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Proč plastové palety?
S
Tomáš BÍLEK, Schoeller Arca Systems s.r.o.

nad v každé firmě, ve které se jakkoliv manipuluje s materiálem, přišel a
znovu přijde na pořad dne nákup palet.
O tom, jakou paletu by měl daný logistik
zvolit rozhoduje řada okolností. V prvé
řadě jsou to parametry a povaha samotného zboží – ve které oblasti se pohybujeme
(potravinářská výroba, průmyslová výroba,
distribuce apod.),jeho hmotnost, rozměry, zda-li ukládáme zboží i do menších
manipulačních jednotek (kartónové krabice, přepravky), zda-li palety ukládáme do
regálu, záleží i na tom, kde samotné palety
skladujeme a záleží také na tom, zda-li se
nám palety vrací zpět či nikoliv.
Jako alternativa k paletám dřevěným
jsou v poslední době stále častěji diskutované palety plastové. V případě, že palety používáme pro interní manipulaci ve
výrobě, či máme zaručen uzavřený tok
zboží mezi námi, dodavateli i odběrateli, je
na místě se zamyslet nad tím, zda-li dnes
používané dřevěné palety nenahradit právě
paletami plastovými. Nejčastější odpověď
logistika je, že plastová paleta srovnatelných parametrů je několikrát dražší než
dřevěná.Tím veškeré diskuse na toto téma
končí a pořizují se několikrát do roka palety dřevěné. Logistik, aniž by si to v tu chvíli
uvědomil, mohl firmu připravit o značné
úspory - zaměnil totiž náklady na paletu
za pořizovací cenu palety.
Rozdíl je bohužel značný. Náklady na
provoz palet sestávají z několika položek.
Kromě zmiňované pořizovací ceny je nutné
zakalkulovat také životnost palety (počet

oběhů), náklady na opravy mírně poškozených palet, náklady na škody vzniklé
poškozením zboží paletou (hřebíky apod.),
náklady na ztráty palet (palety se bohužel
mnohdy stávají přivýdělkem řidičů a skladníků) a náklady na ekologickou likvidaci
palet, což rozhodně není proměna palet
na palivové dříví. Toto jsou částky, které
lze jednoduše sledováním zjistit. Stejnou
analýzu je nutné provést i u palet plastových. Plastovým paletám je nutno přičíst
také další výhody – netřepivost, nenasákavost, stálá hmotnost, omývatelnost, snadná recyklovatelnost a v neposlední řadě
také možnosti označování (potisk, RFID,
apod.).
Výsledky obou analýz je nutno porovnat. Zejména díky větší životnosti palety
plastové je investice do plastových palet
výhodnější. Nejdůležitějším krokem je
ovšem výběr samotné palety. Právě správně
zvolenými parametry a správnou aplikací
dosáhneme úspor, ke kterým jsme došli
v předchozí analýze. Navíc plastová paleta řeší problémy s poškozováním zboží
samotnou paletou, je i cenným zdrojem
druhotné suroviny a vyřeší i ztrátovost
způsobenou již zmiňovanými soukromými
„obchody“ řidičů a skladníků.
Velice častou aplikací plastových palet
je i potravinářská výroba a distribuce. Dnes
je již téměř samozřejmostí, že v těchto
výrobách nasákavé palety nemají místo. ■

Plastové
palety
Plastové palety jsou vyráběny pro
mnohonásobné použití. Jsou stabilní
a proto bezpečné, snadno stohovatelné
a mají vysoké užitné zatížení.
Tyto palety poskytují vynikající vlastnosti
při dopravě i skladování.

www.plastove-palety.cz
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