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su, zresztą nie ona jedna, inne równie klasowe
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reprezentacje odpadły z turnieju już w pierw-

temy pozwalają na efektywne zarzadzanie flotą,

szej fazie. Nie brakuje komentarzy i co zrozu-

a także analizę kolizji, jakie miały miejsce w cza-
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Inne zgoła emocje towarzyszyły laureatom

Akumulatorownia jest takim miejscem dość

czwartego konkursu „Mistrz kadry BHP”, orga-

newralgicznym, powstaje tam sporo urazów

nizowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy.

przy obsłudze wymiany baterii w wózkach

Tytuł Mistrza Kadry BHP wywalczyła Paulina

widłowych. Znaczne obniżenie ryzyka wystą-
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Sołtys, studentka SWPS. Kolejne miejsca na po-

pienia urazu uzyskujemy poprzez wdrożenie
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dium zajęli Wioleta Witosz z firmy IBSS Biomed

automatycznych systemów wymiany baterii
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S.A. oraz Wojciech Kowalczyk z firmy Ka-gra.

trakcyjnych. Polska jest w czołówce państw,

Gratulujemy laureatom, o konkursie piszemy

gdzie tych systemów jest najwięcej.
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Zapraszając do lektury „Bezpiecznego Ma-

Bezpieczeństwo jest ważną determinantą ja-

gazynu” nr 2/2018, nie sposób nie wspo-

kości pracy w magazynie, wspomagane dedyko-

mnieć o osprzęcie, który odgrywa równie

wanymi rozwiązaniami, obejmującymi zarówno

znaczącą rolę co wózek widłowy. Rzeczą za-
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te małe, jak i większe obszary, pozwala na osią-

sadniczą dla bezpieczeństwa pracy wózka wi-
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ganie zamierzonych celów. O różnych aspek-

dłowego i osprzętu, a tym samym zmniejszenia

tach bezpieczeństwa w magazynie, będącego

ryzyka wypadku, jest odpowiedni dobór i sko-

odzwierciedleniem skutecznych działań w tym

relowanie tych urządzeń.
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zakresie, piszemy na łamach tego wydania.
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Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

PRZYZNANO PO
RAZ CZWARTY TYTUŁ

MISTRZA KADRY BHP
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Test pierwszego etapu wypełniło blisko 800 osób, z których pięćdziesiąt najlepszych przystąpiło do
etapu finałowego. I choć 60 proc. finalistów stanowili mężczyźni, tegoroczny tytuł Mistrza Kadry BHP
wywalczyła Paulina Sołtys, studentka SWPS. Kolejne miejsca na podium zajęli Wioleta Witosz z firmy
IBSS Biomed S.A. oraz Wojciech Kowalczyk z firmy Ka-gra. Organizatorem konkursu jest Koalicja
Bezpieczni w Pracy.
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CZYTASZ: Przyznano po raz czwarty tytuł Mistrza Kadry BHP

Zakończyła się już czwarta edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP. 778 osób poświęciło łącznie ponad 59 godzin na udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe. Najlepsi z nich stanęli
do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe
nagrody. W konkursie udział wzięli managerowie, doświadczeni
praktycy, specjaliści z różnych firm i branż, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również zainteresowani tematyką bezpieczeń-

Zakończyła się już czwarta
edycja ogólnopolskich Mistrzostw
Kadry BHP. 778 osób poświęciło

stwa i higieny pracy niezwiązani zawodowo ze służbą bhp.

łącznie ponad 59 godzin

– Po raz czwarty zorganizowaliśmy konkurs dla wszystkich
pasjonatów tematyki bhp. Poziom wiedzy uczestników oce-

na udzielenie odpowiedzi

niam jako wysoki, niemniej w teście w drugim etapie, z uwagi

na pytania konkursowe.

na punkty ujemne za nieprawidłową odpowiedź, jedynie cztery
osoby zdobyły powyżej 10 punktów. O ostatecznym wyniku
zadecydowały odpowiedzi na pytania otwarte, które sprawdzały
podejście do zagadnień bhp w praktyce – mówi Marek Maszewski, dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., przewodniczący Komisji
Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP.
Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów.
W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób, które
uzyskały najwyższą liczbę punktów musiało zmierzyć się także z kolejnym testem, składającym się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Największą trudność sprawiło uczestnikom
udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o temperaturę

Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

powietrza, przy której to pracodawca jest zobowiązany zapewnić

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP

pracownikom napoje. Prawie połowa odpowiadających wskazała

czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koali-

nieprawidłową odpowiedź.

cji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu,

Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane

do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Konfe-

za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (mak-

deracja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy, Pracodawcy RP,

symalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez Komi-

Urząd Dozoru Technicznego, Szkoła Główna Służby Pożarni-

sję Konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwar-

czej w Warszawie fundacja Forani. Partnerem Mistrzostw jest

te o wyższym stopniu trudności (maksymalnie 25 punktów). Jury

firma MOVIDA.

weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

Laureaci, oprócz tytułów, otrzymali również atrakcyjne nagrody, takie jak smartfon, tablet, kamerę, bony szkoleniowe,
voucher na Forum Nowoczesne BHP oraz polary. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, w skład której
wchodzą firmy CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim,
TenCate Protective Fabrics, SEKA S.A., Grupa Inter Cars i trzy
dywizje DHL w Polsce.

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów.
W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy.
Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane
za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy
oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową
za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte.
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CZYTASZ: Bezpieczeństwo magazynu: czy możesz sobie pozwolić na ignorowanie tej kwestii?

SYTUACJA AŻ SIĘ PROSI O WYPADEK?
Każdy, kto pracuje w magazynie, centrum dystrybucyjnym lub
innym punkcie składowania przeznaczonym do celów przemysłowych lub komercyjnych dobrze wie, że tego typu miejsca
charakteryzują się nieograniczonym potencjałem wystąpienia
wypadku w każdej chwili. Personel, ciężkie ładunki, załadowane palety, ciężarówki, regały, sprzęt elektryczny oraz pośpiech
– wszystko to razem może przyczynić się do niebezpiecznej
sytuacji.
Bądźmy szczerzy: wypadki się zdarzają. Czasami naprawdę

Wszystkie najczęstsze przyczyny
wypadków są związane –
w mniejszym lub większym
zakresie – z błędem ludzkim.

mają charakter losowy i z perspektywy czasu wiadomo, że nie
można było wiele zrobić, aby im zapobiec. Lecz w miejscu pracy,
a w szczególności w dynamicznym, stresującym środowisku
operacji magazynowych, wypadki są często konsekwencją
zdarzeń i czynników, które można było i należało przewidzieć.

poprawy bezpieczeństwa i higieny w pracy. Przepisem tym
objęte są wszystkie obszary działalności, zarówno publicznej

WYPADKI W MIEJSCU PRACY: LICZBY

jak i prywatnej. Określa on, że obowiązkiem pracodawcy jest

Niezależnie od wszystkich lokalnych środków ochronnych i prze-

zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracownika we wszyst-

pisów, liczba śmiertelnych i mniej poważnych urazów jest alar-

kich aspektach związanych z pracą, podczas gdy obowiązkiem

mująco wysoka. Jak wynika z poniższego fragmentu, najnowsze

pracownika jest przestrzegania instrukcji BHP pracodawcy oraz

dane opublikowane przez EUROSTAT (urząd Komisji Europej-

zgłaszanie potencjalnych zagrożeń.

skiej odpowiedzialny za dostarczanie informacji statystycznych
dla grupy państw EU-28) dotyczą wszystkich rodzajów wypad-

WYPADKI W MAGAZYNACH: PRZYCZYNY

ków w miejscu pracy powodujących co najmniej czterodniową

Wszystkie najczęstsze przyczyny wypadków są związane –

absencję.

w mniejszym lub większym zakresie – z błędem ludzkim.

W 2014 r. doszło do niemal 3,2 mln. wypadków bez skutku

Do poniższej listy możemy przyczyn wypadków jeszcze dodać

śmiertelnego, których konsekwencją była co najmniej cztero-

brak konserwacji, niewystarczające szkolenia, brak doświadcze-

dniowa absencja w miejscu pracy, oraz do 3739 wypadków

nia oraz zbyt łagodne podejście kierownictwa do przepisów.

śmiertelnych; na jeden wypadek śmiertelny przypada zatem 850
wypadków bez skutku śmiertelnego.

Główne przyczyny wypadków
»» Nieprawidłowe manewrowanie wózkami widłowymi

UWARUNKOWANIA

»» Nieprawidłowy lub zły stan jednostek paletowych

Bezpieczne i niezagrażające zdrowiu środowisko pracy jest

»» Nieautoryzowane modyfikacje

kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość życia jednost-

»» Nieplanowane przeciążenia

ki i stanowi powszechny przedmiot troski. Kraje członkowskie

»» Nierównomierne obciążenia

UE są świadome społecznych i ekonomicznych korzyści poprawy

»» Przekroczenie tolerancji na przeciążenie

warunków BHP. Wiarygodne, porównywalne i aktualne dane

»» Bałagan w magazynie; zablokowane przejścia

statystyczne są kluczowe dla określenia celów polityki i wdroże-

»» Nierównomierne podłogi oraz inne nieprawidłowości

nia odpowiednich środków i działań zapobiegawczych.

»» Nieczytelne/niewidoczne znaki lub ich brak

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 153) stwierdza, że „[...] Unia ma wspierać i uzupełniać działania państw

»» Amatorskie naprawy regałów
»» Nieprawidłowe mocowanie

członkowskich w następujących dziedzinach: a) polepszanie w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; [...]”.
Główne zasady regulujące ochronę zdrowia i bezpieczeństwa

Pozostałe przyczyny wypadków i uszkodzeń regałów
»» Użycie regału do celów niezgodnych z przeznaczeniem
»» Uszkodzenie lub zużycie materiałów konstrukcyjnych

pracowników ustanowiono w dyrektywie ramowej 89/391/

»» Poziom szkolenia personelu magazynowego

EWG z 1989 r., której podstawowym celem jest wsparcie

»» Modyfikacje lub zły stan techniczny wózków widłowych

B E Z P I E C Z N Y
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»» Za wąskie trasy transportowe i pętle obsługi

ność z normą EN15635 wymaga, aby wyznaczona osoba odpo-

»» Złe oświetlenie

wiedzialna za bezpieczeństwo regałów w magazynie (PRRS) prze-

»» Brak kontroli i usuwania uszkodzonych komponentów

prowadzała na miejscu cotygodniowe lub comiesięczne inspekcje.

»» Brakujące zabezpieczenia lub ich niewystarczająca ilość

Funkcję PRRS może pełnić każdy – kierownik ds. BHP, kierownik
magazynu, kierownik operacyjny lub po prostu pracownik, który

SZERSZY OBRAZ SYTUACJI

przeszedł indywidualne szkolenie. Jej objęcie wymaga ukończenie

Podobnie jak w przypadku większość wypadków, elementem

kursu SEMA w zakresie znajomości lokalizacji regałów.

wspólnym obydwu tych niebezpiecznych sytuacji było prze-

Wszystkie uszkodzenia stwierdzone w trakcie regularnych lub

oczenie drobnej kwestii bezpieczeństwa; niestety, można bez

dorocznych kontroli są klasyfikowane zgodnie z zasadą świetlnej

większych trudności stwierdzić, jak mogło się to stać.

sygnalizacji drogowej: poszczególne zagrożenia oznacza się ko-

»» Zamówiony towar dociera na miejsce i wymaga rozładunku.

lorem czerwonym, pomarańczowym lub zielonym.

Półki regałowe już pękają w szwach. Co robisz?
»» Firma zajmująca się wywozem odpadów zawiodła, a więc
trzeba znaleźć kogoś, kto przechowa to wszystko do momentu
ponownego zorganizowania odbioru. Gdzie można je w międzyczasie umieścić?

»» Zielony – uszkodzenie jest na tyle niewielkie, że umożliwia
dalszą eksploatację regału bez konieczności podejmowania
dalszych działań.
»» Pomarańczowy – uszkodzenie jest na tyle poważne, że wymaga naprawy, ale nie na tyle, aby konieczny był natychmiastowy

»» Poprosiłeś swoją agencję o przysłanie przeszkolonych opera-

rozładunek regału.

tów wózków, ale ci dwaj, którzy przyjechali, raczej nie wiedzą

»» Czerwony – stwierdzone uszkodzenie jest na tyle poważne,

co robią. Odsyłasz ich z powrotem, czy raczej masz nadzieję,

że konieczne jest natychmiastowy rozładunek obszaru rega-

że jakoś sobie poradzą?

łowego i odgrodzenia go w celu przeprowadzenia naprawy.

Tego typu dylematy zdarzają się każdego dnia. Podjęcie
„na gorąco” nieprawidłowej decyzji w pozornie błahej sprawie

WYPADKI W MAGAZYNACH: STANDARDY,

może spowodować, że w okamgnieniu przeistoczy się ona w po-

WYTYCZNE I ORGANIZACJE

ważny, potencjalnie śmiertelny wypadek – szczególnie w śro-

Jak można się spodziewać, w dzisiejszych czasach istnieje

dowisku magazynowym. Właśnie dlatego przepisy BHP uległy

szereg rozwiązań prawnych, kodeksów i norm dotyczących

zaostrzeniu w UE i praktycznie we wszystkich innych krajach.

bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na obszarze Europy kwestie

W przypadku magazynów z regałami uwzględnia to bardzo

związane z regałami reguluje norma EN 15635.

określony wymóg regularnych kontroli, przeprowadzanych

Każdy kraj członkowski przyjmujący ten standard musi opubli-

przez indywidualnie wyznaczoną osobę przeszkoloną w zakresie

kować go na poziomie krajowym za pośrednictwem krajowych

inspekcji z poziomu podłogi.

instytucji normalizacyjnych. Do oznaczenia normy dodają one

Jak wcześniej wspomniano, regały są zasadniczym kompo-

oznaczenie identyfikujące narodowego wydawcę normy, np.

nentem praktycznie każdego magazynu; nic zatem dziwnego,

BS EN, DIN EN, NF EN, CSN EN itd. Treść standardu pozostaje

że ich kontrole stanowią sedno wszystkich przepisów BHP. Zgod-

niezmienna, niezależnie od użytego oznaczenia.
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CZYTASZ: Bezpieczeństwo magazynu: czy możesz sobie pozwolić na ignorowanie tej kwestii?

Monitorowanie zmian w przepisach oraz ich wdrażania i interpretacji w poszczególnych krajach może być skomplikowane,
w szczególności w przypadku firm działających na międzynarodową skalę. Oto krótki przewodnik po organizacjach branżowych,

Czy spotkałeś się kiedyś z opi-

które mogą wspomóc przedsiębiorstwa w zapewnieniu zgodności.
»» ERF (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Regałów),

nią, że „bezpieczeństwo się nie

to federacja stowarzyszeń producentów regałów, półek i wyposażenia magazynowego z całej Europy; taką nazwę nosi

sprzeda”? Stwierdzenie to zostało

również grupa produktów służących do przechowywania,

sformułowane w 1956 roku. Teraz

która wchodzi w skład FEM.
»» FEM (Federation Europeene De La Manutention) reprezen-

takie ignorowanie kwestii bezpie-

tuje 15 związków krajowych w 13 państwach członkowskich

czeństwa jest nie do pomyślenia!

UE, a także Rosję i Turcję. Struktura tego stowarzyszenia jest
podzielona wg. grup produktów, które odpowiadają różnymi
branżom zależnie od sposobu przenoszenia materiałów:
przenośniki do przeładunku towarów, dźwigi i urządzenia
dźwigowe, sprzęt podnoszący, systemy intralogistyczne,
wózki przemysłowe, mobilne podesty robocze na wysokości
oraz regały i systemy regałowe.
»» EU-OSHA to Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa, zdro-

»» Stosowanie odpowiednich palet znajdujących się w dobrym
stanie
»» Stosowanie odpowiednich oznaczeń na podłogach
»» Umieszczanie wskazówek dotyczących ładunku/bezpieczeństwa

wia i produktywności w europejskich miejscach pracy – z ko-

»» Ogólne przestrzeganie zasad dobrego zarządzania

rzyścią dla pracodawców, pracowników i rządów.

»» Przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej włącznie z inspekcjami podczas pracy i naprawami

KONTROLA RYZYK
Określając problemy związane z regałami do przechowywania

„Pasywne”

warto uwzględnić stosowanie „aktywnych” i „pasywnych” dzia-

Stosowanie:

łań mających na celu zapobieganie urazom.

»» barier fizycznych – np. Armco,
»» ochraniaczy do słupów regałowych,

„Aktywne”

»» szyn prowadzących.

