rynku
e-commerce, sieci handlowych oraz
operatorom logistycznym. Nowe palety NDHP są dostępne w czterech
rozmiarach:
 paleta EDHP 800x1200mm,
 półpaleta NDHP 600x800mm,
Fot. NDHP
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wane przez niezależnych inspektorów,
edukuje rynek użytkowników palet,
prowadząc szkolenia z zakresu identyfikacji palet.
NDHP oferuje nośniki, bez których obecnie handel w sklepach wielkopowierzchniowych staje się mniej skuteczny. Dla
sieci handlowych te rodzje nośników, są
podstawowym opakowaniem transportowym, na którym dostawcy towarów
operacyjnie obsługują klientów. Większość
dużych sieci handlowych już nawiązało
współpracę z firmą, akceptując nośniki
NDHP w swoich strukturach handlowych.
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Roman Macioszek z firmy MD Trade
zaznacza: – Współpracujemy z firmą
NDHP Polska od kilku lat. Usługi świadczone są zawsze, ku naszemu zadowoleniu, terminowo i bez zastrzeżeń,
z zachowaniem należytej zawodowej staranności. Palety NDHP są bardzo dobrej
jakości i posiadają certyfikaty wymagane
w sieciach. Dzięki tej współpracy zdecydowanie udało nam się obniżyć koszty
związane z łańcuchem dostaw.
Palety EDHP posiadają następujące
cechy charakterystyczne:
 ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
 oznaczenia EDHP na prawym i lewym wsporniku

Paleta EDHP. Fot. NDHP

 oznaczenie alfanumeryczne na
środkowych wspornikach wg następującego wzoru: 00/XX-Y-MM
(numer licencji producenta-rok
produkcji-miesiąc produkcji)
 obrys palety pomalowany na kolor
zielony
 wsporniki wykonane z drewna litego lub trocinowego – oznaczenie
IPPC na środkowych wspornikach,

Półpaleta NDHP. Fot. NDHP

zgodnie z dyrektywą ISPM15
 palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej
 ścięcia czterech narożników palety
na całej wysokości palety
Pobierz kartę palety EDHP w PDF
Półpalety NDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne:
 ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
 6 metalowych elementów dystansowych z wytłoczonym napisem NDHP
 3 wsporniki drewniane w kolorze
zielonym (z drewna litego lub trocinowego)
 oznaczenie alfanumeryczne na
środkowych wspornikach wg następującego wzoru: XXX-Y-MM
(numer licencji producenta-rok
produkcji-miesiąc produkcji)
 oznaczenie IPPC na środkowych
wspornikach, zgodnie z dyrektywą
ISPM15
 palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej.
Nośność półpalet NDHP – do 600 kg.
Pobierz kartę półpalety NDHP w PDF
Ćwierćpalety CDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne:
 ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
 4 metalowe elementy dystansowe
z wytłoczonym napisem NDHP
 oznaczenie alfanumeryczne na
górnej i/lub dolnej desce wg na-

Ćwierćpaleta CDHP. Fot. NDHP
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Półpalety i ćwierćpalety to
nośniki, bez których handel
w sklepach wielkopowierzchniowych jest mniej skuteczny. Dla sieci handlowych
te dwa rodzje nośników są
podstawowym opakowaniem
transportowym

Fot. NDHP

stępującego wzoru: XXX-Y-MM
(numer licencji producenta-rok
produkcji-miesiąc produkcji)
 oznaczenie IPPC na górnej i/lub
dolnej desce zgodnie z dyrektywą
ISPM15
 palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej
Nośność ćwierćpalet CDHP – do 400 kg.
Pobierz kartę palety CDHP w PDF

 oznaczenie IPPC na górnej i/lub
dolnej desce zgodnie z dyrektywą
ISPM15
 palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej
Nośność palety ODHP – do 400 kg.
Pobierz kartę palety ODHP w PDF
NDHP buduje struktury w kraju i za
granicą. W Niemczech posiada dwa

punkty handlowo-serwisowe, a kolejny
otwierany jest w Chorwacji do obsługi
rynku bałkańskiego, który zaczyna
wchodzić na wyższy etap rozwoju
gospodarczego. Rynek bałkański jest
bardzo przyszłościowy, rosnące zainteresowanie krajami basenu Morza Śródziemnego stwarza warunki do rozwoju
gospodarczego, a tym samym rośnie
zapotrzebowanie na usługi logistyczne.
Nośniki NDHP służą do składowania
i magazynowania towarów i wyrobów,
a także do ich transportu na wózkach
magazynowych przeznaczonych do
transportu poziomego i pionowego
oraz do transportu klasycznego – samochodami ciężarowymi, koleją, drogą
morską oraz środkami transportu lotniczego. Autorski system obsługi paletowej
wynajmu pozwala w sposób bardzo elastyczny zarządzać posiadanymi zasobami
przez klientów, elastycznie dopasowując
potrzeby wykorzystania odpowiednich
palet z oferty NDHP.

