
Ulepszona europaleta  
CHEP B1208

W ramach zobowiązania CHEP do ciągłego ulepszania 
produktów i rozwiązań postanowiliśmy znacząco 
zainwestować w jakość naszej puli europalet, aby pomóc 
naszym klientom w transportowaniu większej ilości 
produktów bardziej wydajnie i ekologicznie.

Dzięki ciągłym innowacjom skonstruowaliśmy ulepszoną i bardziej 
wytrzymały nośnik (1208), aby zapewnić lepsze zabezpieczenie 
produktów w łańcuchu dostaw.

Pozostawiono te same wymiary i tolerancje, aby zmiana nie miała 
wpływu na prowadzoną działalność, natomiast nowo wprowadzone 
elementy konstrukcji zapewnią dodatkowe korzyści. Procedury 
fakturowania również pozostaną bez zmian.

Nasi klienci wiele zyskają dzięki wyższej jakości, wydajności 
i bezpieczeństwie. Ponadto nasz wiodący w branży program promocji 
zrównoważonego rozwoju pomoże w realizacji celów biznesowych 
i środowiskowych bez zaniedbywania żadnej z tych kwestii.

30 inżynierów i specjalistów ds. łańcucha dostaw 
przeanalizowało opinie klientów i zapotrzebowanie w branży 

Z setek zebranych pomysłów wybrano najlepsze koncepcje 
i wykorzystano je do budowy 32 prototypów palet

Tysiące badań wytrzymałościowych i prób udarności 
zostało przeprowadzonych w naszym Globalnym Centrum 
Innowacji

11 różnych wersji palet zostało wybranych do dalszego etapu 
budowy i oceny długoterminowej wydajności

Każdy projekt poddano symulacji 10-letniego wykorzystania 
w łańcuchu dostaw w naszym zakładzie badawczym

Ostateczny projekt konstrukcji palety został wybrany na 
podstawie wyników rygorystycznych prób wydajności

Producenci, sprzedawcy detaliczni i jednostki branżowe 
sprawdzili nową konstrukcję w swoich środowiskach 
roboczych

Proces badań, projektowania i zatwierdzenia

W rezultacie otrzymano ulepszoną i bardziej wytrzymałą 
europaletę 1208 z najlepszym w branży pokryciem górnej 
powierzchni palety, zapewniającym lepsze zabezpieczenie 
produktów w całym łańcuchu dostaw.



 

Większe o 14% 
pokrycie górnej 

powierzchni za sprawą 
szerszych desek 

górnych

Mniejsze luki 
w powierzchni 

górnej, zmniejszające 
zagrożenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa 
podczas ręcznego 

przenoszenia

Większa ilość drewna 
i gwoździ, pozwalająca 

uzyskać bardziej 
solidną i trwałą paletę. 

Waga 26 kg

Większa zgodność ze 
środowiskami  

zautomatyzowanymi

Klasyczna paleta 
B1208A

Ulepszona paleta 
B1208A

Co nowego można zauważyć  
w ulepszonej palecie B1208A?



Wyższa jakość, wydajność i stałość wymiarowa 
nośnika

Większa wytrzymałość platformy zaprojektowana pod kątem 
precyzyjnego transportu i odporności podczas eksploatacji 
i transportu.

Większa zgodność w środowiskach zautomatyzowanych 
i higienicznych, z mniejszym prawdopodobieństwem 
powstawania drzazg i drewnianych wiórów.

Najlepszy w branży stopień przyjazności dla 
środowiska

Jedyna dostępna paleta wykonana w 100% z drewna 
z certyfikatem zrównoważonego rozwoju (certyfikat  
FSC/PEFC kontroli pochodzenia, obejmujący proces 
produkcji i naprawy palet).

Większa odporność i mniejszy stopień uszkodzeń zapewnią 
mniejsze zużycie drewna i niższe emisje CO2.

Firma CHEP/Brambles oferuje najlepszy program 
zrównoważonego rozwoju i powiązane certyfikaty branżowe**.

Zalety ulepszonej palety 1208

Płynny proces przejścia 
(bez wpływu na działania wewnętrzne Twojej firmy)

Zachowaliśmy wymiary zewnętrzne i tolerancje, aby 
wewnętrzne działania, automatyzacja i handling 
mogły pozostać bez zmian mimo zmian 
w konstrukcji. Sprawdziliśmy to i zweryfikowaliśmy 
z udziałem wielu producentów i sprzedawców detalicznych 
w różnych krajach w Europie. 

Ze względu na zwiększenie ilości drewna i gwoździ 
w celu ulepszenia jakości i wydajności palety można 
zauważyć niewielki wzrost wagi (średnio o 1,35 kg). 
Jednak rzeczywista waga palet przede wszystkim zależy 
od zawartości wilgoci, gatunku oraz gęstości drewna 
i z tego względu może się wahać w przedziale +/-20% 
w zależności od właściwości poszczególnych palet. 
 
Zmiany w konstrukcji nie będą miały wpływu na proces 
fakturowania

Zmiany w konstrukcji nie będą miały wpływu na proces 
schnięcia. Palety nadal będą dostarczane klientom 
zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. 

Przejście z istniejącego modelu palety zostanie 
przeprowadzone stopniowo. W ciągu kilku lat obydwa 
typy palet będą używane w naszej sieci, zatem można 
będzie zauważyć równocześnie obie wersje w okresie 
przejściowym.

Główne obszary zauważalnych zmian obejmą:  

Szersze górne deski zestawione tak, aby uzyskać 
90,6% pokrycia górnej powierzchni

Mniejsza liczba i wielkość oraz lepsze ustawienie luk  
między pozostałymi deskami. 

**1. miejsce w indeksie Dow Jones Sustainability Index; złote wyróżnienie platformy EcoVadis oraz zakwalifikowanie do 1% najlepszych dostawców 
ocenianych globalnie; Program zrównoważonego rozwoju wspierany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i zgodny z programem Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ; Sygnatariusz inicjatywy Global Compact ONZ zajmującej się prawami człowieka, pracą, środowiskiem i przeciwdziałaniem korupcji; członek listy A 
Forest CDP skupiającej 6 największych liderów światowych przeciwdziałających wylesianiu

Najlepsze w branży pokrycie górnej powierzchni, 
zapewniające lepsze zabezpieczenie produktów

Solidna konstrukcja i większe pokrycie powierzchni lepiej 
zabezpieczają produkty i ich opakowania (mniej uszkodzeń 
produktów).

Pokrycie powierzchni górnej co najmniej 14% większe 
w porównaniu z innymi konkurencyjnymi platformami 
(CHEP = 90,6% pokrycia górnej powierzchni; inne palety 
wynajmowane lub zwykłe = 79,4% lub mniej)

Więcej informacji o naszych produktach i rozwiązaniach można znaleźć na stronie www.CHEP.com

 

Usunięcie luk między dwiema pierwszymi deskami pomaga 
podczas pracy zmniejszyć ryzyko urazów palców i dłoni, 
związanych z nieprawidłowym handlingiem palet.

Zmiany w konstrukcji nie będą mieć wpływu na przenoszenie 
ręczne.  
*Należy pamiętać, że zgodnie z istniejącymi przepisami bhp nie zaleca 
się podnoszenia palety wynajmowanej ani zwykłej przez jedną osobę 
ze względu na wagę palety. 

Wyższe bezpieczeństwo