»» Przestrzeganie dobrych zasad projektowania systemów –
układ, oświetlenie, wózki, odstępy itd. Zapewnienie szkoleń

WYPADKI W MAGAZYNACH:

BHP dla operatorów

PODSUMOWANIE
Czy spotkałeś się kiedyś z opinią, że „bezpieczeństwo się nie
sprzeda”? Stwierdzenie to padło w branży motoryzacyjnej, gdy
firma Ford Motor Company próbowała sprzedać pakiet zabezpieczeń uwzględniający wprowadzenie pasów bezpieczeństwa.
Miało to miejsce w 1956 r., a niemożność wzbudzenia zainteresowania nabywców samochodów spowodowała, że kwestie
bezpieczeństwa odłożono na lata.
Wracając do obecnych czasów: teraz takie ignorowanie
kwestii bezpieczeństwa jest nie do pomyślenia! Zapewniono
już odpowiednie przepisy i wytyczne. Większość pracodawców
ma świadomość obowiązku dbania o swój personel, nawet jeśli
część z nich niechętnie uznaje ten fakt.
A więc wracając do pytania: czy możesz sobie pozwolić na ignorowanie tej kwestii? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie NIE!

Fot. Dexion
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Fot. Still

ŚWIADOMOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWA PRACY

W GOSPODARCE
MAGAZYNOWEJ
WOJCIECH PODSIADŁY

Kwestia bezpieczeństwa pracy – zarówno z perspektywy zaistniałych wypadków, jak i stopnia wdrożenia
rozwiązań sprzyjających unikaniu zagrożeń – jest regularnie poruszana w przekrojowych raportach
statystycznych. Czy uogólnione wnioski pokrywają się z tym, co można zaobserwować w przedsiębiorstwa
branży magazynowej?

10

Jak wynika z regularnie publikowanych przez GUS danych

obserwowalny jest jeśli chodzi o wypadkowość – czyli liczbę

na temat wypadków przy pracy w naszym kraju, ich bez-

wypadków na 1000 pracujących. W ciągu 5 lat – od 2012

względna liczba jest z roku na rok mniej więcej stabilna i waha

do 2017 – wskaźnik ten obniżył się z 7,78 do 6,84 (kolejno 7,78;

się o kilka do kilkunastu promili. Bezwzględna, ogólna liczba

7,54; 7,45; 7,19; 7,07; 6,84 w latach od 2012 do 2017). Ozna-

wypadków w 2015 r. spadła w stosunku do poprzedniego

cza to, że liczba wypadków przy pracy rośnie wolniej od liczby

roku o 1,1 proc., by wzrosnąć o 0,3 proc. i 0,5 proc. w kolejnych

zatrudnionych osób – w przeliczeniu na osobę jest więc z roku

latach (odpowiednio w 2016 i 2017). Stały trend zniżkowy

na rok bezpieczniej. Co więcej, trend ten ma charakter stały.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Świadomość bezpieczeństwa pracy W gospodarce magazynowej

Można stąd wyciągnąć wniosek, że wśród kadr regularnie rośnie
świadomość zagrożeń i znajomość zasad pomagających im zapobiegać. – Biorąc pod uwagę zainteresowanie naszych klientów
rozwiązaniami z obszaru bezpieczeństwa, nie dziwi fakt, że wypadkowość z roku na rok maleje. Rosnącą popularnością cieszą
się zarówno ponadprogramowe szkolenia Akademii Bezpieczeństwa STILL, pakiety wyposażenia poprawiającego widoczność

Tam, gdzie działają ogromne
maszyny i obsługiwane są wie-

oraz systemy zabezpieczające operatora, wózek i infrastrukturę

lotonowe ładunki, konsekwencje

przez kolizjami i ich skutkami – mówi Grzegorz Kurkowski,

wypadków są największe.

Specjalista ds. Produktu STILL Polska, prowadzący warsztaty w ramach Akademii Bezpieczeństwa STILL. – Szczególnie

Grzegorz Kurkowski, Specjalista ds. Produktu STILL Polska

cieszy w tym kontekście zainteresowanie ponadobowiązkową
edukacją – według danych statystycznych wciąż najwięcej wypadków wynika z nieodpowiedniego zachowania pracowników
oraz niedopatrzeń kadry kierowniczej – dodaje Kurkowski.

są dość wysokie w każdej z wyodrębnionych grup przedsię-

Na pytanie, czy wpływ na poziom i kompleksowość wdraża-

biorstw – dodaje prowadzący Akademii Bezpieczeństwa STILL.

nych z myślą o bezpieczeństwie rozwiązań ma wielkość przedsię-

Niezwykle ciekawe są odpowiedzi na pytania o przyczyny, dla

biorstwa i segment, w którym prowadzi ono działalność, starano

których organizacje troszczą się o kwestie BHP. Wielkość i sektor

się odpowiedzieć w badaniu opublikowanym przez Europejską

przedsiębiorstwa prawie nie różnicowały tego, jak często jako

Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Z danych zamiesz-

powód dbałości o bezpieczeństwo wskazywano oczekiwania

czonych w raporcie „Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem

pracowników. Niezależnie od typu firmy znaczenie tego czynnika

pracy w europejskich zakładach” wynika, że wraz z liczbą pracow-

sygnalizowało około 80 proc. respondentów. Istotne rozbieżno-

ników w firmie rośnie poziom zarządzania zagrożeniami. Duże,

ści wystąpiły natomiast w zależności od regionu, w którym działa

wielozakładowe organizacje osiągały najwyższe wyniki w zakre-

firma. Podczas gdy jego wagę uznaje ponad 80 proc. ankieto-

sie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia, zaś najgorsze – małe i „po-

wanych z krajów skandynawskich i południowych oraz niemal

jedyncze”. Warto zaznaczyć przy tym, że we wszystkich grupach

80 proc. z Wysp Brytyjskich i zachodu Europy, jest on istotny

uzyskiwane oceny były dość wysokie – uśrednione rezultaty

dla zaledwie nieco ponad 60 proc. respondentów z Europy

wahały się w zakresie od 60 do niemal 90 punktów na 100-stop-

Środkowej i Wschodniej. Ważnymi grupami przyczyn są rów-

niowej skali. Jeśli chodzi o różnice pomiędzy poszczególnymi sek-

nież chęć przestrzegania przepisów prawa (odsetek wskazań

torami gospodarki, najlepiej wypadły firmy produkcyjne. Za nimi

bliski poziomu 80 proc. we wszystkich regionach, segmentach

plasują się publiczne miejsca pracy, a dalej – przedsiębiorstwa

rynku i wielkościach przedsiębiorstw) oraz unikanie kar związa-

usługowe. – Duże przedsiębiorstwa, szczególnie te stanowiące

nych z niedopatrzeniami w tym zakresie (bliżej 70 proc. wskazań,

część rozbudowanych organizacji i międzynarodowych grup

z wyraźną zwyżką w przypadku firm, które w ostatnich latach

wiodą prym w zakresie wdrażania rozwiązań dla bezpieczeństwa.

poddano kontroli). – Rzeczywiście, bardzo interesujące są roz-

Wynika to z kilku grup czynników. Po pierwsze, wewnętrzne

bieżności w zakresie powodów, dla których dba się o BHP w róż-

standardy koncernów często są ujednolicane na całym świecie –

nych częściach Europy. Być może zawyżone względem naszego

tak, by bez potrzeby zmian spełniać warunki prawne niezależnie

regionu znaczenie oczekiwań pracowników w innych krajach

od regionu. Po drugie, dzięki gromadzonemu w wielu miejscach

wiążę się z faktem, że wcześniej niż u nas zapanowała tam sy-

jednocześnie know-how ich właściciele wiedzą, że unikanie za-

tuacja niskiej podaży pracy – zastanawia się Kurkowski. – Jeśli

grożeń po prostu się opłaca. Z tej perspektywy zrozumiałe jest

tak, oznacza to, że wkrótce dogonimy Zachód, Północ i Południe.

także, dlaczego największą uwagę poświęcają tym kwestiom

Panujący obecnie rynek pracownika wymusza przyciąganie ludzi

przedsiębiorstwa przemysłowe. Tam, gdzie działają ogromne

wszelkimi możliwymi metodami – także kulturą pracy skoncen-

maszyny i obsługiwane są wielotonowe ładunki, konsekwencje

trowaną na bezpieczeństwie – podsumowuje Specjalista ds.

wypadków są największe – zarówno gdy myślimy o ludzkim życiu,

Produktu STILL Polska. Wygląda więc na to, że do przedsiębior-

jak i potencjalnych stratach finansowych – wyjaśnia Grzegorz

ców trafia motto Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdro-

Kurkowski. – Bardzo cieszy przy tym wyłaniający się z raportu

wia w Pracy, „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy są sprawą nas

obraz, według którego oceny dbałości o bezpieczeństwo pracy

wszystkich. To dobre dla Ciebie. To dobre dla biznesu”.
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Fot. Exide Technologies

PREZENTACJA
(R)EWOLUCYJNEJ BATERII

TENSOR XGEL
EXIDE TECHNOLOGIES

GNB Industrial Power, dywizja przemysłowa Exide Technologies, globalnego dostawcy
rozwiązań w zakresie zakumulowanej energii, zaprezentowała na hanowerskich targach
CeMAT 2018 najnowszą baterię TENSOR xGEL – dopełniając tym samym swoją ofertę
produktów w zakresie magazynowania energii.

12

– Po szeroko zakrojonych, udanych testach, od 1 kwietnia roz-

Power, poinformował przedstawicieli mediów oraz odwiedza-

poczęliśmy proces przyjmowania zamówień, cieszący się dużym

jących stoisko GNB. Oprócz (r)ewolucyjnej baterii TENSOR

zainteresowaniem wśród klientów szukających bezobsługowej

xGEL, firma zaprezentowała także linię wysokowydajnych

baterii VRLA, która może zastąpić standardową baterię trak-

baterii TENSOR, akumulatorów litowo-jonowych Sonnensche-

cyjną – dr Kai Ruth, starszy manager produktu GNB Industrial

in oraz nowy prostownik 2100 HP High Output – o wysokiej
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CZYTASZ: Prezentacja (r)ewolucyjnej baterii Tensor xGel

mocy, umożliwiający szybkie i równomierne ładowanie nawet
największych baterii.
– Jesteśmy niezmiernie dumni z tej technologicznej rewolucji, która wykorzystuje technologię TENSOR, czyli miedzianą
kratkę 3D w kształcie rombu pokrytą ołowiem – powiedział
dr Ruth. – W ten sposób uzyskaliśmy dziesięciokrotnie większą
przewodność w płycie ujemnej oraz lepsze parametry – dzięki
całkowicie przeprojektowanej płycie dodatniej o cylindrycznej
budowie i zwiększonej powierzchni – dodał.
W nowej baterii TENSOR xGEL zastosowano kombinację

Jesteśmy niezmiernie
dumni z tej technologicznej
rewolucji. W ten sposób
uzyskaliśmy dziesięciokrotnie

wyżej opisanej budowy z technologią Sonnenschein dryfit®.

większą przewodność w płycie

W efekcie TENSOR xGEL jest wysokowydajną baterią o dużej

ujemnej oraz lepsze parametry.

pojemności i doskonałej zdolności przyjmowania ładunku, całkowicie bezobsługową, możliwą do pełnego doładowania z pozio-

dr Kai Ruth, starszy manager produktu GNB Industrial Power

mu rozładowania wynoszącego 70% – w ciągu 8 godzin – dzięki
unikalnemu profilowi GNB X.
Bateria TENSOR xGEL została wszechstronnie przetestowana w warunkach roboczych, w wózkach przemysłowych stoso-

Odwiedzający stoisko GNB Industrial Power mają okazję

wanych w przemyśle spożywczym, chemicznym i meblarskim,

przekonać się, jak dokładnie specjaliści GNB konsultują potrzeby

a następnie porównana ze standardowo zalanymi bateriami

klientów, aby zaoferować najbardziej odpowiednią technologię

EPzS i akumulatorami żelowymi EPzV.

produktu i usługi zapewniające jak najniższy całkowity koszt eks-

Bateria TENSOR xGEL pozwala znacząco zmniejszyć zużycie

ploatacji dla konkretnego zastosowania. – Nasze produkty nowej

energii, wydłużyć czas pracy oraz swoją żywotność w różnych

generacji są używane na całym świecie, sprawdzają się w wielu

aplikacjach. Dzięki zastosowanej technologii dryfit®, nie jest

wymagających zastosowaniach, pomagając firmom zmniejszyć

potrzebna już kompleksowa infrastruktura do uzupełniania

koszty i poprawić wydajność operacyjną. Dzięki TENSOR xGEL

wody. Ponadto zachodzi znacznie mniejsze ryzyko przestojów

dajemy klientom możliwość osiągnięcia maksymalnych korzyści

spowodowanych jej niewłaściwą obsługą. – Pokazaliśmy naszym

wynikających z użycia baterii żelowej, której żywotność opera-

klientom, że TENSOR xGEL może obniżyć całkowity koszt użyt-

cyjna jest porównywalna ze standardowymi bateriami zalewa-

kowania (TCO). Natomiast możliwości ładowania w ramach ope-

nymi – podsumował dr Ruth.

racji dwuzmianowych, w warunkach zewnętrznych lub w niskiej

Od momentu wprowadzenia na rynek TENSOR xGEL dywizja

temperaturze, to ważne zalety baterii TENSOR xGEL. Dlatego

GNB Industrial Power posiada kompletną gamę akumulatorów

zapraszamy klientów i odwiedzających targi do bezpośredniego

do wszystkich zastosowań związanych z gospodarką maga-

kontaktu z nami – badamy ich zapotrzebowanie na tego typu

zynową, zarówno w zakresie standardowych baterii zalanych,

produkty, aby ustalić, czy mogą skorzystać z naszego najnowszego

jak i bezobsługowych, wykorzystywanych przy lekkich, średnich,

rozwiązania w zakresie magazynowania energii – wyjaśnia dr Ruth.

ciężkich i ekstremalnych obciążeniach.
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PNEUMATYCZNE LUB
SUPERELASTYCZNE –
BEZPIECZNY PRZEBIEG
PIOTR KREFT
Odpowiednie opony w wózku widłowym to sprawa kluczowa. Nie tylko ułatwiają efektywną pracę ale
także wpływają na jej stopień bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że dobór właściwych opon powinien być
staranną i przemyślaną decyzją. W przeciwnym razie ryzyko wypadku może być naprawdę spore.

W nowoczesnych magazynach bezpieczeństwo jest jedną z naj-

liczyć na zainteresowanie klientów i wciąż zaliczane są do popular-

bardziej istotnych kwestii. Częstymi przyczynami wypadków

nych pojazdów wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym.

są niewłaściwa organizacja pracy, błędy ludzkie oraz brak sto-

Klienci wybierając odpowiedni wózek widłowy zwracają uwa-

sownych zabezpieczeń. Państwowa Inspekcja Pracy szacuje,

gę na rozmaite jego parametry tak, aby jak najlepiej spełniał ich

że każdy wypadek w gospodarce magazynowej i transporcie

wymagania. Np. ważnymi elementami są jego szybkość oraz przy-

kosztuje przedsiębiorstwo od 12 do nawet 63,5 tysięcy złotych.

śpieszenie. Zdaniem ekspertów duże przyspieszenie zapewnia

Niewłaściwe użytkowanie wózków widłowych to także jed-

szybki start maszyny i jest nieodzownym aspektem usprawniają-

na z przyczyn niepożądanych wypadków. Eksploatacja wózków

cym wszelkiego rodzaju manewry w wąskich alejkach magazynów.

wiąże się z ogromną liczbą zagrożeń, dlatego niezwykle istotne

Ta sama zasada dotyczy prędkości hamowania, zapewniającej

jest dla bezpieczeństwa i higieny pracy, by znać i skrupulatnie

płynność pracy podczas załadunku i rozładunku towaru.

przestrzegać podstawowych przepisów bhp, które obowiązują w tym zakresie.

Wybierając z kolei opony do wózków widłowych należy również wziąć pod uwagę teren na jakim wózek będzie używany,

Na rynku najczęściej wybierane są modele elektryczne. Wpływ
na tę sytuację mają nie tylko regulacje dotyczące emisji CO2, ale

intensywność jego pracy oraz rodzaj ładunków nim przemieszczanych.

także inicjatywy promujące zrównoważony rozwój oraz postęp
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technologiczny w dziedzinie baterii trakcyjnych. Ponad 50 %

OPONY PNEUMATYCZNE

w ogólnej liczbie zarejestrowanych wózków stanowią elektryki.

W bezpiecznym użytkowaniu wózka kluczową więc sprawą jest

Mimo to wózki spalinowe np. te o udźwigu do 2,5 tony wciąż mogą

odpowiedni dobór opon. Klienci zwracają uwagę na takie ich

B E Z P I E C Z N Y
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Pneumatyczne lub superelastyczne – bezpieczny przebieg

W bezpiecznym użytkowaniu
wózka kluczową sprawą jest
odpowiedni dobór opon. Klienci
zwracają uwagę na takie
ich cechy jak : przyczepność,
redukcja wibracji czy też
stabilność boczna.