Palety ODHP o wym. 300x400 mm mają
następujące cechy charakterystyczne:
 ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
 4 metalowe elementy dystansowe
z wytłoczonym napisem NDHP
 oznaczenie alfanumeryczne na
górnej i/lub dolnej desce wg następującego wzoru: XXX-Y-MM
(numer licencji producenta-rok
produkcji-miesiąc produkcji)
Paleta ODHP. Fot. NDHP
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PALETOWA METRYKA
FIRMY GEORG UTZ
Georg Utz Sp. z.o.o.
ul. Nowowiejska 34
55-080 Kąty Wrocławskie
Polska
Phone: +48 713 16 77 60
E-Mail: info.pl@utzgroup.com
Website: www.utzgroup.com/pl

Firma Georg Utz to czołowy
producent pojemników, palet
i wytłoczek z tworzywa sztucznego, których ideą jest wielokrotne wykorzystanie. Stanowi
część założonej w 1947 r.,
szwajcarskiej grupy Georg Utz
Holding AG – wiodącego gracza na rynku innowacyjnych,
trwałych i funkcjonalnych
rozwiązań magazynowych
i transportowych.

F

irma dostarcza bogatą gamę produktów dla logistyki i magazynowania
oraz przemysłu, m.in. pojemniki do składowania w stosie (RAKO, EUROTEC, KLT),
oszczędzające powierzchnię, pojemni-

ki na części techniczne, skrzyniopalety
składane KOLOX i PALOX, palety higieniczne, H1, przemysłowe i uniwersalnego zastosowania. Produkty Utz mają
zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki – w motoryzacji, elektronice,
przetwórstwie spożywczym, przemyśle
farmaceutycznym, rolnictwie, a także
w handlu, e-commerce i e-grocery.
Utz posiada 8 zakładów produkcyjnych
na 3 kontynentach: w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach
i Meksyku oraz sieć przedstawicielstw
na całym świecie.
Georg Utz Sp. z o.o posiada certyfikaty:
ISO 9001: 2015. Jest członkiem Polskiej
Izby Opakowań i Polskiego Związku
Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Produkty Georg Utz są
przykładem trwałych
rozwiązań, które służą
klientom wiele lat. Po
zakończeniu swojego cyklu
życia, mogą być ponownie
przetworzone, nie obciążając środowiska naturalnego.

”

Dbałość o środowisko naturalne jest
również bardzo ważne w innych aspektach funkcjonowania fabryki - w zakładach Utz woda wykorzystywana do
chłodzenia maszyn krąży w obiegu
zamkniętym. W ten sposób odzyskane
ciepło służy do ogrzewania pomieszczeń, dzięki czemu straty energii zredukowane są do minimum.

DOBRE PRAKTYKI

Ideą rozwiązań oferowanych przez Utz
jest wielokrotne wykorzystanie. W przeciwieństwie do opakowań jednorazowych,
systemy wielokrotnego użytku tworzą
np. pomiędzy producentem towaru
a centrum logistycznym, obieg zamknięty.
Pojemniki funkcjonują w takim obiegu od
kilku do nawet kilkudziesięciu lat, w zależności o sposobu wykorzystania.
Po zakończeniu swojego cyklu życia, taki
pojemnik może trafić z powrotem do
zakładu produkcyjnego, gdzie po zmieleniu zostanie ponownie użyty do produkcji kolejnych opakowań. Uzyskany w ten
sposób surowiec posiada udokumentowane i sprawdzone właściwości fizyczne,
porównywalne z nowym materiałem.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ZGODNE Z ISO 9001:2015

Utz posiada system zarządzania jakością
obejmujący całą firmę. Gwarantuje to
niezmiennie doskonałą jakość produktów Utz, niezależnie od zakładu produkcyjnego, w którym są one wytwarzane.
PRODUKTY: SKRZYNIOPALETY

