A

zda v každej firme, v ktorej sa
akokoľvek
manipuluje
s materiálom,
prišiel a znovu príde na rad deň nákupu
paliet. O tom akú paletu by mal daný
logistik
zvoliť
rozhoduje
množstvo
okolností. V prvom rade sú to parametre
a povaha samotného tovaru – v ktorej
oblasti sa pohybujeme (potravinárska
výroba, výroba v priemysle, distribúcia
a pod.), jeho hmotnosť, rozmery, či sa
palety ukladajú do regálu, záleží aj na
tom, kde samotné palety skladujeme
a taktiež záleží na tom, či sa nám palety
vracajú späť alebo nie.
Ako alternatíva k paletám dreveným
sú v poslednej dobe stále častejšie
diskutované palety plastové. V prípade,
že
palety
používame
pre
internú
manipuláciu vo výrobe, alebo máme
zaručený uzavretý tok tovaru medzi
nami, dodávateľmi a odberateľmi, je na
mieste sa zamyslieť nad tým, či dnes
používané drevené palety nenahradiť
práve paletami plastovými. Najčastejšia
odpoveď logistu je, že plastová paleta
porovnateľných
parametrov
je
niekoľkokrát drahšia ako drevená. Týmto
akékoľvek diskusie na túto tému končia
a nakupujú sa niekoľkokrát do roka
palety drevené. Logistik bez toho, aby si
to v danej chvíli uvedomil, mohol firmu
pripraviť o značné úspory – zamenil totiž
náklady na paletu za nákupnú cenu
palety.
Rozdiel je bohužiaľ značný. Náklady
na
prevádzku
paliet
pozostávajú
z niekoľkých
položiek.
Okrem
už zmieňovanej
nákupnej
ceny
je
potrebné
taktiež
zakalkulovať
aj
životnosť palety (počet obehov), náklady
na opravy mierne poškodených paliet,

náklady na škody vzniknuté poškodením
tovaru paletou (klince a pod.), náklady
na straty paliet (palety sa bohužiaľ
veľakrát stávajú doplnkovým príjmom
vodičov a skladníkov) a náklady na
ekologickú likvidáciu paliet, čo určite nie
je premena paliet na palivové drevo.
Toto sú čiastky, ktoré je možné
jednoduchým sledovaním zistiť. Rovnakú
analýzu
je
nutné
previesť
aj
pri plastových
paletách.
Plastovým
paletám je potrebné pripočítať taktiež
ďalšie
výhody
–
neštiepenie
sa,
nenasiakavosť,
stálu
hmotnosť,
umývateľnosť,
recyklovateľnosť
a v neposlednom rade tiež možnosť
označovania (potlač, RFID a pod.)
Výsledky
oboch
analýz
treba
porovnať. Hlavne kvôli väčšej životnosti
plastovej palety
je investícia do
plastových
paliet
výhodnejšia.
Najdôležitejším krokom je však výber
samotnej
palety.
Práve
správne
zvolenými
parametrami
a správnou
aplikáciou
dosiahneme
úspory,
ku
ktorým sme dospeli v predchádzajúcej
analýze. Okrem toho plastová paleta
rieši problémy s poškodzovaním tovaru
samotnou
paletou,
je
aj
cennou
druhotnou
surovinou
a vyrieši
aj
stratovosť spôsobenú už zmienenými
súkromnými
“obchodmi“
vodičov
a skladníkov.
Veľmi častou aplikáciou plastových
paliet je aj potravinárska výroba
a distribúcia.
Dnes
je
už
takmer
samozrejmosťou, že v týchto výrobách
nasiakavé palety nemajú miesto.
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Plastové palety sú vyrábané pre
mnohonásobné použitie. Sú stabilné
a preto bezpečné, ľahko
stohovateľné a majú vysoké
úžitkové zaťaženie.
Tieto palety poskytujú vynikajúce
vlastnosti pri doprave a skladovaní.