Fot. Log4.pl

cechy jak : przyczepność, redukcja wibracji czy też stabilność

sprawdza jakie jest zalecane ciśnienie lub z premedytacją stosują

boczna. Generalnie ogumienie do wózków widłowych podzielić

niższe ciśnienie aby zwiększyć komfort pracy wózkiem. Nie jest

możemy na opony pneumatyczne i superelastyczne. Te pierwsze

to właściwe rozwiązanie. Użytkownik powinien w momencie

występują w dwóch wykonaniach diagonalnych i radialnych.

zakupu sprawdzić jakie ciśnienie zaleca producent danej marki

Pierwsze jest to pewna sprawdzona wielowarstwowa konstruk-

opony dla danego rozmiaru.

cja, o doskonałej stabilności i odporności na uszkodzenia szczególnie ściany bocznej. Ogumienie pneumatyczne stosowane jest

OPONY SUPERELASTYCZNE

tam gdzie nie występuje ryzyko uszkodzeń konstrukcji opony

Z kolei opony superelastyczne czyli tzw. pełne montowane

lub jest ono minimalne. Zdaniem specjalistów dzięki stosowaniu

są na standardowych felgach wózków widłowych, dostępne

opon pompowanych zwiększa się również komfort jazdy.

są w wersjach czarnych, jak i białych czy szarych niebrudzących.

Zdaniem specjalistów wózki widłowe z oponami pneuma-

Dzięki zamontowaniu opon pełnych można zwiększyć stabilność

tycznymi są przeznaczone do intensywnej eksploatacji. Głęboki

wózka co jest szczególnie ważne przy wysokim składowaniu.

bieżnik umożliwia przyczepność i trakcję. Diagonalna konstruk-

Dzięki oponom superelastycznym przebicie lub uszkodzenie

cja opon czyni je stabilnymi i bezpiecznymi. Opony są odporne

zostaje wyeliminowane praktycznie do zera zwiększając mo-

na zużycie i mogą być stosowane nawet w trudnych warunkach

bilność wózka. Tego typu opony wymieniane są na specjalnych

eksploatacyjnych. Opony pneumatyczne montowane są do felgi

prasach. W trakcie montażu opon wykorzystywane są: pier-

za pomocą dętki i ochraniacza. Przy stosowaniu tego rodzaju

ścienie stożkowe, specjalistyczne kosze i podstawki. Opona

ogumienia należy zwrócić uwagę na zachowanie zalecanego

składa się z warstwy bazowej, warstwy amortyzującej, ściany

przez producenta ciśnienia powietrza. Zapewnia ono poprzeczną

bocznej i bieżnika. Ma niskie opory toczenia. Jest bezobsługo-

stabilność wózka, wytrzymałość, bezpieczeństwo przewożonego

wa i ma dużą stabilność statyczną.

towaru i żywotność opon.
Poza tym opony diagonalne są odporne na uszkodzenia ściany
bocznej i są stabilne. Składają się ze stopki, kordu i bieżnika.
Kord i stopka stanowią ochronę kołnierza felgi. Opony radialne
dają wysoki komfort jazdy i mają niskie opory toczenia. Składają
się ze stopki, stalowego kordu, opasania i bieżnika. Przeznaczone
są do ogólnych zastosowań.
Producenci zwracają także uwagę na konieczność utrzymywania w oponach zalecanego przez nich ciśnienia gdyż bardzo
często zdarzają się uszkodzenia, które są efektem pracy na zbyt
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niskim ciśnieniu. Wielu użytkowników wózków widłowych nie
Fot. Log4.pl
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Fot. Log4.pl

Skróty Quick/Sit, Standard w przypadku opon superelastycz-
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ANTYSTATYCZNA OPASKA

nych oznaczają natomiast, że są one oponami szybkiego mon-

Zdaniem Thierry Miche, dyrektora wykonawczego ds.

tażu które posiadają wbudowaną w oponę elastyczną nalewkę

opon i felg w dziale Transportu Wewnętrznego Camso mimo

która z kolei jest swojego rodzaju zabezpieczeniem przed jej

że obecnie znacznie więcej wózków widłowych jeździ na opo-

przesuwaniem się na feldze. Opony w tej wersji nie nadają się

nach pełnych, nadal wiele z nich wymaga użycia opon pneuma-

do montażu na felgi skręcane.

tycznych. – Przemysłowe opony pneumatyczne są najczęściej

Nie należy jednak zapominać, że tego typu opony podczas

wybierane do operacji wykonywanych na zewnątrz, na nierów-

długich cykli pracy lub „pustych” przejazdów nie radzą sobie

nej i wymagającej nawierzchni i na długich dystansach przejazdu

najlepiej z chłodzenie. Skutkiem może być przegrzewanie się

lub w regionach, gdzie serwis wymiany jest trudniej dostępny.

opon co w efekcie może doprowadzić do separacji warstw opon,

Niestety, potrzeby tego segmentu rynku nie są czasami do-

a nawet ich wystrzału. Oczywiście, rozwiązaniem jest właściwy

strzegane – wyjaśnia Thierry Miche, dyrektor wykonawczy ds.

ich wybór. Każdy rodzaj ogumienia dla wózków ma swoje indy-

opon i felg w dziale Transportu Wewnętrznego Camso. Niedaw-

widualne cechy, które warto wziąć pod uwagę.

no firma zaprezentowała na rynku trzy nowe pneumatyczne

Producenci opon podkreślają również, że opona superela-

opony przemysłowe (Solideal AIR 550, AIR 570 oraz AIR 561

styczna posiada w konstrukcji specjalną warstwę gumy odpo-

) do wózków widłowych i pojazdów obsługi naziemnej (GSE),

wiedzialną za uginanie się, dzięki czemu komfort jazdy zbli-

przeznaczone głównie na rynki w Europie, na Bliskim Wscho-

żony jest do opony pneumatycznej. Mimo to warto pamiętać,

dzie, Azji i Afryce. Natomiast podczas tegorocznych targów

że z powodu jednak gorszej amortyzacji w porównaniu do opon

CeMat w Hanowerze Camso pokazało pierwszą opatentowaną

pneumatycznych nie będą one dobrym rozwiązaniem przy pracy

pod kątem wymogu bezpieczeństwa użytkowania wózków

na nierównym podłożu gdy transportowane są ładunki mogące

widłowych, antystatyczną opaskę amortyzującą, rozwiązującą

łatwo ulec uszkodzeniu np. płyny w butelkach, kruche materiały

problem generowania ładunków elektrostatycznych przez opony

budowlane.

niebrudzące.

B E Z P I E C Z N Y
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CZYTASZ: Pneumatyczne lub superelastyczne – bezpieczny przebieg

Zdaniem przedstawicieli firmy nagromadzenie ładunków elektrostatycznych
na wózkach widłowych jest powszechne w przypadku opasek niebrudzących
ze względu na krzemionkę stosowaną jako
wypełniacz wzmacniający, przez co opaska także ma właściwości izolujące. Może

Wybierając opony do wózków widłowych ważna
jest analiza terenu na jakim wózek będzie używany,

to prowadzić do wielu problemów, takich

intensywność jego pracy oraz rodzaj ładunków nim

jak porażenia prądem elektrycznym, pro-

przemieszczanych.

blemy z elektronicznym układem jezdnym
wózka lub nawet awarie i zagrożenia pożarowe. – Jako największy na świecie
producent opon do wózków widłowych
musimy znać szczególne potrzeby wszelkiego sprzętu do transportu wewnętrznego i jego różnych zastosowań, abyśmy
mogli stworzyć właściwą oponę i zaoferować klientowi najniższe koszty eksploatacji. Oznacza to również rozwiązania
pneumatyczne do pojazdów obsługi naziemnej (GSE) i standardowych zastosowań do wózków widłowych – podsumowuje Thierry Miche.
Z kolei w ubiegłym roku inny znany producent firma STARCO ogłosiła, że wzmacnia swój biznes w branży opon superelastycznych poprzez współpracę z dilerami
opon do wózków widłowych. Flagowymi
produktami STARCO są zaprojektowane w Europie i produkowane w Sri Lance
cztery rodzaje opon superelastycznych.
STARCO Polska stworzyła sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 40 punktów
sprzedaży opon do wózków widłowych.
Planujemy jeszcze podwyższyć poziom
obsługi współpracujących z nami dystrybutorów opon do wózków widłowych.
Przykładem może być stworzenie w naszej placówce punktu montażu opon pełnych jeszcze w tym roku. Perfekcyjne
opony klasy premium, STARCO Tusker,
nadal są naszym bestsellerem, w związku z czym dostrzegamy ogromny potencjał w rozwoju naszej własnej oferty opon
superelastycznych wraz z innymi mocnymi markami na rynku – czytamy w komu-
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nikacie producenta.
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OFICJALNY
I WYŁĄCZNY
IMPORTER WÓZKÓW
LIUGONG
REDAKCJA
AGROMA S.A. jest liczącym się na rynku dystrybutorem maszyn i urządzeń rolniczych. Specjalizuje się
w handlu częściami zamiennymi do maszyn rolniczych i ciągników, łożyskami i akcesoriami do pojazdów,
paszami, nawozami oraz środkami ochrony roślin. Posiada 33 sklepy firmowe. W lutym 2018 r Agroma
sprzedała pierwszy wózek chińskiego producenta wszelkiej maści maszyn Guangxi LiuGong Machinery
Co., Ltd. stając się tym samym jedynym i wyłącznym importerem wózków widłowych tej marki.

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., jest chińską międzynarodową firmą produkującą maszyny budowlane z siedzibą w Liuzhou w Chinach. Jest dziesiątym co do wielkości
na świecie producentem sprzętu budowlanego według udziału w rynku i największym na świecie producentem ładowarek
kołowych. W lutym 2012 roku LiuGong przejął hutę Stalowa
Wola i rozpoczął produkcję maszyn budowlanych w Polsce.
Wbrew rozpowszechnianym kiedyś opiniom dotyczącym
jakości wyrobów z dalekiego wschodu LiuGong udowadnia ,
że potrafi wykonać solidny sprzęt , którego używa się na całym
świecie w niewyobrażalnie przyzwoitej cenie. Gdy do tego dołożymy gwarancję do aż 3000 motogodzin mamy do dyspozycji
idealne rozwiązanie dla polskiego przedsiębiorcy z sektora MŚP.
W ofercie polskiego importera znajdziemy w tej chwili czołowe wózki widłowe o udźwigu do 3,5 t w wersji spalinowej
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(diesel/LPG) oraz elektrycznej. Pełna oferta na stronie importera
www.liugong-forklift.pl.
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CZYTASZ: Niebezpieczne strefy w magazynie

Fot. Magazynuj.pl

NIEBEZPIECZNE STREFY

W MAGAZYNIE
MAGAZYNUJ.PL

– Stosowanie separatorów i wygrodzeń ostrzegawczych to kwestia służąca nie tylko organizacji pracy
w magazynie, ale także – obowiązek regulowany przepisami prawa w zakresie BHP – tłumaczy Marcin
Hankiewicz, ekspert ds. zarządzania przestrzenią magazynową.
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Fot. Log4.pl

Separatory i wygrodzenia ostrzegawcze to proste, a zarazem sku-

zapobiega ryzyku uderzenia, natomiast system chroniący przed

teczne konstrukcje służące do wydzielania stref magazynowych,

nagłym i nieplanowanym zerwaniem zabezpiecza teren przez

ramp załadunkowych i innych, specyficznych obszarów czasowych

nieoczekiwanym wejściem osób niepowołanych – tłumaczy

występujących w magazynie. Rozwiązania te pozwalają na szyb-

Marcin Hankiewicz ze sklepu Magazynuj.pl.

kie zamykanie ruchu i dróg komunikacyjnych w obrębie terenów

Rozwiązaniami pośrednimi cenowo, które znajdują swoje

potencjalnie niebezpiecznych, np. odgradzanie miejsc pracy wóz-

zastosowanie w wygradzaniu specyficznych stref, są słupki

ków widłowych, maszyn w trakcie prac serwisowych, stanowisk

metalowe mocowane na kotwach lub mobilne – plastikowe.

montażowych, alejek magazynowych i sklepowych oraz innych.

Szczególnie te ostatnie mają szerokie zastosowanie, a używa się

Wśród najpopularniejszych wygrodzeń ostrzegawczych znajdzie-

je przede wszystkim w miejscach składowania towarów, ruchu

my kasety ścienne oraz systemy naziemne – słupki i pachołki.

maszyn, przy stanowiskach montażowych, a także w sytuacjach
specyficznych, np. wygradzając uszkodzone nawierzchnie czy
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ASPEKTY FUNKCJONALNE…

drogi komunikacyjne. Cechami charakterystycznymi jest cztero-

Kasety ścienne to najbardziej zaawansowane propozycje w ob-

kierunkowe mocowanie taśmy, systemy spowolniania oraz prze-

rębie separatorów wykorzystywanych w magazynach. Mimo

ciw niepowołanemu zerwaniu. Słupki plastikowe, ze względu

że ich cena jest wyższa od alternatywnych propozycji, koszt ten

na zastosowany materiał i podstawę przemysłową UPCV, spraw-

rekompensuje wysoka uniwersalność oraz trwałość pozwalająca

dzą się zarówno na terenach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

na długotrwałe zastosowanie. Plusem rozwiązań kasetowych

Dodajmy, że najtańszymi elementami wygrodzeń są pachołki.

jest oszczędzający miejsce w magazynie ścienny system montażu

Ich niska cena wynika z samej konstrukcji umożliwiającej za-

(za pomocą śrub lub w sposób mniej inwazyjny – poprzez mo-

stosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń magazynowych.

cowanie na magnesy i klipsy ścienne) oraz system intuicyjnego

Dociążona podstawa oraz otwory do kotwienia powodują,

wypinania taśm pod wpływem naporu pod kątem 45°. Zastoso-

że pachołki stanowią tanie, ale skuteczne rozwiązanie w mniej

wane w kasetach ściennych funkcje zwiększają bezpieczeństwo

wymagających obszarach. Ekonomicznym rozwiązaniem z punk-

ich użytkowania: – Wbudowany system spowalniania taśmy

tu widzenia ceny są także taśmy samoprzylepne – w ostrzegaw-
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czych, odblaskowych barwach. Stosuje

wygrodzeń ostrzegawczych w magazy-

się je do oklejania np. pojazdów, półek

nach i innych obiektach, w których wybra-

magazynowych, podłóg, ramp wyładun-

ne strefy wymagają separacji. Stosowa-

kowych i innych.

nych w tym celu rozwiązań jest wiele, tak

CZYTASZ: Niebezpieczne strefy w magazynie

pomiędzy nimi. Jeżeli przedsiębiorca sta-

Zastosowanie wygrodzeń ostrzegaw-

wia na ergonomię i optymalizację prze-

czych oraz separatorów regulują przepisy

strzeni magazynowej – warto by wybrał

zawarte w polskich aktach prawnych.

kasety ścienne. Gdy bariery mają być

Zgodnie z treścią rozporządzenia Mini-

stosowane na otwartych przestrzeniach,

stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

do wygradzania np. uszkodzeń drogo-

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

wych, szczególnie przydane będą słupki

przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-

plastikowe. Zawsze alternatywą mogę

cy, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek

być pachołki, z nakładkami lub bez, które

wyłączenia z użytkowania miejsc nie-

stanowią jedne z najtańszych dostępnych

bezpiecznych „poprzez ich odpowiednie

na rynku tego typu rozwiązań.

Fot. Log4.pl

samo jak rozpiętość cenowa występująca
ASPEKTY PRAWNE…

wygrodzenie lub w inny sposób” (§ 6 ust.
2). Sposób separowania specyficznych
obszarów określono także w rozdziale 3.:
„Miejsca w zakładzie pracy, do których
pracownicy mają dostęp podczas pracy,
a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi
pasami — na przemian żółtymi i czarnymi
lub czerwonymi i białymi” (§ 12 ust. 1).
Kolejne zasady określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
w którym znajdziemy definicję „urządzeń
ochronnych” (§ 2 ust. 12). Zgodnie z jej
treścią to wszelkie osłony czy urządzenia, które m.in. zapobiegają dostępowi
do sfer niebezpiecznych oraz powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych.
W rozporządzeniu znajdziemy dodatkową
informację, zgodnie z którą jeżeli oznakowania w postaci widocznych barw lub
znaków nie są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne
powinny być wyłączone z użytkowania
poprzez ich odpowiednie wygrodzenie
lub w inny sposób (§ 6 ust. 2).
Wyżej wymienione to podstawowe za-
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sady BHP regulujące kwestie stosowania
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SŁUPKI
ODGRODZENIOWE

W MAGAZYNIE
MAGAZYNUJ.PL
Magazyny, warsztaty, szpitale, hotele, centra handlowe, kina – słupki
odgradzające wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie kontrolowanie
tłumu czy dostępu do wyznaczonych miejsc jest kwestią priorytetową.
– A gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpieczenie
mienia, naprawdę nie warto oszczędzać – przekonuje Marcin
Hankiewicz, ekspert w dziedzinie zarządzania przestrzenią
magazynową.