PALOX – pojemnik wielkogabarytowy
bazujący na wymiarach ISO. Jest to
pojemnik sztywny stasowany głównie
w branży spożywczej, rolnictwie. Występuje w wersji szczelinowej lub pełnej.
Na wygląd owoców i warzyw na regale
sklepowym, czy na straganie znaczący
wpływ ma zastosowany sposób prze-
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wożenia i magazynowania. Przetwórcy
oraz konsumenci oczekują produktów
najwyżej jakości. Spełnienie ich wymagań związane jest z optymalizacją
wszystkich elementów procesu: od
sposobu zbioru, transportu, sortowania,
aż do przechowywanie w chłodniach.
Jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo
warzyw i owoców, zachowując wysokie
standardy? Odpowiedzią na to wyzwanie jest zastosowanie nowoczesnych
skrzyniopalet plastikowych PALOX.
KOLOX to z kolei przykład pojemnika
wielkogabarytowego, stosowanego
w branży motoryzacyjnej. Z reguły występują w rozmiarze ISO, choć dostępne
są również skrzyniopalety o mniejszych
wymiarach podstawy, np. 1200x800 mm
lub nawet 800×600 mm.

Dzięki możliwości złożenia ścian
pustego pojemnika, można znacząco zredukować jego objętość.
Po odryglowaniu mechanizmu
zamykania można złożyć ścianki
boczne i nałożyć je na siebie całkowicie składając pojemnik. Jest
to szczególnie przydatne, gdy
po dostarczeniu towaru, puste
pojemniki trzeba przetransportować
z powrotem. Oprócz tego, we wszystkich pojemnikach KOLOX, niezależnie
od wymiaru podstawy, w ściankach
bocznych znajdują się otwory dostępowe. Ułatwia to w obsługę manualną
podczas załadunku i rozładunku tego
dużego pojemnika.
Wybrane wersje pojemników KOLOX
są wyposażone w metalowe profile
KOLOX. Fot. Utz

PALOX. Fot. Utz

w kształcie litery „U, znajdujące się
w dolnej krawędzi pojemnika. Chronią
one ścianki boczne i dno przed uszkodzeniem przez wózki widłowe.
Wiele wariantów skrzyniopalet jest
ponadto przystosowana do sztaplowania. Stos tworzony jest za pomocą
pokrywy lub krawędzi. Ilość skrzyniopalet w stosie jest uzależniona od dopuszczalnego nacisku pionowego oraz maksymalnego obciążenia przewidzianego
dla wybranego modelu pojemnika.
PRODUKTY: PALETY

Palety z tworzywa sztucznego nie stanowią alternatywy cenowej dla palet
drewnianych – co do tego nie ma
wątpliwości. Jednakże palety z tworzywa sztucznego mają kilka decydujących zalet: mają stały ciężar, są mocne
i wytrzymałe, mają dłuższą żywotność
niż palety drewniane, a z wzmocnieniem metalowym nadają się do regałów wysokiego składowania.
 UPAL-H
Czysta, stabilna, higieniczna
UPAL-H ma w pełni zamkniętą powierzchnię, dzięki czemu jest łatwa w czyszczeniu
i nadaje się do wykorzystania w branży
spożywczej, farmaceutycznej czy strefach
czystych produkcji. Dzięki metalowemu
wzmocnieniu nadaje się do regałów
wysokiego składowania.
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 H1
Higieniczna od podstaw
Paleta UPAL-H1 jest bezpieczną podstawą do wszystkich zadań magazynowych i transportowych w obszarze
wymagającym zachowania higieny.
Jest wyjątkowo wytrzymała, odporna
na temperatury i wygodna w czyszczeniu. Idealnie dopasowana do wymogów w przemyśle spożywczym.
 UPAL-U
Solidna, poręczna i lekka
Paleta UPAL-U idealnie nadaje się do
przenośników rolkowych, a dzięki
wzmocnieniom metalowym nadaje
się do regałów wysokiego składowania.
Dodatkowo dzięki temu, że paleta jest
lekka może być przenoszona za pomocą
dwóch otworów uchwytowych.
 UPAL-I
Solidna, ładowna, o uniwersalnym
zastosowaniu
Paleta UPAL-I została zaprojektowana,
aby bez problemów współpracować
z systemem przenośników automatycznych. Konstrukcja palety zapewnia
długi cykl życia. Jej stabilność zwiększają rury metalowe, które można
umieścić w przewidzianych do tego

