
Pallet P1P, PAG

Conegueu les característiques dels principals contenidors per a transport 
aeri. Tingueu en compte que l’elecció del contenidor depèn del tipus d’avió 
que durà a terme el transport.

Contenidors

Transport Aeri

Dimensions: 

Internes:
Base:

304 cm
318 cm

210 cm
224 cm

Ample Alt

AKH
Alt: 
114cm

Volum: 
3,5 cbm 

Dimensions: 

Internes:
Base:

233 cm 144 cm
156 cm

111 cm
153 cm

Llarg Ample Alt

Càrrega i Pes

Altura de càrrega màxima segons el tipus d’avió
Airbus 310: 160 cm
Airbus 320: 110 cm
Boeing 737: 86 cm
Boeing 747 F (avió de càrrega): 300 cm

MD 80: 70 cm

Recomanacions generals
Dins d’Europa: màx. 70 cm

Ultramar: màx. 160 cm 

Càlcul del volum segons el tipus de transport
Transport aeri 1 m3 = 167 kg
P volum(kg) = llarg(cm) * ample(cm) * alt(cm) / 6000cm3 

El nòlit aeri es calcula sobre la base del pes real o el pes volumètric, el 
que sigui més gran en cada ocasió. Quan el pes volumètric és més gran 
que el pes real del paquet, s’aplica el pes volumètric segons l’equivalència 
de: 1 m3 = 167 kg o, el que és el mateix, llarg × ample × alt (en cm) dividit 
entre 6.000.

Mercaderia Perillosa
Es consideren mercaderies perilloses les que poden ser un risc per a la salut o la seguretat o les que poden danyar el medi ambient, i com a tals estan 
emparades per mitjà del reglament de càrrega aèria IATA. Algunes d’elles són tan habituals en la nostra quotidianitat que poden passar desapercebudes: 
piles, encenedors, alguns articles de perfumeria...

IATA, us oferim un servei d’assessorament integral durant tota la cadena de transport. Digueu-nos la mercaderia que desitgeu transportar, la destinació 
i les característiques de la tramesa, i us assessorarem sobre quin és l’embalatge més adequat i acceptat i quins són els documents que s’han d’emplenar 
per al transport.

Tota mercaderia perillosa ha de ser declarada com a tal i embalada 
d’acord amb la reglamentació respectiva. Les mercaderies perilloses 
han de dur una marca, etiqueta o rètol en la forma prescrita.