Fot. Magazynuj.pl
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Ofertę „chińskich”, tanich artykułów

CZEGO NIE MAJĄ „CHIŃSKIE”

zwolnienie taśmy może wygenerować

możemy znaleźć praktycznie w każdej

SŁUPKI?

szarpnięcie z siłą wystarczającą do zra-

kategorii produktowej. Ich wspólnym

Pomiędzy oryginalnymi, a niskonakła-

nienia – tłumaczy Marcin Hankiewicz

mianownikiem jest zazwyczaj nie tylko

dowymi, „chińskimi” produktami widać

ze sklepu Magazynuj.pl.

atrakcyjnie niska cena, ale także – słaba

zasadnicze różnice. – Markowe słupki

Zatem brak systemu spowalniającego

wytrzymałość i kiepska jakość, które nie-

służące do wygradzania stref wyposaża-

zwijanie taśmy i zabezpieczającego przed

rzadko mogą powodować większe straty

ne są w mocne sprężyny zapewniające

niepowołanym odpięciem to pierwszy

niż uzyskane w czasie zakupu oszczędno-

stałe napięcie. Dzięki temu wyciąganie

wyznacznik taniego produktu. Co jesz-

ści. Gdy wartości użytkowe, profesjona-

taśmy jest proste, a zarazem bezpiecz-

cze? „Chińskie” słupki ogradzające zwykle

lizm oraz bezpieczeństwo stosowanych

ne. W „chińskich” podróbkach tego typu

ważą mniej, przez co mogą być niestabilne

rozwiązań są stawiane na pierwszym

mechanizmów nie stosuje się, bo są zbyt

zarówno w czasie, jak i po wyciągnięciu

miejscu, oferta tanich podróbek nie po-

drogie. Tymczasem brak systemu hamo-

taśmy. Ich podstawa nie jest odporna

winna być w centrum zainteresowania

wania to spore zagrożenie w czasie użyt-

na korozję, żeliwna czy napełniana wodą

klienta.

kowania słupka, ponieważ przypadkowe

lub piaskiem, ale betonowa, co dodatko-
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CZYTASZ: Słupki odgrodzeniowe w magazynie

Czym zatem wyróżnia się słupek odgrodzeniowy, który zasłuży na miano
oryginalnego? To przede wszystkim solidne wykonanie z grubej stali,
a nie podatnego na wgniecenia i zarysowania aluminium. To także
wbudowany, skuteczny system hamowania zapewniający bezpieczne
wyciąganie pasów oraz blokada zapobiegająca przypadkowym
zwolnieniom taśmy.

Fot. Magazynuj.pl

wo powoduje kruszenie się i niszczenie

hamowania zapewniający bezpieczne wy-

ne są w wielu kolorach (czarne, niebieskie,

tego elementu. Większość „chińskich”

ciąganie pasów oraz blokada zapobiega-

czerwone, granatowe, białe), co przydaje

słupków odgradzających łączy jeszcze

jąca przypadkowym zwolnieniom taśmy.

się w zależności od tego, gdzie zostanie

jeden problem – złe wykonanie łącze-

Dzięki temu korzystanie z produktu jest

umieszczony taki system i jaką rolę miałby

nia z podstawą. Efekt? Niekontrolowane

bezpieczne zarówno dla użytkownika,

spełniać – kontroli tłumu czy odgradzania

przechylanie i chwianie się słupka na boki

jak i osób stojących obok.

określonych stref.

wraz z ryzykiem przewrócenia. – Oczywi-

Kolejna kwestia to wypełniona, cięż-

Słupki ogradzające swoje zastoso-

ście są klienci zarówno na tanie zamien-

ka podstawa dla zapewnienia stabilno-

wanie znajdują w wielu przedsiębior-

niki, jak i droższe, oryginalne produkty.

ści oraz gumowa obudowa chroniąca

stwach i miejscach użyteczności publicz-

Z naszego doświadczenia wynika jednak,

podłogę przed zarysowaniami. Warto

nej. Z jednej strony pozwalają tworzyć

że nie są to te same grupy przedsiębior-

wspomnieć także o wspawanej w rurę

dyskretne i bezpieczne ścieżki komunika-

ców – dodaje Marcin Hankiewicz.

tulei z gwintem, dzięki której słupek jest

cyjne, np. dla pracowników czy klientów,

stabilny i nie będzie ruszał się przy pod-

z drugiej – umożliwiają organizację opty-

stawie nawet przy długiej eksploatacji.

malnych układów kolejkowych dosto-

ORYGINAŁ TYLKO ZE STALI
Czym zatem wyróżnia się słupek odgro-

Jak tłumaczą eksperci z Magazynuj.pl,

sowanych do przestrzeni. Zastosowanie

dzeniowy, który zasłuży na miano ory-

takie słupki bez problemu dobierze się

słupków jest szerokie, natomiast to jak

ginalnego? To przede wszystkim solidne

do pomieszczeń, w których mają znaleźć

długo produkt będzie służył i czy spełni

wykonanie z grubej stali, a nie podatnego

swoje zastosowanie. Zazwyczaj wybierać

wymagania techniczne oraz bezpieczeń-

na wgniecenia i zarysowania aluminium.

można pośród modeli o podstawie żółtej

stwa zależy już od konkretnej decyzji

To także wbudowany, skuteczny system

lub czerwonej. Same taśmy także dostęp-

zakupowej.
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Fot. Mesitekos

OZNAKOWANE
BEZPIECZEŃSTWO
REDAKCJA
Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach i na wielkopowierzchniowych halach
produkcyjnych jest prawidłowe ich oznakowanie. Oczywistym jest, że w jednej przestrzeni odbywa
się zarówno ruch pieszy jak i kołowy – wózkowy. Dobra organizacja tego ruchu oraz prawidłowe jego
wyznaczenie gwarantuje zminimalizowanie kolizji i potencjalnych wypadków. Jak zrobić to prawidłowo?
Przyjrzyjmy się poszczególnym aspektom tych przestrzeni.
24
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CZYTASZ: Oznakowane bezpieczeństwo

CIĄGI KOMUNIKACYJNE I MIEJSCA POSTOJOWE.
Oczywiście nic nie zastąpi skupienia i czujności kierowców oraz
pieszych. Jednak istnieje kilka rzeczy, które mogą ich wspomóc w manewrach w tej specyficznej przestrzeni.
Najważniejsze są wyraźne i czytelne znaki poziome. Brygadzista powinien zlecić profesjonalne malowanie linii w swoim obiekcie. Linie ciągłe wyznaczające pasy ruchu, miejsca parkingowe
dla pojazdów, strzałki, znaki „stop” czy „ustąp pierwszeństwa”,

Malowanie linii to jednak nie
wszystko. Ważną rolę odgrywają
również znaki pionowe.

oznaczenia miejsc uprzywilejowanych tzw kopert itp. pomogą
sprawnie znaleźć miejsce do jazdy, bezpiecznych manewrów
oraz odnaleźć się w organizacji ruchu w terenie zabudowanym.
Dodatkowym wyposażeniem przestrzeni mogą być progi

architektury czy przestrzeni narażone na zderzenie z manewru-

zwalniające. Zapewniają one odpowiednią prędkość poruszają-

jącymi pojazdami mechanicznymi. Barierki o różnej wysokości

cych się w hali pojazdów, jak i bezpieczeństwo pieszych.

zabezpieczają również regały, chłodnie, wyposażenie hal pro-

Malowanie linii to jednak nie wszystko. Ważną rolę odgrywają

dukcyjnych oraz magazynów przed ruchem wózków widłowych.

również znaki pionowe. Poza oczywistymi znakami organizują-

Odbojnice przemysłowe to także stalowe konstrukcje chroniące

cymi ruch z porządku oznakowania ruchu drogowego pomocne

ranty, wystające kanty czy wjazdy do bramy przed kolizją. Dzięki

są kolory na regałach, filarach i ścianach wyznaczające stefy

nim nie wjedziemy w latarnie, słupy, filary.

pomagające zorientować się w przestrzeni.

Być może nie da się jednoznacznie opisać kształtu odbojnic.
Ale bardzo łatwo rozpoznać je po kolorze. Dla dobrej widoczości

ODBOJNICE PRZEMYSŁOWE

zazwyczaj są pomalowane w paski o wysokim kontraście np. czar-

Dla pracowników hal produkcyjnych oraz firm związa-

no – żółte, całe żółte albo czerwono – białe. Zdarza się, że są wy-

nych z przemysłem lekkim czy ciężkim odbojnice przemysłowe

posażone w element odblaskowy, dzięki czemu są lepiej widoczne

są stałym i oczywistym elementem codzienności. Ich obec-

na halach czy przestrzeniach ze stałym oświetleniem sztucznym.

ność i funkcjonalność jest niezbędna w dbaniu o bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak wyglądają i czym są odboje przemy-

GWARANCJA TRWAŁOŚCI.

słowe? Gdzie i po co się ukrywają?

Przystępując do malowania layoutów oraz planowania rozmiesz-

Odboje przemysłowe to najprościej mówiąc solidne kon-

czenia odbojnic warto zastanowić się nad aspektami techniczny-

strukcje z rur bądź stali. Przyjmują tak różne formy i kształty jak

mi tych zabiegów. Przeanalizować, z jakim rodzajem powierzchni

miejsca, które zabezpieczają przed uderzeniem, najechaniem lub

mamy do czynienia: beton, kostka brukowa, posadzki żywiczne,

zgniotem. W ruchu kołowym odbojnice najczęściej to słupek

płytki ceramiczne i do niej dostosować rodzaj farby. Ponadto

lub rząd słupków – znajdują się wtedy np. na końcu uliczki czy

rozważyć sposób montażu odbojnic – czy je przykręcić do pod-

korytarza, bądź uniemożliwiającego przejazd drogą. Częściej

łoża, czy przy ryzyku dużej siły zderzenia – wkopać w ziemię.

odbojnice to barierki – chronią filary, gzymsy i inne elementy

Takie decyzje będą miały wpływ na trwałość zleconej usługi.
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ERGONOMIA PRACY
W PRZEMYŚLE
MAGAZYNOWYM
I LOGISTYCZNYM
– PRAWIDŁOWY DOBÓR

RĘKAWIC
OCHRONNYCH
MAGDALENA SZULC-DAJERLING, ALFA I OMEGA

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) dobrane do zagrożeń
występujących w miejscu pracy zapewniają pracownikom bezpieczne wykonywanie pracy w warunkach, gdzie występują zagrożenia zdrowia
lub życia. Duże znaczenie przy odpowiednim
doborze środków ochrony indywidualnej
ma również ergonomia pracy. Pracownicy
często niechętnie sięgają po środki ochrony
indywidualnej, szczególnie przy wykonywaniu
prac, gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia
dla zdrowia lub życia pracownika. Uwzględnienie
zasad ergonomii, czyli warunków psychofizycznych i fizjologicznych człowieka,
przy doborze środków ochrony
indywidualnej może zwiększyć ich
akceptowalność przez użytkownika.
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CZYTASZ: Ergonomia pracy w przemyśle magazynowym i logistycznym

Fot. Alfa i Omega

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badaw-

ży szczególnie podkreślić odpowiednią wymianę ciepła i wilgoci

czy opracował metodę badania i certyfikacji rękawic o szcze-

pomiędzy ręką a otoczeniem.

gólnych właściwościach ergonomicznych. ERGO GLOVES

Rękawice ochronne NITRAS® SKIN FLEX CUT 3, art. 6340

to rękawice ochronne charakteryzujące się wyjątkowymi właści-

to nowoczesne rękawice chroniące przed przecięciem o wy-

wościami ergonomicznymi. Aktualnie na rynku dostępne są trzy

jątkowych właściwościach ergonomicznych. NITRAS® SKIN

rodzaje rękawic z certyfikatem ERGO GLOVES. Szczególnymi

FLEX CUT 3 są wykonane z innowacyjnego włókna w kolorze

właściwościami ergonomicznymi charakteryzują się rękawice

jaskrawo-zielonym. Zastosowanie kolorystyki high-visibili-

NITRAS FLEXIBLE FIT, art. 8800, NITRAS SKIN FLEX CUT 3,

ty w cienkiej i bardzo manulanej rękawicy chroniącej przed

art. 6340 oraz rękawice NITRAS 3400X. Rękawice z certyfika-

przecięciem zwiększa jej użyteczność i praktyczność na rynku

tem ERGO GLOVES gwarantują wygodę użytkowania, wysoki

rękawic ochronnych. Wewnętrzna część rękawicy i opuszki

poziom manualności, dopasowanie rękawicy do anatomicznych

palców są powleczone innowacyjną powłoką, która zapewnia

kształtów ręki, odpowiednią wymianę ciepła i wilgoci pomiędzy

pewny chwyt mokrych i zaolejonych powierzchni a dodatkowo

ręką a otoczeniem.

zapewnia aktywną wymianę powietrza, jest bardzo mięk-

Branża magazynowa i logistyczna w szczególności potrzebuje

ka i elastyczna. Innowacyjne włókno zastosowane w rękawi-

rękawic, które charakteryzują się wysoką manualnością, bardzo

cach NITRAS® SKIN FLEX CUT 3 cechuje wysoka odporność

dobrym chwytem, dużym poziomem oddychalności oraz ochro-

na przecięcie jak na rękawice wykonaną z nowoczesnego

ną przed przecięciem. Te wszystkie cechy spełniają rękawice

bardzo lekkiego ściegu – ścieg 18. Rękawice chroniące przed

posiadające certyfikat ERGO GLOVES. Rękawice z certyfikatem

przecięciem NITRAS® SKIN FLEX CUT 3 posiadają 3 poziom

ERGO GLOVES znajdują zastosowanie w magazynach, centrach

odporności na przecięcie i zostały przetestowane i certyfi-

logistycznych, w przemyśle transportowym, w sortowniach.

kowane według najnowszej normy EN388:2016, wartości

Rękawice z certyfikatem ERGO GLOVES gwarantują: wygodę

uzyskane przez NITRAS® SKIN FLEX CUT 3 to 4342C.

użytkowania, bardzo wysoki poziom manualności, idealne dopa-

Trwałość oraz oddychalność materiałów z jakich są wykona-

sowanie rękawicy do anatomicznych kształtów ręki oraz co nale-

ne rękawice wskazuje na dużą ekonomiczność tych rękawic
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oraz długi okres eksploatacji przez użytkownika. O dużej
funkcjonalności produktu świadczą: cienki, elastyczny, trwały i oddychający materiał; idealne dopasowanie do dłoni,
5-najwyższy poziom manualności (według normy EN420).
NITRAS® SKIN FLEX CUT 3 są bardzo praktyczne dzięki
możliwemu zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu, np.:
magazynowy, logistyczny, budowlany, mechaniczny, sanitar-

Branża magazynowa i logistyczna w szczególności potrzebuje

ny, automotive. Dodatkowym atutem rękawic jest szczególna

rękawic, które charakteryzują się

dbałość o szczegóły w wykończeniu rękawicy oraz systemie

wysoką manualnością, bardzo

pakowania. Rękawice posiadają trzystopniową identyfikację
rodzaju i rozmiaru, tzn. rodzaj i rozmiar rękawicy są podane

dobrym chwytem, dużym pozio-

na: opakowaniu polietylenowym w które jest zapakowana

mem oddychalności oraz ochroną

każda jedna para; na grzbiecie rękawicy oraz na wszytej metce wewnątrz rękawicy. Dodatkowo, kolor obszycia ściągacza

przed przecięciem.

wskazuje rozmiar rękawicy.
NITRAS® FLEXIBLE FIT, art. 8800 to innowacyjne rękawice
ochronne wykonane z elastycznego włókna w kolorze szarym i powleczone innowacyjnym materiałem na wewnętrznej

widłowych, w przemyśle logistycznym jak również przy pra-

stronie rękawicy i opuszkach palców. NITRAS® FLEXIBLE FIT,

cach z mokrymi i zaolejonymi częściami.

art. 8800 zapewniają doskonały komfort noszenia dla użytkow-

Przy doborze środków ochrony indywidualnej często brane

nika, najwyższy poziom manualności oraz zapewniają doskonały

są pod uwagę tylko właściwości ochronne. Profesjonalny dobór

chwyt. Rękawice NITRAS® FLEXIBLE FIT, art. 8800 są pro-

środków ochrony indywidualnej, w tym również rękawic ochron-

duktem bardzo wysokiej jakości o bardzo szerokim spectrum

nych łączy w sobie dobór pod względem właściwości ochronnych

zastosowania, rękawic FLEXIBLE FIT można używać w wielu

oraz ergonomicznych – takie połączenie zapewnia jak najlepsze do-

gałęziach przemysłu, szczególnie w branży logistycznej i maga-

pasowanie rękawic do użytkownika i do zagrożeń w miejscu pracy.

zynowej. Przy produkcji rękawic zadbano o bardzo wysoką jakość wykończenia
rękawicy oraz system pakowania. Rękawice posiadają trzystopniową identyfikację
rodzaju i rozmiaru, tzn. rodzaj i rozmiar
rękawicy są podane na: opakowaniu polietylenowym w które jest zapakowana
każda jedna para; na grzbiecie rękawicy
oraz na wszytej metce wewnątrz rękawicy. Dodatkowo, kolor obszycia ściągacza
wskazuje rozmiar rękawicy.
Kolejnym modelem rękawic, który posiada certyfikat ERGO GLOVES, są rękawice NITRAS, art. 3400X, są to rękawice klasy premium wykonane z bardzo
wysokiej jakości trykotu bawełnianego
pokrytego żółtym nitrylem na wewnętrznej stronie dłoni i opuszkach palców.
Rękawice charakteryzuje wysoka odporność na zużycie mechaniczne, znajdują
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zastosowanie w przemyśle magazynowym, w transporcie, do obsługi wózków
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CZYTASZ: Przewidzieć usterkę drukarki

PRZEWIDZIEĆ
USTERKĘ DRUKARKI
REDAKCJA
Firma SATO, czołowy dostawca w zakresie rozwoju oprogramowania i technologii łączności, przedstawiła
nowatorski zdalny system diagnostyczny dla drukarek do etykietowania użytkowanych na obszarze
Europy, pozwalający wydłużyć okres eksploatacji i obniżyć koszty konserwacji. Zaawansowane
oprogramowanie SOS (SATO Online Services) jest oparte na usługach w chmurze i zostało opracowane,
aby zapobiegać usterkom drukarek, zanim wystąpią, przekładając wirtualne dane na informacje
diagnostyczne. Technologia ta została po raz pierwszy uruchomiona w Europie.