celu zagłębieniach, dzięki czemu może
być używana na regałach wysokiego
składowania.
 UPAL-K
Sprytna i wytrzymała
Paleta UPAL-K jest wytrzymałą i odporną
na obciążenia paletą. Jej stabilność
zwiększają rury metalowe, które można
samodzielnie umieścić w przewidzianych do tego celu zagłębieniach. Dzięki
temu wzmocnieniu UPAL-K nadają się
do regałów wysokiego składowania.
Dodatkowo paletę można wyposażyć
w powierzchnię antypoślizgową.
 UPAL-D
Mała, poręczna i wielozadaniowa
Paleta UPAL-D to mała paleta o wymiarach podstawy 800×600 mm. Na tej
palecie można składować i transportować pojemniki o różnej konstrukcji i rozmiarze, a także wytłoczki
na części techniczne formowane
próżniowo. Dzięki temu zarządzanie
paletami staje się znacznie prostsze. Wersja wystawowa tej palety
została zaprojektowana specjalnie dla
branży spożywczej: gniazda w górnej powierzchni palety i po bokach
nadają się do mocowania kartonów.

UPAL-I. Fot. Utz

 UPAL-E
Lekkie, funkcjonalne i stabilne
Stosowanie palety UPAL-E jest zasadne
wtedy, gdy koszty transportu powrotnego pustych palet przekraczają ich
wartość. Mimo iż jest to paleta jednorazowa, jest to produkt godny zaufania – paleta jest odporna na obciążenia
i zapewnia, że ładunek jest stabilny.
AKCESORIA PALETOWE

Zarówno do palet o wymiarze Euro,
jak i ISO, a także półpalet, dostępne są
pokrywy, które służą do zabezpieczenia
ładunku w formie jednostki transportowej.
Palety plastikowe charakteryzuje
wszechstronność zastosowań, dlatego
w ofercie są również specjalne, składane
ramy i ścianki modułowe do palety. To
dodatkowe wyposażenie palet zapewnia
optymalne ich wykorzystanie w bardzo
różnych środowiskach pracy.
Palety z tworzywa w dowolnym kolorze, fot. Georg Utz
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PALETOWA
METRYKA LPR
LPR Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
Budynek Amsterdam, Lobby II
02-822 Warszawa
Tel. +48 22 255 57 80
Fax. +48 22 255 57 91
E-mail: Info.pl@lpr.eu
Website: www.lpr.eu

LPR La Palette Rouge to
międzynarodowa firma
logistyczna zajmująca
się dostarczaniem oraz
wynajmowaniem palet,
obsługująca głównie branżę
FMCG oraz sieci handlowe.
Założona w Tuluzie (na południu Francji) w roku 1992
firma LPR zarządza ponad
80 milionami palet rocznie
oraz posiada ponad 25 000
punktów odbioru palet.

L

PR prowadzi działalność w całej
Europie. Ma ponad 100 centrów
serwisowych. Każdy oddział firmy ma
wyspecjalizowany zespół kierujący
wszelkimi działaniami na poziomie lokalnym. LPR opracował jeden wspólny,
oparty na SAP, system informatyczny
stosowany w całej grupie. Oznacza to

możliwość zaoferowania usług o tak
samo wysokiej jakości klientom w całej Europie. LPR Polska jest młodym,
profesjonalnym i zaangażowanym
zespołem mającym na celu działać
aktywnie tak, aby dopasować swoje
usługi dokładnie do potrzeb swoich
klientów. Dostosowanie się do wymagań każdego z naszych klientów jest
dla nas kwestią nadrzędną. Naszymi
działaniami obejmujemy cały kraj oraz
ściśle współpracujemy ze wszystkimi
podmiotami naszego łańcucha dostaw.
Dla LPR priorytetem jest zaspokajanie
potrzeb naszych klientów, nieprzerwane zapewnianie palet wysokiej jakości,
zarządzanie odzyskiwaniem/odbiorem
zasobów oraz rozwiązywanie wszelkich
kwestii we współpracy z klientem.
LPR zbudowało markę czerwonej
palety w Polsce, promując wynajem
palet i potwierdzając, że jest solidnym

lizacjach oraz centralę w Warszawie.
Polskie biuro LPR zarządza również
strefą CEE i krajami bałtyckimi. Szybkość, z jaką LPR zbudował pozycję na
rynku, pokazuje, że wynajem palet
w poolu zamkniętym ma w Polsce
przyszłość i jest coraz częściej brany
pod uwagę. Wiele przedsiębiorstw
podczas kierowania gospodarką
paletową zmaga się z problemem
strat palet i tym samym ponosi wiele
dodatkowych kosztów wynikających
m.in. z konieczności uzupełnienia
braków. Jednym ze sposobów, który
umożliwia zminimalizowanie tej części
wydatków, jest wynajmowanie palet
od firm zewnętrznych.
W obecnych czasach część procesów
można zautomatyzować, dotyczy to
wielu różnych działań w firmie, również zarządzania systemem paletowym. Alternatywą dla wewnętrznego
nadzorowania obrotu palet i inwestowania w narzędzia IT jest współpraca
z operatorami pooli paletowych. LPR
może monitorować przebieg kolejnych
etapów łańcucha dostaw m.in. dzięki
korzystaniu z profesjonalnych systemów informacyjnych. Klienci zyskują

