
26 

33

STANDARD PALLETS

CONTENIDOR 45’ PALLETWIDE

Ús de Palets 
i Europallets 
en Contenidors

MIDES
Generalment, un contenidor de 20’ té una capacitat 
màxima de 28-30 m3, mentre que un de 40’ en té 
una de 56 – 60 m3. La capacitat interna de càrrega 
real d’un contenidor no només depèn de les 
dimensions, sinó també d’altres factors com el 
material d’embalatge i l’experiència i eficiència del 
personal encarregat de la seva càrrega.

PES
A més de les mides de la càrrega, cal que el pla 
d’ompliment tingui en compte el seu pes. És 
important saber que a molts països el límit de pes 
permès per al transport per carretera i tren és inferior 
al pes que pot suportar un contenidor.

ÚS
La paletització és molt comú a alguns països per 
incrementar l’eficiència en el maneig de la càrrega. 
Quan es fa ús dels palets, cal parar atenció al 
següent: existeixen dos tipus principals de palets, 
“Europallet” i palet Standard. La mida de l’Europallet 
és de 800 x 1200 mm per peça i el del palet 
standard és de 1000 x 1200 mm per peça.

A un Contenidor de 20’ s’hi pot posar 11 
“Europallets” per fila, o 9-11 palets standard per fila, 
mentre que a un de 40’ s’hi pot posar 23-24 
“Europallets” per fila o 20-21 palets standard per fila.

>  Els palets de fusta han de ser prou resistents 
per poder suportar l’apilament de tres files.

>  Les caixes de cartró no han de sobrepassar els 
caires dels palets. Altrament, les caixes que 
utilitzen menys del 90% de la superfície del 
palet i no estan alineades amb els caires del 
palet es poden moure durant el trànsit.

En alguns casos, els palets són substituïts per 
slipsheets per tal d’estalviar espai. Alguns 
carregadors no utilitzen ni palets ni slipsheets per tal 
de maximitzar la capacitat de càrrega dels 
contenidors.
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EUROPALLET / PALLET ESTÀNDARD
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STANDARD PALLETS

EUROPALLETS

CONTENIDOR 20’ STANDARD
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STANDARD PALLETS

EUROPALLETS

CONTENIDOR 45’ STANDARD
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STANDARD PALLETS

EUROPALLETS

CONTENIDOR 40’ STANDARD

CONTENIDOR 40’ PALLETWIDE
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STANDARD PALLETS

EUROPALLETS
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