Thierry Boutte, kierownik techniczny fir-

Obecnie oprogramowanie dostępne

my SATO Europe w Europie, powiedział:

jest w trybie czasu rzeczywistego, jednak-

„Przestój w pracy to poważny problem dla

że w 2018 roku firma SATO Europe planu-

producentów. Nieplanowana konserwacja

je wprowadzenie wersji oprogramowania

jest kosztowna, zarówno pod względem

przenośnych drukarek SATO, która zo-

SOS na żądanie. Wersja na żądanie dzia-

finansowym jak i produktywności. Nowy

stanie wprowadzona w 2018 roku, by za-

ła w oparciu o odpowiednią aplikację i nie

system SATO został opracowany, aby

pewnić optymalną wydajność i funkcjo-

wymaga połączenia z Internetem, dzięki

utrzymać procesy produkcji poprzez gro-

nalność.

czemu jest idealna dla firm wdrażających

madzenie dokładnych danych w czasie

SOS to system oparty na usłu-

rzeczywistym. Klienci nie będą już musieli

gach w chmurze i zgodny z Internetem

Klienci mogą uzyskać dostęp do syste-

czekać na wizytę technika, aby znalazł

rzeczy, który może monitorować wiele

mu SOS poprzez umowę o świadczeniu

przyczynę usterki. Zamiast tego, zgro-

drukarek w kilku lokalizacjach jednocze-

usług, która udostępnia system SOS jako

madzone dane pozwalają na szybką dia-

śnie, umożliwiając firmom wymianę cen-

element większego pakietu. System jest

gnostykę potencjalnych usterek i są prze-

nych informacji eksploatacyjnych i popra-

również dostępny jako licencjonowane

syłane do zespołu ds. konserwacji lub

wiając wydajność maszyn.

rozwiązanie dla partnerów firmy SATO.

ścisłe protokoły bezpieczeństwa.

inżyniera linii produkcyjnej w celu rozwią-

Zebrane dane obejmują numery se-

Pan Boutte dodał: „To oprogramowa-

zania problemu na miejscu lub zaplano-

ryjne maszyn, stan części zamiennych,

nie stanowi wartość dodaną wszystkich

wania przeglądu w późniejszym terminie.

informacje systemowe i rejestry błędów.

krytycznych operacji drukowania. System

Procesy zostają usprawnione, a koszty

System potrafi także określić, gdzie mogą

SOS praktycznie umieszcza wirtualnego

związane z pracami konserwacyjnymi

być potrzebne dodatkowe drukarki, aby

technika serwisowego na miejscu druko-

znacznie spadają”.

zwiększyć produktywność i zoptymalizo-

wania. Stanowi to dowód na to, że firma

System SOS jest zgodny z przemysło-

wać funkcjonalność. Ponadto, oprogra-

SATO Europe potrafi wprowadzić nową

wymi drukarkami do etykietowania serii

mowanie układowe może być aktualizo-

generację systemów diagnostyki zapobie-

NX 4” i 6” użytkowanymi obecnie przez

wane zdalnie, minimalizując zakłócenia

gawczej dla klientów działających w sek-

klientów SATO, a także z nową generacją

pracy drukarki.

torze drukowania etykiet”.
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ELEKTRYCZNA
ALTERNATYWA DLA
WÓZKA SPALINOWEGO
REDAKCJA
Rynek wózków widłowych ulega przemodelowaniu, w odwrocie są napędy powodujące zanieczyszczenie
atmosfery i środowiska naturalnego, z każdym rokiem rośnie ilość wózków widłowych z napędem
elektrycznym. Firmy zorientowane na zrównoważony rozwój wymieniają sprzęt na ten „ekologiczny”
z napędem elektrycznym. Taki właśnie „ruch” wykonała firma STS Acoustics w Miedzyrzeczu,
30

wymieniając wózek spalinowy na elektryczny marki CARER o udźwigu 16 ton.
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CZYTASZ: Elektryczna alternatywa dla wózka spalinowego

Firma CARER specjalizuje się w produkcji wózków z napędem

stwo pracy. Potwierdza to zadowolenie na twarzy operatora,

elektrycznym o dużych udźwigach, wózki charakteryzują się

który będzie miał przyjemność pracować dostarczonym wóz-

niezwykle kompaktową konstrukcją i małym promieniem skrę-

kiem. – Marcin Trąbka Członek Zarządu KUHN Polska Sp. z o.o.

tu. Wózki są tak zaprojektowane, aby podczas manewrów nie

– Firma CARER, której jesteśmy dystrybutorem, specjalizuje

ograniczać wydajności, niezawodności i gwarantować pełną

się w budowie elektrycznych wózków widłowych o wysokim

ergonomię pracy operatora.

tonażu. W Polsce dostarczyliśmy na rynek sześć takich ma-

STS Acoustics w Miedzyrzeczu, jest częścią międzynarodo-

szyn o udźwigu od 6 do 16 ton. Mamy w planie realizację kolej-

wego koncernu, produkującego tapicerkę do ciężarówek. Wy-

nych zamówień na maszyny o udźwigu 12 ton. Rynek wykazuje

konane w odpowiedniej technologii elementy wnętrza kabiny,

wyraźne zainteresowanie takimi wózkami, które idealnie wpisują

to produkty o wysokiej jakości i unikalnym procesie wytwarza-

się w aktualne tendencje i stanowią bardzo korzystną alternaty-

nia. Proces produkcyjny obejmuje tłoczenie tych elementów

wę dla wózków spalinowych. – dodaje Marcin Trąbka

na specjalnych prasach, matryca w takiej prasie waży nawet

– Wózek jest przeznaczony do transportu ciężkich form

kilkanaście ton. Do wymiany tych matryc potrzebny jest wó-

do pras, mamy ich w zakładzie kilkanaście, z których najcięższa

zek o dużym udźwigu, gwarantujący bezpieczeństwo wymiany

waży 11 700 kg, najlżejsza aluminiowa forma waży 2 700 kg.

tego oprzyrządowania.

Obecny test potwierdził moc wózka CARRER, z łatwością unosił

– Firma CARER jako jeden z niewielu producentów, mogła

najcięższą nasz formę. W przyszłości będziemy wykorzystywać

zaproponować wózek elektryczny o udźwigu 16 ton. Wózek o ta-

formy cięższe od obecnych bo 14 tonowe, więc parametry wóz-

kim tonażu jest ewenementem w skali kraju, to pierwszy nowy

ka spełniają nasze przyszłościowe potrzeby. Pracujemy na trzy

wózek elektryczny o takim udźwigu w Polsce. Wózki wysokoto-

zmiany i raz na zmianę zachodzi potrzeba wymiany form do prac

nażowe CARER posiadają w swojej standardowej specyfikacji

będących częścią procesu technologicznego. Mamy nadzieję,

szereg rozwiązań, które w zdecydowany sposób poprawiają

że praca z tym wózkiem będzie mniej problematyczna i zapewni

jakość i komfort pracy operatora. W standardzie jest system ka-

wysoki komfort operatorowi. – Robert Śleziuk, STS Acoustics

mer z przodu i tyłu wózka, który znacznie poprawia bezpieczeń-

Poland
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Źródło: POLSAD Jacek Korczak

TECHNOLOGICZNIE
BEZPIECZNY WÓZEK
PIOTR PAWELEC, POLSAD
Doskonalenie – wszechobecne, w każdej dziedzinie od zabawek dla niemowlaka po skomplikowane
urządzenia techniczne. Co chwila spotykamy nowe modele dobrze nam znanych produktów oferujące
większą ekonomiczność czy też wygodę. Nie inaczej dzieje się pod dachem magazynu. Ciągłe
wprowadzanie innowacji znacznie poprawia funkcjonowanie gospodarki magazynowej jak również
i bezpieczeństwa pracowników.
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CZYTASZ: Technologicznie bezpieczny wózek

Aby lepiej zrozumieć wyżej wymienione

jektanci pomyśleli o tym jak ważna dla

cjalistycznych producentów. UniCarriers

kwestie należy się przyjrzeć urządzeniu,

bezpieczeństwa jest widoczność projek-

we współpracy z firmą ENTE zaprezen-

które pełni niemalże najważniejszą oprócz

tując całkowicie od nowa maszt Triplex

tował model TX3 wyposażony w system

czynnika ludzkiego funkcję w magazynie.

3F w oparciu o koncepcję ProVision. Po-

AWIA Horyzont który wykrywa kolizję

To nic innego jak wózek widłowy. Ideal-

zbywając się niepotrzebnych elementów

na drodze maszyna-człowiek diametralnie

nym przykładem innowacyjnej techno-

kokpitu na panelu przednim zwiększo-

poprawiającym proces orientacji operato-

logii są wózki widłowe japońskiej firmy

no pole widzenia i znacznie poprawiono

ra pojazdu w terenie poprzez odpowied-

UniCarriers , której importerem na terenie

komfort pracy w kabinie. Zamontowanie

nio wczesne ostrzeżenie o możliwości

Polski jest firma POLSAD Jacek Korczak.

okienek bocznych na panelu przednim

wystąpienia kolizji.

Tu warto skupić szczególną uwagę na no-

powoduje że kierowca nie musi wychylać

Czym jeszcze zaskoczą nas producenci?

wym modelu serii TX3, czołowym elek-

się z fotela żeby zobaczyć dokładnie kon-

Tego jak widać nie sposób przewidzieć

trycznym wózku widłowym z przeciwwagą

tur przewożonej palety. Wszystko to okra-

ale z pewnością warto być na bieżąco.

nagrodzonym w tym roku prestiżową na-

szone jest specjalną konstrukcją ramy

grodą RedDot Design Award 2018. Mo-

gdzie zastosowano ultrasmukłe słupki

del TX3 posiada szereg rozwiązań, które

A/B poprawiające widoczność i zmniej-

znacznie wpływają na komfort pracy ope-

szając tym samym ryzyko urazu operatora

ratora a co za tym idzie bezpieczeństwo

podczas wsiadania/wysiadania z pojazdu.

jego oraz innych pracowników. Pierwszą

UniCarriers TX3 został szerzej zapre-

rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę

zentowany przez importera (POLSAD

jest hamulec elektromagnetyczny załą-

Jacek Korczak) w dniach 05-08 czerwca

czany w pełni automatycznie. UniCarriers

podczas tegorocznych Targów Logistyki

stworzył energooszczędną i bezobsługową

Magazynowania i Transportu MODERN-

technologię dzięki której wózek hamowany

LOG 2018.

jest przeciwprądem. Brak tu jest również

Poruszając kwestie bezpieczeństwa

jakichkolwiek tarcz czy okładzin ściernych

należałoby wspomnieć o narzędziach

co powoduje, że hamulec jest praktycznie

dodatkowych dostarczanych przez spe-

Model TX3, nagrodzony w tym roku
prestiżową nagrodą RedDot Design
Award 2018, posiada szereg rozwiązań,
które znacznie wpływają na komfort
pracy operatora

bezawaryjny. Producent oferuje również
montaż tzw. lamp Blue Spot sygnalizujących kierunek jazdy pojazdu, snop niebieskiego światła ostrzega innych o pracy
maszyny w bliskiej odległości.
Kolejnym istotnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo są wodoszczelne elementy wózka TX3 zabezpieczone w klasie IPx4 takie jak wyświetlacz oraz
sterowniki. Z racji pracy w różnych warunkach całkowicie eliminujemy tu możliwość
uszkodzenia urządzenia z powodu wilgoci
oraz ewentualnego porażenia prądem.
Nie sposób wspomnieć o możliwościach ustawień parametrów maszyny
zabezpieczonych kodem PIN. W serii TX3
po wpisaniu kodu serwisowego możemy
nie tylko ograniczyć prędkość maksymalną, ale również zmienić przyśpieszenie
czy zmniejszyć poziom reakcji na nacisk
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pedału hamulca. Mało tego japońscy proŹródło: POLSAD Jacek Korczak
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Atrybuty bezpieczeństwa wózka

UNICARRIERS TX3

1.

PRZEDNIE LAMPY WRAZ Z KIERUNKOWSKAZAMI W TECHNOLOGII LED

2.

KONCEPCJA PROVISION – NAJLEPSZA WIDOCZNOŚĆ W KLASIE

3.

SMUKŁA KOLUMNA KIEROWNICY

4.

DODATKOWE BOZNE SZYBKI

5.

BEZOBSŁUGOWY UKŁAD HAMULCOWY

6.

DODATKOWA KRATA OCHRONNA

7.

ZINTEGROWANE TYLNE LAMY W TECHNOLOGII LED

8.

TYLNA RĄCZKA WRAZ Z SYGNAŁEM DŹWIĘKOWYM

9.

ULTRASMUKŁE SŁUPKI BOCZNE – – LEPSZA WIDOCZNOŚĆ

10.

W PEŁNI ELEKTRYCZNY UKŁAD WSPOMAGANIA

11.

NAJNIŻSZY STOPIEŃ WEJŚCIOWY
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CZYTASZ: Unicarriers TX3
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Fot. STILL

WPŁYW SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA

WÓZKAMI WIDŁOWYMI NA
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
WOJCIECH PODSIADŁY
Wśród korzyści wynikających z wdrożenia w zakładzie systemu zarządzania flotą transportu
wewnętrznego wymienia się przede wszystkim możliwości optymalizacji wykorzystania pojazdów –
łącznie z redukcją liczby używanych maszyn. „Fleet Managery” pozwalają jednak także zwiększyć
bezpieczeństwo pracy. W jaki sposób?
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CZYTASZ: Wpływ systemów zarządzania wózkami widłowymi na bezpieczeństwo pracy

Podstawową funkcją systemów zarządzania flotą jest gromadzenie informacji na temat poszczególnych pojazdów
transportowych w jednym miejscu i klarowna prezentacja
danych, umożliwiająca ich rzetelną i trafną analizę. Dzięki

Powszechnie wspominaną

pochodzącym z czujników zapisom historii funkcjonowania
wózka, łatwo zidentyfikować te najintensywniej eksploatowa-

przez menadżerów

ne i przygotować zakład na ewentualne szczyty logistyczne.
Przeniesienie do systemu harmonogramu przeglądów oraz

przedsiębiorstw, które wdrożyły

faktur za serwisowanie pozwala określić całkowite koszty

system zarządzania flotą

generowane przez poszczególne maszyny i utrzymać porządek w całej dokumentacji. Część funkcji tego typu rozwiązań

funkcjonalnością sprzyjającą

ma jednak za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracy – czy

poprawie bezpieczeństwa

to poprzez ograniczenie dostępu do wózków przy pomocy
kart i kodów PIN, automatyczne przełączenie wózka w tryb

są karty dostępu i kody PIN.

pełzania w przypadku kolizji, lecz także dzięki uświadomieniu

Umożliwiają one jednoznaczną

operatorom, że stan techniczny pojazdów i bezwypadko-

identyfikację pracowników oraz

wość są parametrami, którym kierownictwo poświęca najwyższą uwagę. – Przemyślane wdrożenie oprogramowania

nadawanie im określonych

zarządzania flotą może znacząco przełożyć się na usprawnienie

uprawnień.

wielu aspektów procesów intralogistycznych. Z doświadczeń
naszych klientów wynika, że wykorzystanie danych uzyskanych
dzięki STILL FleetManager 4.x pozwala obniżyć liczbę awarii i koszty serwisowe parku maszynowego. Zwiększa również
efektywność wykorzystania czasu pracy i pomaga wykształcić

dokumentowany. Niezwłocznie po tym, gdy coś się wydarzy,

wśród operatorów pożądane postawy – mówi Rafał Pańczyk,

dostajemy sygnał, dzięki któremu możemy udać się na miej-

Advanced Applications Manager STILL Polska. – Skala uzy-

sce, przeanalizować okoliczności kolizji i sprawdzić, czy stan

skanych oszczędności w dużej mierze zależy jednak od stanu

techniczny biorącego w niej udział wyposażenia gwarantuje

wyjściowego, wielkości floty oraz specyfiki przedsiębiorstwa,

bezpieczeństwo dalszej pracy – tłumaczy. Jest to możliwe dzięki

w którym wdraża się to rozwiązanie – dodaje. Zapytaliśmy

zastosowaniu w wózkach czujnika wstrząsów. Po odnotowaniu

przedstawicieli przedsiębiorstw, które korzystają z Fleet Ma-

istotnych odchyleń, pojazd przełączany jest w tryb pełzania.

nager 4.x o jego wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Może przemieszczać się z niewielką prędkością – tak, by opuścić
potencjalnie niebezpieczną strefę. Pełną funkcjonalność może

MONDI NEUSIEDLER, AUSTRIA

przywrócić mu jedynie osoba zarządzająca – już po inspekcji,

Mondi to międzynarodowa firma produkująca opakowania i wy-

czy mimo kolizji wózek i regały są zdatne do użytku bez koniecz-

roby papierowe do zastosowań biurowych i poligraficznych.

ności serwisowania.