RQP1. Fot. LPR

partnerem mogącym realizować najbardziej ambitne projekty, w czym
pomaga ponad 25 lat doświadczenia
na rynku europejskim.
W tej chwili w Polsce firma posiada trzy
centra serwisowe w optymalnych loka-
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kompleksową obsługę, a większość
obowiązków oraz odpowiedzialność
za ich realizację znajduje się po stronie
operatora poolu.
– Firma LPR jest obecnie uznawana za
głównego specjalistę w zakresie poolu



METRYKA: LPR

Korzystanie z czerwonych ćwierćpalet LPR pozwala
zmniejszyć straty, zoptymalizować transport i koszty
magazynowania. Palety są wykonane z wytrzymałego i odpornego na zanieczyszczenia polipropylenu,
zabezpieczając produkt przez zniszczeniem

paletowego przez liderów z sektora
dóbr szybkozbywalnych. Do punktu,
w którym obecnie jesteśmy, dotarliśmy dzięki ponad 25 latom intensywnej pracy, zaufaniu i lojalności naszych
klientów oraz naszym wysokim wymaganiom w zakresie jakości, w szczególności jednak dzięki codziennemu
zaangażowaniu naszych pracowników – mówi Tiago Costa, Country
Manager LPR Polska.
RQP46

LPR oferuje nowy nośnik, który poprawi
sprzedaż poprzez wzrost wydajności
na ostatnim odcinku łańcucha dostaw.
Nasza czerwona, plastikowa ćwierćpaleta pozwala na lepsze wykorzystanie

”

przestrzeni w sklepie, i ekspozycje
produktu na atrakcyjnym standzie.
Pozwala zaoszczędzić czas potrzebny
na promocje produktu i poprawić ekspozycje oraz sprzedaż w sklepach.
Korzystanie z czerwonych ćwierćpalet LPR pozwala na zmniejszenie
strat, optymalizację transportu oraz
kosztów magazynowania. Plastikowe
palety LPR są wykonane z wytrzymałego i odpornego na zanieczyszczenia
polipropylenu, zabezpieczając produkt
przez zniszczeniem, zabrudzeniem czy
wilgotnością. Dodatkowo plastikowe
ćwierćpalety LPR składają się jedna
w drugą, co pozwala zaoszczędzić na
transporcie do 60%. Paleta ma wymiar
600x400 mm dzięki czemu jest kompa-

tybilna z każdym standardowym sprzętem, oraz jest akceptowana w całym
łańcuchu dostaw.
„Czerwona plastikowa ćwierćpaleta
LPR to najlepszy wybór dla ekspozycji na sklepie. Czerwony kolor zwraca
uwagę i eksponuje produkty poprawiając wyniki sprzedażowe. Korzystając
z doświadczenia, LPR opracował paletę,
która jest nie tylko wytrzymała, ale również ogranicza możliwość zbierania się
brudu i wilgoci dbając o produkt. Możliwość wystawienia gotowych ekspozytorów na sklepie powoduje, że sieci handlowe coraz chętniej korzystają z palet
wystawowych.” – Andrzej Klimkiewicz,
Retail Account Manager LPR Polska.
SPECYFIKACJE

 Długość (D): 598 ±2 mm
 Szerokość (S): 398,5 ±1,5 mm
 Wysokość (W): 40 ±1 mm
 Średnia waga: 1,84 Kg
 Obciążenie nominalne: 250 kg (maks.)
 Geometria: Forma jednoczęściowa,
z możliwością zagnieżdżania, sztaplowania, 4 nogi, podejście z 4 stron.

RQP2. Fot. LPR
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METRYKA: ZPE UIC

PALETOWA
METRYKA ZPEUIC
ZPEUIC jest stowarzyszeniem założonym, prowadzonym i utrzymywanym przez
polskich przedsiębiorców
posiadających licencje UIC
na produkcję i naprawy
europalet. Związek powstał
w 2017 roku i od tego czasu
dynamicznie się rozwija
uparcie realizując cele określone w statucie.