W austriackim zakładzie wykorzystuje flotę 85 wózków widłowych zintegrowanych z systemem zarządzania. – Program
FleetManager 4.x pozwala skutecznie ustawiać uprawnienia
pracowników do prowadzenia określonych pojazdów transportowych oraz wprowadzać ograniczenia wybranych parametrów
ich funkcjonowania – mówi Edwin Strasser-Hölzl odpowiedzialny za zarządzanie wózkami w Mondi Neusiedler GmbH. Jako
istotny dla bezpieczeństwa przykład podaje kontrolę prędkości
pojazdu. W austriackiej fabryce jest ona ograniczona do 8 km/h.
System pozwala ustawić limit dla poszczególnych wózków
oraz odczytać dotyczące parametrów jazdy dane z chwil po-
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przedzających kolizję. – Każdy wypadek jest drobiazgowo
Fot. STILL
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nia pracy wózków i działań serwisowych. Co więcej, pozwalają
także przypisywać pojazdy do konkretnej lokalizacji oraz operatorów – mówi Tobias Fenzl, dyrektor ds. procesów i rozwoju
Imperial Logistics International. – W przypadku gdy z jakichś
przyczyn w jednym z magazynów obłożenie pracą znacząco
rośnie, istnieje dzięki niemu możliwość przenoszenia wózków
funkcjonujących na co dzień w jednym zakładzie do innego –
tłumaczy. System pozwala także na automatyczne raportowanie
kolizji i usterek oraz przesyłanie informacji o nich do działu
Fot. STILL

serwisu celem skrócenia czasu reakcji. – Dzięki optymalnemu
doborowi wózków oraz integracji informacji o całej flocie w sys-

HAVI DISTRIBUTION LOGISTICS, NIEMCY

temie FleetManager udało nam się razem ze STILL stworzyć

HAVI to wiodący globalny dostawca usług logistycznych dla

elastyczny, responsywny, sprzyjający bezpieczeństwu oraz eko-

sieci gastronomicznych. W Europie obsługuje m.in. McDonald‘s,

nomiczny w zarządzaniu system – mówi Fenzl. – Bardzo dobrze

KFC, Nordsee czy Vapiano. Spółka działa na naszym kontynen-

rokuje to planowanej na przyszłość rozbudowie floty i zwięk-

cie w ponad 60 centrach dystrybucyjnych. W Niemczech, gdzie

szeniu wolumenu obsługiwanych towarów do 100 kontenerów

mieści się 8 z nich, wdrożono szereg innowacji oraz system

morskich na dzień – konkluduje.

serwisowania uwzględniający sposób rozliczania roboczogodzin, który pozwala uzyskać efekt synergii i obniżyć koszty

PIN-Y, OGRANICZENIA, PEŁZANIE I BEZPIECZEŃSTWO –

eksploatacji floty. Jego elementem był STILL FleetManager 4.x,

PODSUMOWANIE

który prócz korzyści optymalizacyjnych, pozytywnie wpłynął

Powszechnie wspominaną przez menadżerów przedsiębiorstw,

na bezpieczeństwo pracy. – W przypadku wymagających za-

które wdrożyły system zarządzania flotą funkcjonalnością sprzy-

stosowań w chłodniach, wysoka dostępność floty jest kluczowa

jającą poprawie bezpieczeństwa są karty dostępu i kody PIN.

dla efektywnej intralogistyki. Elastyczność i filozofia lean ma-

Dzięki przypisaniu ich operatorom, możliwa jest jednoznaczna

nagement wpisują się przy tym w dążenia HAVI do zwiększania

identyfikacja pracowników oraz nadawaniu im określonych

bezpieczeństwa i wydajności funkcjonowania procesów – mówi

uprawnień. Wózki mogą być w związku z tym używane tylko

Torsten Oldhues, Dyrektor Zarządzający HAVI Logistics Niem-

przez wykwalifikowanych pracowników – z indywidualnie regu-

cy. Prócz systemu ewidencyjnego przesyłanego na bieżąco

lowaną prędkością. Długofalowo wspomaga to także budowanie

informacje o pracy wózków do aplikacji zarządczych, wdrożono

skoncentrowanej na bezpieczeństwie kultury organizacyjnej.

także karty dostępowe. Są one nośnikiem danych na temat

Co więcej, w przypadku kolizji system minimalizuje ryzyko

uprawnień poszczególnych operatorów w zakresie prowadzenia

generowania strat, automatycznie zatrzymując wózek. Nie tylko

konkretnych wózków czy indywidualnych ograniczeń prędko-

ogranicza to możliwość taranowania infrastruktury rozpędzo-

ści. Pojazdy wyposażono także w czujniki wstrząsu. – Odczyt

nym, uszkodzonym pojazdem, ale także gwarantuje, że przez

sygnału z sensora powoduje zatrzymanie urządzenia transpor-

przywróceniem go do ruchu, sprawdzone zostanie bezpieczeń-

towego lub przełączenie w tryb pełzania. Tylko wybrane osoby

stwo jego dalszej eksploatacji.

mogą odblokować wózek przy użyciu kodu PIN. Spodziewamy
się, że uda się dzięki temu znacząco zredukować uszkodzenia
drzwi i półek – dodaje Torsten Oldhues.
IMPERIAL LOGISTICS INTERNATIONAL, NIEMCY
Imperial Logistics International jest firmą działającą w branży
3PL – całościowego outsourcingu obsługi łańcucha dostaw.
Jednym ze strategicznych klientów przedsiębiorstwa jest koncern BMW – wraz z jego Centralną Siecią Dystrybucji Komponentów. Informacje o wszystkich tworzących jej flotę wózkach
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przechowywane i zapisywane są w aplikacji zarządczej STILL
FleetManager. – Dane te mają kluczowe znaczenie dla planowaFot. STILL
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CZYTASZ: Wpływ systemów zarządzania wózkami widłowymi na bezpieczeństwo pracy

Daje zastrzyk energii Twojej firmie. Nowy RX 20. www.still.pl/elektryzujacy
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CZYTASZ: Systemy zarządzania wózkami widłowymi a bezpieczeństwo pracy

SYSTEMY
ZARZĄDZANIA
WÓZKAMI
WIDŁOWYMI
A BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
NATALIA PYPEĆ

Wózki widłowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach przemysłu
i usług. Co więcej, bardzo ułatwiają pracę na magazynach – służą
do przemieszczania towarów. W logistyce uznawane są nawet za
swego rodzaju fundament całej branży. Korzyści – to jedno, ale
wózki widłowe niosą za sobą również szereg niebezpieczeństw.
Pracodawca zobowiązany jest regularnie kontrolować sprawność
techniczną wózków widłowych oraz innych urządzeń, z którymi one
współpracują. Nie bez znaczenia są też przepisy BHP oraz właściwa
organizacja pracy całego magazynu.
DROBNE UCHYBIENIA MOGĄ POZOSTAWIĆ ŚLAD…

za wózkiem jest poza polem widzenia operatora. Kolejnym i sto-

w postaci poważnego zagrożenia. Urząd Dozoru Technicznego

sunkowo częstym uchybieniem jest brak osłon różnych elemen-

wskazuje na uchybienia, które występują nagminnie. Przykłady:

tów składowych wózków, np. rury wydechowej czy przewodów

umieszczanie na wózkach napisów w języku angielskim lub w in-

hydraulicznych. Do takiej sytuacji dochodzi zwykle po pracach

nym języku obcym, który nie jest zrozumiały dla operatora wóz-

konserwacyjnych czy naprawczych. Dalej – brak regularnych

ka czy innych pracowników magazynu, brak sygnału ostrzegaw-

kontroli technicznych sprzętu. To tylko z pozoru niegroźne za-

czego, podczas cofania – szczególnie niebezpieczne, gdy strefa

niedbania. Z pozoru, ponieważ takie niedopatrzenia i błędy mogą

T E C H N O L O G I E
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narazić przedsiębiorstwo na poważne straty, a nawet zagrażać
zdrowiu czy życiu pracowników magazynowych
LEPIEJ ZAINWESTOWAĆ…
w narzędzia, które będą chroniły przed niebezpieczeństwami,
niż później zmagać się ze skutkami wypadków. Oczywiście, aby
zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy przestrzegać przepisów

Eliminacja nieautoryzowanego
użycia sprzętu, automatyczne

BHP. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Sama

wylogowanie pod nieobecność

ich znajomość nie wystarcza, należy ich również przestrzegać.

operatora lub przy próbie

Wiele się mówi o tym, że kierownik magazynu powinien kontrolować stan techniczny wózków widłowych. Jednak niedopa-

wykonania niebezpiecznych

trzenia w tym zakresie nie zawsze są konsekwencją niedbalstwa

operacji, monitoring...

czy gorzej – nieznajomości przepisów. Taka sytuacja może mieć
miejsce w przypadku dużych magazynów, kiedy flota pojazdów

Nowoczesne systemy

jest bardzo duża. Stąd rozwiązaniem tego problemu są systemy

zarządzania wózkami

do zarządzania flotą. Pozwalają one zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność pracy.

widłowymi to nie tylko
optymalizacja wykorzystania

SYSTEMY ZARZĄDZANIA WÓZKAMI WIDŁOWYMI
Systemy te działają w technologii RFID. Elektroniczna kontrola

floty oraz redukcja kosztów, lecz

dostępu oraz analiza pracy i efektywności wykorzystania wózka

także większe bezpieczeństwo

widłowego – to podstawowe założenia tych rozwiązań syste-

pracy na magazynie.

mowych.
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Fot. Still
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Poprzez funkcję nadawania prawa dostępu operatorom
do konkretnych wózków możliwe jest eliminowanie nieautoryzowanego użycia sprzętu. Z kolei funkcjonalność polegająca
na automatycznym wylogowaniu się w czasie postoju bez
obecności operatora podnosi efektywność wykorzystania
sprzętu. Automatyczne wylogowanie nastąpi również podczas
wykonywania operacji, które mogą spowodować uszkodzenie
wózka. A zatem ta funkcjonalność systemu pozwala na minimalizowanie kosztów napraw. Funkcja monitorowania sygnałów

CZYTASZ: Systemy zarządzania wózkami widłowymi a bezpieczeństwo pracy

SYSTEMY
ZARZĄDZANIA
WÓZKAMI
WIDŁOWYMI

wysyłanych z czujników (wstrząsy czy przeciążenia) zapewnią

Firma Jungheinrich oferuje klientom system zarządzania

pełną ochronę pojazdów. Dane z wózków widłowych mogą

flotą wózków widłowych ISM Online. Daje on możliwość

być przesyłane na inne urządzenia bezprzewodowo bądź przez

analizy pracy urządzeń, co z kolei pozwala lepiej zapla-

kabel transmisyjny.

nować procesy w magazynie oraz podjąć trafne decyzje

Zatem nowoczesne systemy zarządzania wózkami widło-

odnośnie ewentualnej rozbudowy floty. System dostarcza

wymi to nie tylko optymalizacja wykorzystania floty oraz

m.in. dane na temat przestojów w pracy wózków oraz

redukcja kosztów, lecz także większe bezpieczeństwo pracy

okresów ich największych obciążeń.

na magazynie.

Poza rozbudowaną analizą pracy urządzeń, możliwą

Modułowa konstrukcja umożliwia różne konfiguracje wózków

do przeprowadzenia niezależnie od producenta wóz-

widłowych – to po pierwsze; pod drugie – funkcjonalność wóz-

ków i miejsca ich pracy, system daje szereg dodatkowych

ków można spersonalizować. Systemy tego typu umożliwiają

korzyści. ISM Online dostarcza informacje na temat kosztów

tworzenie niemal nieograniczonej bazy danych zarówno wózków

utrzymania wózków widłowych oraz pozwala zdefiniować

widłowych (i innych pojazdów), jak i operatorów. Administrator

pojazdy generujące najwyższe wydatki. To z kolei umożliwia

oprogramowania nadaje prawa dostępu operatorom do kon-

obniżenie kosztów eksploatacyjnych w magazynie.

kretnych pojazdów.

Kolejną zaletą ISM Online jest możliwość określenia
osób upoważnionych do kierowania wózkiem. Urucho-

»» Po pierwsze: rejestracja czasu pracy

mienie pojazdu odbywa się za pomocą karty. Mamy więc

Dotyczy zarówno czasu pracy operatora, jak i wózka widłowe-

pewność, że osoba bez odpowiednich uprawnień lub

go. Wygenerowany raporty pozwalają na analizę ekonomiczną

postronna nie włączy urządzenia. System pozwala też

wykorzystywanej floty. Dane te służą m.in. podnoszeniu

kontrolować pracę operatorów i tym samym podnieść

efektywności, ale również ułatwiają optymalne planowanie

standardy bezpieczeństwa w magazynie. ISM Online pełni

przeglądów serwisowych.

funkcję prewencyjną. System rejestruje wstrząsy wóz-

»» Pod drugie: rejestracja danych z czujnika uderzeń

ka z uwzględnieniem ich siły, daty zdarzenia, osoby kieru-

Czujnik uderzeń jest zintegrowany z wózkiem widłowym.

jącej w danym czasie pojazdem. Świadomość operatora,

Konfiguracja umożliwia wprowadzenie indywidualnych pa-

że jest monitorowany przyczynia się do unikania przez

rametrów. Przekroczenie którejś z czterech wartości progo-

niego niebezpiecznej jazdy, a długoterminowo również

wych będzie miało wpływ na działanie wózka widłowego, np.

do wypracowania dobrych nawyków.

przekroczenie trzeciego progu spowoduje przełączenie wóz-

System ISM Online jest dostępny z poziomu przeglą-

ka w tryb pełzania, a czwartego – wylogowanie użytkownika.

darki internetowej. Ponadto posiada modułową budowę,

Wówczas administrator systemu może zdjąć blokadę i nadać

dzięki temu klient sam decyduje, które moduły chce

na nowo dostęp operatorowi. Na podstawie zgromadzonych

wykorzystywać, nie płacąc za inne. Poza pakietem pod-

danych w systemie również można wygenerować raport.

stawowym do wyboru są: „moduł przeglądy”, „koszty

»» Po trzecie: rejestracja dodatkowych zdarzeń

operacyjne”, „bezpieczeństwo”, „wydajność”.

Moduł rejestracji dodatkowych zdarzeń pozwala na analizę
danych przesyłanych na podstawie różnych czujników za-

Krzysztof Majewski

montowanych w wózkach widłowych. Te uzupełniające dane

specjalista ds. sprzedaży produktów serwisowych

są bardzo istotne – właściwa oraz skrupulatna ich analiza

w Jungheinrich Polska

zwiększa poziom bezpieczeństwa na magazynie.
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Już na koniec należy wspomnieć, że pomimo skuteczności i wszechstronności systemów zarządzania wózkami widłowymi, nie gwarantują one całkowitego bezpieczeństwa. I tutaj nie
chodzi o jakieś ukryte wady oprogramowania, choć takowe też
istnieją. Chodzi przede wszystkim o czynnik ludzki. Wysyłanie
sygnałów o niebezpieczeństwie – to jedno, do tego niezbędna
jest właściwa interpretacja tych sygnałów oraz reakcja na nie.
Jeśli np. system wysyła komunikat o usterce wózka, to operator
powinien niezwłocznie podjąć działanie, które usunie usterkę.
Zatem systemy zarządzania wózkami widłowymi ułatwiają
pracę i zwiększają bezpieczeństwo, jednocześnie nie zwalniają
pracowników magazynu ze zdroworozsądkowego myślenia oraz
przestrzegania obowiązujących przepisów.