J

ako że w Polsce UIC, podobnie jak
RCA nie mają reprezentacji – ZPEUIC
przejmuje te obowiązki i zapewnia wiarygodne źródło informacji oraz zajmuje
się rozpowszechnianiem wiedzy na temat europalet. Zapewnia też kontakt dla
zainteresowanych wszystkimi sprawami
związanymi z europaletami – reklamą,

obsługą licencji, problemami technicznymi oraz uzyskaniem nowych licencji.
Zacieśniamy współpracę z Rail Cargo
Austria udzielającym na terenie Polski licencji produkcyjnych i naprawczych oraz
z SGS – niezależną jednostką kontrolną,
organizującą kontrole w ramach licencji.

Związek Producentów
Europalet UIC
ul. Radzymińska 326/322
05-091 Ząbki
e-mail: biuro@zpeuic.pl
www.uic-eur.pl

DOBRE PRAKTYKI

Realizując założone cele usprawniamy swoje działania. Od początku
2020 roku prowadzimy formalnie
działalność gospodarczą. Oferujemy
kompleksową pomoc potencjalnym
licencjobiorcom zapewniając krótki
czas uzyskania licencji. Pomagamy
w zorganizowaniu zakładu i przygotowaniu się do kontroli ze strony SGS.
Pomagamy przygotować niezbędne
dokumenty i zajmujemy się ich dys-

trybucją, co ostatecznie sprowadza
się do usprawnienia całego procesu
uzyskiwania licencji. Organizujemy też
kompleksowe szkolenia z zakresu identyfikacji europalet na bazie programu
z powodzeniem realizowanego do tej
pory przez SGS Polska. Program szkolenia, jego przebieg i formuła dopasowywane są do indywidualnych potrzeb
zainteresowanych firm.

Paleta EUR 1 800x1200. Fot. ZPE UIC
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METRYKA: ZPE UIC

Paleta EUR 2 1200x1000. Fot. ZPE UIC

ROZWÓJ

Jednym z naszych planów i celów było
zaopatrzenie licencjobiorców w nową
oryginalną licencję. W porozumieniu
z naszym licencjodawcą – Rail Cargo
Austria ustaliliśmy priorytety i zajęliśmy się realizacją tego projektu. Przy
współudziale świetnego zespołu grafików i doświadczonych specjalistów
powstał wspaniały kompletny projekt.
Druk poza niezaprzeczalnymi atutami
wizualnymi posiada liczne zabezpieczenia i wyczerpuje ustalone potrzeby.
Wkrótce nasi licencjobiorcy otrzymają
podpisane licencje, a cechy legalnej
licencji zostaną opublikowane i udostępnione rynkowi.

Paleta EUR 3 1000x1200. Fot. ZPE UIC

PRODUKTY

Naszym flagowym produktem jest
europaleta 800x1200mm – znana od
niemal 60 lat i jedyna ze znakiem EUR
w owalu na prawym wsporniku. Paleta
sama w sobie nie została nigdy zmieniona – raz opracowane i określone
w Kodeksach UIC wymogi pozostają
niezmienne, a na przełomie tych lat
dopuszczane są jedynie różne znaki
na lewym i środkowym wsporniku.
Znak na lewym wsporniku określa
kolej/organizację paletową nadającą
licencję – stąd też oznakowanie to jest
różnorodne. Aktualne to logo UIC –
Międzynarodowego Związku Kolei.
Na środkowym wsporniku zawsze
znajdziemy numer licencji producenta oraz datę produkcji. Dodatkowo
pojawia się tu potwierdzenie wykonania obróbki fitosanitarnej będącej
wymogiem koniecznym dla nowych
europalet. Poza zastrzeżonymi znakami dodatkowym zabezpieczeniem
przed fałszerstwem i jednocześnie
potwierdzeniem przejścia szczegółowych kontroli są klamry kontrolne
umieszczane pojedynczo na środkowym wsporniku.

Paleta EUR 6 800x600. Fot. ZPE UIC

Europalety wykonane zgodnie ze standardami produkowane są z jednolitego
drewna wysokiej jakości, dodatkowo
wysuszonego i poddanego obróbce
fitosanitarnej. Montowane są na liniach
produkcyjnych często znacząco zau-
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tomatyzowanych, a zapewniających
powtarzalność wymiarów i rozstawu
gwoździ. Cechy te zapewniają nominalną nośność i wymienność ze wszystkimi produkowanymi dotychczas europaletami.