Fot. Log4.pl

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA MONTOWANE
NA WÓZKACH WIDŁOWYCH
wywrócenia się maszyny. Mogą one

jednego metra. Funkcja ta minimalizu-

być wyposażone w specjalne uchwyty,

je ryzyko uszkodzenia towaru, unie-

których operator może się przytrzymać,

możliwiając jednocześnie operatorowi

chroniąc dłonie podczas niebezpiecz-

zbyt szybką jazdę. Z kolei rozwiązanie

nych sytuacji. Dodatkowym zabezpie-

liftCONTROL dodatkowo zapewnia

czeniem jest czujnik, który zapobiega

wolniejsze pochylanie masztu. System

uruchomieniu wózka widłowego przy

redukuje automatycznie prędkość jego

otwartych drzwiach.

pochyłu na wysokości podnoszenia po-

Innym rozwiązaniem zwiększającym
bezpieczeństwo operatora jest curve-

44

wyżej jednego metra – dzięki temu
towar jest przesuwany bardzo powoli.

CONTROL. System redukuje prędkość

Inne rozwiązanie zwiększające bez-

pojazdu w trakcie pokonywania zakrętu,

pieczeństwo pracy w magazynie to Flo-

Fot. Jungheinrich Polska

zależnie od kąta skrętu kierownicy –

or-Spot. System automatycznie uru-

Jungheinrich przywiązuje szczególną

im większy kąt skrętu kół, tym mniej-

chamia strumień światła w zależności

uwagę do bezpieczeństwa oferowanych

sza prędkość jazdy wózka, który swoje

od kierunku jazdy wózka, dając wyraź-

produktów, proponując klientom szereg

maksymalne możliwości w tym zakresie

ny sygnał innym operatorom lub pie-

rozwiązań wspierających operatorów.

może uzyskać jedynie przy wyprosto-

szym o zbliżającym się urządzeniu. Ope-

Jednym z nich jest system kontroli do-

wanych kołach.

rator innego pojazdu może zmniejszyć

stępu Access Control, w który można

Istnieją też nowoczesne systemy

prędkość, przewidując trasę przejazdu

opcjonalnie wyposażyć czołowe wózki

wspierające pracę operatora z ładun-

drugiego wózka, tak aby nie doszło

widłowe Jungheinrich. Pojazd nie ruszy,

kiem. Wzmacniają one nie tylko poziom

do wypadku. System ten szczególnie

dopóki system nie rozpozna obciążenia

bezpieczeństwa osoby kierującej wóz-

sprawdza się w trakcie opuszczania

fotela, uruchomienia silnika oraz za-

kiem, ale również samego towaru. Przy-

korytarza roboczego.

pięcia pasów bezpieczeństwa. Kolejne

kładem jest opcja driveCONTROL. Sys-

przydatne rozwiązanie to stalowe osło-

tem automatycznie ogranicza prędkość

Daniel Lasoń

ny kabiny, uniemożliwiające pracow-

pojazdu, który porusza się z ładunkiem

menadżer działu produktu

nikowi jej opuszczenie w przypadku

podniesionym na wysokość powyżej

w Jungheinrich Polska
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CZYTASZ: Wzmocniony 5-calowy tablet z Androidem

Fot. Panasonic

WZMOCNIONY
5-CALOWY TABLET
Z ANDROIDEM
PANASONIC
Panasonic przedstawił nowy wzmocniony model Toughbooka FZ-T1. Urządzenie ma zaledwie 5 cali,
jest przy tym odporne na upadki, zalanie i pył, a jego bateria z powodzeniem wytrzyma 12 godzin pracy.
Tablet został zaprojektowany z myślą o pracownikach mobilnych takich branż, jak produkcja, transport,
logistyka czy handel.
45
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Kaempfer, dyrektor ds. marketingu w Panasonic Computer Product Solutions. –
To jeden z najbardziej wszechstronnych,
stylowych i niedrogich modeli przenośnych z Androidem dla biznesu. Łączy w sobie wszechstronną funkcjonalność z niezwykle wytrzymałą konstrukcją,
z której znane są nasze urządzenia.
Toughbook FZ-T1 jest kompatybilny z systemem Panasonic COMPASS
2.0 (Complete Android Security and
Services). Jest to rozwiązanie zapewniaFot. Panasonic

jące firmom bezpieczne wdrożenie i zarządzanie wzmocnionymi urządzeniami
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Toughbook FZ-T1 będzie dostęp-

gu (również z uchwytem pistoletowym).

Panasonic z systemem Android. Zostało

ny w dwóch wersjach: z obsługą samego

Dodatkowe akcesoria zostały zaprojek-

tak opracowane, by użytkownicy mogli

Wi-Fi lub Wi-Fi oraz obsługą transmisji

towane z myślą o użytkownikach, dla

pewnie korzystać z elastyczności ofero-

danych i połączeń głosowych 4G . Urzą-

których czytnik kodów kreskowych jest

wanej przez system operacyjny Android

dzenie pracuje w oparciu o system Android

jednym z podstawowych narzędzi pracy

ze świadomością, że urządzenia są chro-

8.1 Oreo i jest wyposażone w czterordze-

oraz dla pracowników wymagających ska-

nione, zarządzane oraz dostosowane

niowy procesor Qualcomm Snapdragon,

nowania na odległość, np. w magazynach

do zastosowań w przedsiębiorstwie.

16 GB pamięci Flash i 2 GB RAM.

lub podczas obsługi wózków widłowych.

Nowy model oferuje również usługi

Zgrabny i lekki – ważący niecałe

Bateria Toughbooka FZ-T1 pracuje

Google Mobile Services (GMS), czyli zbiór

240 g – Toughbook FZ-T1 jest łatwy w uży-

do 12 godzin bez zasilania. Opcjonalnie

aplikacji Google i interfejsów API, które

ciu, a jednocześnie w pełni wzmocniony.

dostępna jest druga bateria z opcją wy-

pozwalają udostępniać funkcje obsługi-

Jest zgodny ze standardem militarnym

miany Hot Swap, czyli bez konieczności

wane przez różne urządzenia. Aplikacje

810G, a także odporny na pył i wodę,

przerywania pracy.

współpracują ze sobą, co pozwala natych-

o czym świadczy stopień ochrony IP68.

Niezakłóconą komunikację zapew-

Z powodzeniem wytrzyma upadek z wy-

nia technologia tłumienia szumów oraz

Toughbook FZ-T1 w wersji z Wi-Fi bę-

sokości do 1,5 metra. Może przy tym

głośnik. Urządzenie ma także tylny apa-

dzie dostępny na rynku od sierpnia br.

pracować temperaturach od – 10 do

rat o rozdzielczości 8 Mpix pozwalający

w cenie 1 270 EUR netto. Wersja 4G po-

50 stopni C.

łatwo i szybko fotografować dokumenty.

jawi się natomiast we wrześniu br. w ce-

miast rozpocząć pracę z tabletem.

5-calowy ekran tabletu reaguje

Toughbook FZ-T1 zaprojektowa-

nie 1 350 EUR netto. Oba urządzenia będą

na 10 aktywnych punktów dotyku jedno-

no z myślą o jak najbardziej wszechstron-

standardowo objęte trzyletnią gwarancją

cześnie. Bez problemu można z niego ko-

nym zastosowaniu. Dlatego dostępny

producenta.

rzystać podczas opadów deszczu i obsłu-

jest wraz z szerokim zestawem akceso-

giwać w grubych rękawicach roboczych

riów. Oprócz uchwytów pistoletowych

lub za pomocą rysika.

do zastosowania z czytnikiem kodów

Toughbook FZ-T1 ma wbudowany

kreskowych, w ofercie są ładowarki jedno

czytnik kodów kreskowych z przyciskami

– i wielostanowiskowe, podstawka biur-

spustowymi po obu stronach urządze-

kowa do pracy stacjonarnej, kabury, do-

nia, zapewniając swobodne użytkowanie

datkowa bateria, rysik pasywny i ochron-

osobom prawo – i leworęcznym. Opcjo-

ne folie na ekran.

nalnie ten sam standardowy czytnik jest

– Najnowszy Toughbook FZ-T1 to waż-

dostępny z uchwytem pistoletowym,

ne uzupełnienie dla naszej rosnącej ofer-

a na początku 2019 roku w ofercie znaj-

ty wytrzymałych urządzeń działają-

dzie się także czytnik dalekiego zasię-

cych w oparciu o Androida – mówi Jan
Fot. Panasonic
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CZYTASZ: Automatyzacja procesów wymiany baterii

Fot. Log4.pl

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW WYMIANY
BATERII
REDAKCJA
Wymiana baterii trakcyjnej w wózku widłowym to proces tyleż pracochłonny co obarczony dużym
ryzykiem wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia kwalifikowanego jako wypadek przy pracy. Coraz
powszechniejszym staje się stosowanie półautomatycznych lub automatycznych systemów wymiany
baterii, które oprócz znaczącej poprawy bezpieczeństwa pracy przy wymianie, to przy tym bardzo
zwiększają efektywność tej wymiany.

T E M A T
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Fot. Log4.pl

Jaki jest rynek systemów ładowania baterii w Polsce? Urządze-

systemy wymiany baterii. Szybkość i bezpieczeństwo w wymia-

nia do wymiany baterii, mają różny stopień technologicznego

nie baterii to najważniejsze czynniki przemawiające za rozwojem

zaawansowania, jednak spełniają swoje podstawowe zadanie,

systemów automatycznej wymiany. Koszty inwestycyjne są wy-

proces wymiany baterii w wózkach widłowych i magazynowych

sokie, jednak korzyści, jakie uzyskiwane są w czasie eksploatacji

jest efektywniejszy, a przede wszystkim bezpieczniejszy. Rynek

tych systemów, bardzo szybko się zwracają.

wózków z napędem elektrycznym pracujących w magazy-

Dostawcy baterii, firmy Benning, Enersys, Exide, Hoppecke,

nach i halach produkcyjnych w Polsce rośnie, według badania

Midac czy Sunlight posiadają w swojej ofercie systemy o mniej-

Widlak List 2018 udział wózków z napędem elektrycznym

szym lub większym stopniu zaawansowania technologicznej

wynosi 41%, co przy szacunkowych danych dotyczących ilości

wymiany baterii. Oferowane produkty bardzo precyzyjnie

wózków widłowych w Polsce (ok 234 tys. szt.), daje znacząca

dostosowywane są do potrzeb klientów, systemy są zbyt kosz-

ilość sprzętu. Polski rynek staje się rynkiem nowoczesnych

towne, żeby nie były „szyte na miarę” – dopasowane do floty

technologii wprowadzających do użytkowania technologicznie

wózków widłowych. Budowa akumulatorowni z automatycznym

zaawansowany sprzęt oraz urządzenia magazynowe. Wzrost

systemem wymiany baterii jest kosztowną inwestycją, niemniej

ilości sprzedanego sprzętu zwiększa zainteresowanie urządze-

wbrew pozorom jest to bardzo opłacalne przedsięwzięcie, które

niami do wymiany baterii zapewniających efektywniejszą oraz

pozwala na duże oszczędności w końcowym rozrachunku.

bezpieczną jej wymianę.
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Nowoczesna akumulatorownia spełnia wszystkie określone

Dynamicznie rozwijający się rynek skutkuje rozwojem rynku

prawem wymagania, w zakresie bezpieczeństwa pracy i użyt-

usług logistycznych, wykorzystujących wózki widłowe w działa-

kowania urządzeń. W zależności od wybranego rozwiązania

niach operacyjnych, floty wózków widłowych liczą sto i więcej

systemy ręczne, półautomatyczne czy automatyczne lokowane

wózków widłowych oraz magazynowych. Mając takie floty eko-

są w dobrze przystosowanych pomieszczeniach. Dostawcy

nomicznie uzasadnione staje się korzystanie z systemów wymiany

baterii posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by do-

baterii, które w zależności od stopnia technologicznego zaawan-

brać odpowiedni system do obsługiwanej floty, opłacalność

sowania dzielą się na ręczne, półautomatyczne i automatyczne

stosowania automatycznych systemów wymiany baterii za-

T E M A T
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CZYTASZ: Automatyzacja procesów wymiany baterii

czynają się od floty 10–15 wózków widłowych, pracujących
odpowiednio intensywnie na zmianie. Liczniejsza flota wózków
widłowych i magazynowych, zapewni szybszy zwrot z inwestycji, która zwraca się stosunkowo szybko w zależności
od wielkości floty.
Nie bez znaczenia, a może nawet najważniejsze, to bezpieczeństwo wymiany baterii, które w takich systemach jest
bezsporne, wymiana baterii we flocie liczącej 100 wózków
widłowych pracujących na trzy zmiany, to liczba kilkudziesięciu
tysięcy cykli wymiany baterii w ciągu roku. Ryzyko wystąpienia
wypadku przy wymianie ręcznej jest bardzo wysokie, gdyż
czynnik ludzki w tym procesie jest najbardziej zawodny. Systemy

Fot. Hoppecke

automatycznej wymiany baterii do minimum ograniczają kontakt z baterią ważącą kilkaset kilogramów, czynnika najbardziej

»» możliwość zastosowania systemów FiFo oraz Fleet Management systems,

„wypadkowego” w całym procesie wymiany baterii.
Firma Enersys oferuje systemy wymiany baterii pod nazwą
handlową HAWKER Pro Series. W ofercie posiada ręczne

»» obniżenie kosztów związanych z wymianą baterii (skrócony
czas wymiany),

systemy, półautomatyczne i automatyczne z trzema pozioma-

»» obniżenie kosztów eksploatacji baterii i prostowników,

mi składowania i pełnym zarządzaniem procesami ładowania

»» poprawa komfortu pracy operatorów.

oraz wymiany baterii. W roku 2017 firma dostarczyła klientom

Firma Hoppecke oferuje systemy pod własną marką – Hop-

na nasz rynek 95 systemów wymiany baterii. Firma Enersys jako

pecke, baterie w jej automatycznych systemach mogą być skła-

pierwsza na naszym rynku zaczęła oferować te zaawansowane

dowane na wysokość sześciu poziomów, jest to jak dotąd naj-

technologicznie systemy, w 2002 roku zrealizowała pierw-

więcej spośród oferowanych na rynku produktów. W roku 2017

szą w Polsce instalację dla IKEI w centrum logistycznym w Ja-

firma dostarczyła na rynek 102 systemy wymiany baterii trakcyj-

rostach, ma więc największe doświadczenie w realizacji tych

nych. Dla rosnących cen powierzchni w magazynach i centrach

skomplikowanych rozwiązań.

dystrybucji, duża ilość poziomów jest mocnym atutem systemu,

Najważniejsze zalety oferowanych rozwiązań to:

oczywiście nie jest jedynym. Ręczne i półautomatyczne systemy

»» redukcja niezbędnej powierzchni akumulatorowni lub optymalne wykorzystanie przestrzeni akumulatorowni,

sie, dopasowując produkty do potrzeb klientów.

»» znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa wymiany
baterii,

wymiany baterii doskonale uzupełniają ofertę firmy w tym zakreTechnologie informatyczne wspomagają procesy wymiany,
dedykowane systemy zarządzania flotą baterii i prostowników,

SYSTEM ŁADOWANIA
AKUMULATORÓW - SELECTIVA.
JEDEN TYP PROSTOWNIKA
DO WSZYSTKICH BATERII.
Proces ładowania Ri, więcej informacji znajdziesz na www.fronius.pl
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tworzą kompleksowe rozwiązania. Praca wielozmianowa przy

bezpieczeństwo pracy przy wymianie baterii, absencja choro-

jednoczesnym braku rąk do pracy, optymalizacja flot wózków

bowa z tytułu wypadków przy wymianie baterii i ich obsłudze

przy jednoczesnym podnoszeniu reżimu pracy wymusza stoso-

znacznie się obniża. Centralizacja wymiany baterii w jednym

wanie systemów wymiany. Optymalizacja wymiany obniżająca

miejscu pozwala na wykorzystanie zaoszczędzonej w ten sposób

współczynnik rotacji baterii na wózek (do 1,5 – 1,8), jest coraz

powierzchni na składowanie. Zarządzanie procesem ładowania

bardziej stosowanym wskaźnikiem przy obliczaniu ilości baterii

baterii to znaczne przedłużenie okresu ich użytkowania, a w nie-

potrzebnych do wymiany w akumulatorowni. Zarządzający

których przypadkach zmniejszenie ilości baterii potrzebnych

dużymi flotami wózków widłowych dostrzegają zalety płyną-

do obsługi floty wózków.

ce z wdrażania zarządzania flotą baterii i prostowników. Systemy

Można by długo wymieniać, bo wiele jest jeszcze zalet, które

FIFO, kontrola pracy baterii i prostowników poprzez kontrolery,

„ujawniają” się w procesie i indywidualnie poprawiają użytkow-

to podstawowe narzędzia wspomagające zarządzanie wymia-

nikom rachunek kosztów. Rozwój technologiczny tworzy coraz

ną baterii. Dostawcy baterii oraz wózków widłowych szukają

to doskonalsze systemy wspomagające procesy codziennego

optymalnych rozwiązań związanych z wymianą baterii skutkuje

użytkowania sprzętu, czyni z nich niezawodnych sojuszni-

to wprowadzeniem na rynek bocznej wymiany baterii, która

ków w osiąganiu zamierzonych celów biznesowych i społecz-

staje się standardem.

nych. Bezpieczna praca przy obsłudze i zarządzaniu wymianą

Systemy wymiany baterii, to rozwiązania zapewniające efek-

baterii trakcyjnych z wykorzystaniem systemów wymiany baterii,

tywną i optymalna wymianę, rosnący rynek usług logistycznych

zdaje się być najważniejszą przesłanką do stosowania tych

sięga po nowoczesne narzędzia, które pozwalają na precyzyjne

rozwiązań na coraz większą skalę. Automatyzacja procesów,

obliczenia kosztów. Systemy wymiany baterii dają takie moż-

to kierunek rozwoju wszystkich obszarów gospodarczych, do-

liwości, gdyż czas wymiany baterii jest znany i w zależności

tyczy również gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej,

od systemu wynosi od czterech do ośmiu minut, można precy-

a jednym z obszarów, gdzie jest to niewątpliwie potrzebne jest

zyjnie określić koszty. Nowoczesne akumulatorownie podnoszą

wymiana baterii w wózkach widłowych.
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Nowości oczekiwane przez rynek

Fot. GNB Industrial Power

NOWOŚCI

OCZEKIWANE PRZEZ RYNEK
PAWEŁ KACZMAREK , GNB INDUSTRIAL POWER
Exide, jako projektant i producent baterii i prostowników rozumie procesy zachodzące podczas ich
użytkowania i ładowania, jest ekspertem w zakresie produkcji i eksploatacji baterii. Jest to przewaga
technologiczna wiedzy i doświadczenia. Dzięki powyższym rozwiązaniom firma jest w stanie zapewnić
kompleksowe usługi w zakresie magazynowania energii elektrycznej i sprawnie spełniać potrzeby klientów
w tym zakresie.
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PROSTOWNIKI WEATHERPROOF

Easy Pick – Take the Green One – prosty

HP FIRMY GNB NA LOTNISKU

system kolejkowania baterii zapewniający,

HEATROW

że pierwsza naładowana w pełni bateria

Lotnisko Heathrow – najbardziej zatło-

będzie pobrana jako pierwsza. „Weź zielo-

czone lotnisko w Europie i jedno z naj-

ne” – jest to wysoce efektywna technika

większym ruchem lotniczym na świecie.

zachowania żywotności baterii i optyma-

Ładowanie pojazdów elektrycznych na-

lizacji ich działania. To proste i przyjazne

rzuca określone wyzwana w zakresie wol-

dla użytkownika rozwiązanie. Tylko jeden

nej przestrzeni, możliwej zabudowy, in-

prostownik, który najwcześniej naładował

frastruktury, kosztów i wydajności pracy.

baterię, sygnalizuje to poprzez zapale-

Warunki pracy na lotnisku można z całą

nie zielonych diod LED panelu sterowa-

pewnością uznać za ekstremalne, dlate-

nia i dodatkowo mruga podświetleniem

go używane tam prostowniki wymagają

wyświetlacza LCD. Pozostałe prostowni-

specjalistycznego wyposażenia, takiego

ki, które mają w pełni naładowane aku-

jak: osłony słoneczne, bardzo wytrzy-

mulatory, są w kolejce, te prostowniki

mała obudowa i odporność na warunki

zapalają bursztynowe diody LED, a wy-

klimatyczne. Prostowniki Weatherpro-

świetlacz jest wyłączony.

of HP (Pogodoodporne), produkcji GNB
są zaprojektowane do pracy w trudnych

NOWOŚĆ GNB – PROSTOWNIK

warunkach pogodowych. Posiadają kon-

DUŻEJ MOCY EX – EXTRA POWER

trolę temperatury i wilgotności powietrza

tyczną, odporność na ekstremalne wa-

Pod koniec roku pojawi się w sprzedaży

wewnątrz ich obudowy, sterowaną za po-

runki pogodowe i bardzo niskie prądy

prostownik dużej mocy EX – Extra Power.

mocą grzałek i wentylatorów schładzają-

zasilania wejściowego.

Jego odsłona miała miejsce na targach

cych. Prostowniki opatrzone są bardzo
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CeMAT 2018 w Hannoverze. Wydajna

wytrzymałą obudową, nie wymagają do-

SYSTEM KOLEJKOWANIA BATERII

budowa modułowa składa się z maksy-

datkowych zewnętrznych osłon. Dzięki

EASY PICK – TAKE THE GREEN ONE –

malnie czterech modułów mocy, dają-

zawansowanej odporności na warunki

WG PATENTU FIRMY GNB

cych w najwyższej konfiguracji od 600A

atmosferyczne spełniają normę szczel-

Wyobraźmy sobie następujące miejsce

przy 24V do 400A przy 80V. Prostow-

ności IP54 – regulującą ochronę przed

pracy baterii trakcyjnych i prostowników:

niki te występują także w pośrednich

wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających

magazyn w jednym z mniejszych centrów

wersjach napięciowych 36V, 48V i 72V.

pracę urządzenia oraz ochronę przed kro-

dystrybucyjnych – 30 wózków, 50 ba-

Wykorzystywane do baterii kwasowych

plami padającymi pod dowolnym kątem,

terii, 30 prostowników. Ładownia zlo-

dużej pojemności typu Tensor i Tensor

ze wszystkich stron (deszcz). Prostowniki

kalizowana w jednym miejscu wewnątrz

xGel wprowadzając możliwość szybkiego

te mogą pracować w temperaturach od –

budynku, prostowniki i baterie zlokalizo-

ładowania. Jak również w aplikacjach

20⁰C do + 30⁰C na wolnym powietrzu.

wane po obydwu stronach długiej alejki.

Lithium-Ion umożliwiają ładowanie wy-

W efekcie stanowią w pełni funkcjonalne

Wjazd do alejki znajduje się na jej obydwu

soką gęstością prądu przy jednoczesnym

stacje ładowania, operujące przez okrągły

końcach. Sytuacja często spotykana. Dla

monitorowaniu stanu baterii. Prostowniki

rok, bez względu na panujące warunki

zorientowanych nie będzie zaskoczeniem,

te objęte są także pełnym spektrum wy-

pogodowe. Dave Worthy, kierownik ze-

że najbardziej obciążone i najczęściej ro-

posażenia opcjonalnego, jak standardowe

społu obsługi British Airways powiedział:

tujące baterie to te znajdujące się najbliżej

prostowniki typu HP.

„Firma GNB poświeciła czas na zrozu-

wjazdów. Baterie oddalone od wjazdów

To nie wszystkie nowości wprowadzone

mienie naszego biznesu i dostarczyła

pracują bardzo sporadycznie. Nierów-

przez GNB na przestrzeni ostatnich 3 lat.

produkt, który dokładnie spełnia nasze

nomierne obciążenie baterii prowadzi

Choć niewątpliwie to te najbardziej ocze-

oczekiwania. Prostownik Weatheproof

do zwiększonych kosztów operacyjnych

kiwane przez klientów i najlepiej przyjęte

HP wykorzystuje najbardziej zawanso-

poprzez skrócenie żywotności baterii.

przez rynek. Prezentowane prostowniki

waną technologię dostępną w przemyśle,

Niespełna rok temu w tym magazy-

oferując doskonałą wydajność energe-

nie wdrożono system kolejkowania GNB
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GNB produkowana są w Polsce, w Poznaniu.

bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Zrównoważona technologia ładowania

Fot. Fronius

ZRÓWNOWAŻONA

TECHNOLOGIA ŁADOWANIA
FRONIUS
Przez bramy centrum logistycznego austriackiej firmy transportowej Gebrüder Weiss z MariaLanzendorf pod Wiedniem przejeżdża codziennie około 700 ciężarówek — to wielkie wyzwanie również
dla wewnątrzzakładowego transportu towarów. Temu trudnemu zadaniu ma podołać flota około
125 urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym. Nowatorska technologia ładowania
akumulatorów firmy Fronius szybko i niezawodnie zasila wózki widłowe niezbędną energią: w ten sposób
firmie Gebrüder Weiss udało się zmniejszyć zużycie prądu oraz emisję CO2 i zarazem zdecydowanie
wydłużyć żywotność kosztownych akumulatorów napędowych.
53

T E M A T

N U M E R U

nego, otwartego przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli,
przejeżdża codziennie średnio 700 ciężarówek. Aby procesy
intralogistyki przebiegały jak najsprawniej, Gebrüder Weiss
korzysta z urządzeń do transportu poziomego z napędem
elektrycznym: około 125 wózków widłowych firm Jungheinrich i Crown transportuje przychodzące towary w obrębie hal
do miejsca przeznaczenia — niezawodnie, cicho i nie emitując
szkodliwych spalin.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: KORZYŚCI
EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE
Fot. Fronius

„Logistyka, jako bardzo energochłonna branża, ma oczywiście duży potencjał, ale też dużą odpowiedzialność, jeśli chodzi o oszczędzanie zasobów” — tłumaczy Marco Petru, odpo-

Niewiele jest firm, które mogą pochwalić się ponad 500-letnią

wiedzialny za zakupy centralne w Gebrüder Weiss. „Staramy

historią. Gebrüder Weiss GmbH należy do tego elitarnego

się więc redukować zużycie prądu i emisję CO2 — tak zresztą

kręgu: międzynarodowa firma transportowa i logistyczna z sie-

nakazują nowe austriackie przepisy dotyczące efektywności

dzibą w Lauterach nad Jeziorem Bodeńskim jest z pewnością

energetycznej”. Działania oszczędnościowe przynoszą ponadto

najstarszą firmą w swojej branży na świecie — i wciąż jest ro-

korzyści ekonomiczne, ponieważ niskie rachunki za prąd obniża-

dzinną własnością. Firma rozwija się nieprzerwanie od ponad

ją również koszty eksploatacji. Pokaźna część ogólnego zużycia

500 lat i jest obecnie globalnym graczem posiadającym 150 od-

energii w zakładzie w Maria-Lanzendorf przypada na flotę elek-

działów na całym świecie, zatrudniającym około 6500 pracow-

trycznych urządzeń do transportu poziomego. Dlatego firma

ników i osiągającym roczny obrót w wysokości 1,36 mld euro.

stara się ją ciągle usprawniać, skupiając się nie tylko na samych

Gebrüder Weiss codziennie transportuje na całym świecie

wózkach, ale także na akumulatorach i ładowaniu.

dziesiątki tysięcy przesyłek — głównie ciężarówkami po drogach,

„Kiedyś pozyskiwaliśmy systemy ładowania akumulato-

ale również koleją, statkami i samolotami. Wachlarz usług uzu-

rów w komplecie od producentów wózków widłowych” — wspo-

pełniają specjalistyczne rozwiązania całego łańcucha tworzenia

mina Petru. Analizy przeprowadzone wspólnie z firmą Fronius

wartości dla klientów, oferty rozmaitych spółek zależnych,

wykazały, że drzemie tutaj spory potencjał oszczędności. Przy-

agencja celna i rozbudowane usługi informatyczne.

czyna: W typowych procesach ładowania znaczna część zuży-

Szczególnie silną pozycję Gebrüder Weiss ma na swoim

wanej energii jest zamieniana w ciepło i bezpowrotnie tracona.

macierzystym rynku — w Austrii posiada 41 oddziałów i za-

Nie tylko obniża to współczynnik sprawności i niepotrzebnie

trudnia ponad 3000 osób. Jeden z tych oddziałów znajduje

zwiększa zużycie prądu, ale również może szkodzić akumulato-

się na południe od Wiednia, w małej gminie Maria-Lanzendorf

rom i zmniejszać ich pojemność oraz żywotność. „To wszystko

nieopodal lotniska. Około 600 pracowników przeładowuje tam

są czynniki kosztotwórcze, które zgodnie z zasadami zrównowa-

100 000 przesyłek miesięcznie. Przez bramy centrum logistycz-

żonego rozwoju można zoptymalizować za pomocą odpowiedniej technologii ładowania” — mówi Alexander Thier, Area Sales
Manager z Fronius Perfect Charging. „Ze wszystkich składników
tego trzyczęściowego systemu, czyli wózka widłowego, akumulatora i systemu ładowania, użytkownicy najmniej uwagi poświęcają temu ostatniemu. A przecież dobrze dobrana technologia
ma olbrzymi wpływ na rentowność całego rozwiązania”.
EFEKTYWNA TECHNOLOGIA ŁADOWANIA PODSTAWĄ
TRWAŁEGO PARTNERSTWA
Firma Fronius wyposażyła najnowszej generacji systemy ładowania akumulatorów Selectiva w nowatorski proces ładowa-
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Zrównoważona technologia ładowania

akumulatory o różnych wartościach napięcia i pojemności —

okresie użytkowania nowych urządzeń eksperci szczegóło-

zawsze z zastosowaniem indywidualnej charakterystyki. Urzą-

wo ocenili zarejestrowane dane ładowania. „Przez złącze

dzenia automatycznie mierzą skuteczną rezystancję wewnętrzną

USB w obudowie możemy wygodnie odczytywać różne para-

(Ri) podłączonego akumulatora, która zależy m.in. od jego wieku,

metry, jak czasy ładowania i charakterystyki, i w razie potrzeby

temperatury i stanu technicznego, i dostosowują do niej krzywą

optymalizować ustawienia”, opisuje Thier. Firma Fronius wzięła

ładowania. „Pozwala to zminimalizować szkodliwe przeładowy-

pod lupę również sposób obsługi stacji ładowania akumulato-

wanie, obniżając zarazem zużycie prądu, emisję CO2 i wydłużając

rów. Pozwoliło to na wykrycie błędów obsługi i podjęcie sto-

okres przydatności akumulatora” — wylicza zalety Thier. Również

sownych środków zaradczych. „Dysponując tą wiedzą, możemy

firma Gebrüder Weiss szybko przekonała się do technologii Fro-

regularnie uczulać naszych pracowników na kwestię ładowania

nius: obie firmy ściśle współpracują ze sobą już od 2012 roku.

akumulatorów i szkolić ich w zakresie poprawnego obchodzenia

W samym oddziale w Maria-Lanzendorf w użytku jest już prawie

się z urządzeniami”, zauważa Drnec. „Dzięki temu łatwiej nam

40 systemów ładowania akumulatorów Fronius, a reszta jest

wydłużać żywotność akumulatorów i systemów ładowania oraz

sukcesywnie wymieniana.

dalej podnosić poziom dostępności naszej floty”.

Stosowanie procesu ładowania Ri poskutkowało znacznym obniżeniem zużycia energii i emisji CO2 przez firmową
flotę urządzeń do transportu poziomego. Przyniosło to wymierne korzyści finansowe w postaci niższych kosztów
eksploatacji, a także przyczyniło się
do podporządkowania wymogom nowej
ustawy o efektywności energetycznej.
Jednak to nie wszystko: dzięki urządzeniom Fronius wzrosła również jakość ładowania i dostępność floty. „Normalnie
ładujemy nasze wózki całą noc do pełna,
ale przy dużym ruchu może być potrzebne także krótkie ładowanie dodatkowe w międzyczasie” — opowiada Werner
Drnec, kierownik w Maria-Lanzendorf.
Akumulatory z reguły źle znoszą takie
zabiegi, które z czasem powodują zmniejszenie ich pojemności i skrócenie żywotności. „Proces ładowania Fronius redukuje
również negatywne skutki nieregularnych
cykli ładowania i chroni akumulator przed
zniszczeniem” — mówi Alexander Thier.
Dzięki temu wózki widłowe mogą dłużej
zachować sprawność, a drogie magazyny
energii rzadziej wymagają wymiany.
ANALIZA OPTYMALIZUJE
PROCESY I ZAPOBIEGA BŁĘDOM
OBSŁUGI
Firma Gebrüder Weiss korzysta również z zaawansowanych usług dorad-

55

czych i analitycznych Fronius: Po pewnym
Fot. Fronius

T E M A T

N U M E R U

Fot. Cascade

OSPRZĘT BEZ WAD
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CASCADE
W czasach globalizacji, w których żyjemy, coraz większe znaczenie ma szybkość i jakość
wykonywanych prac przeładunkowych. W większości przypadków towar z produkcji
odbierany jest na paletach, przewożony do magazynów centralnych, a następnie centrów
dystrybucji i hurtowni. Na każdym etapie przeładunku towaru – między środkiem transportu
(samochód, pociąg) a magazynem – najczęściej stosowanym urządzeniem transportu
wewnętrznego jest wózek widłowy.
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CZYTASZ: Osprzęt bez wad

Zwiększenie szybkości prac przeładun-

55E/55F. Dzięki wieloletnim doświad-

kowych poprzez przyspieszenie pracy

czeniom skonstruowano osprzęt, który

operatora wózka powoduje, po prze-

cechuje się ogromną żywotnością i nie-

kroczeniu pewnej granicy, zwiększenie

zawodnością, niskimi kosztami eksplo-

strat i uszkadzanie towaru. Jedynym ra-

atacji, przy jednoczesnym zapewnieniu

cjonalnym sposobem zintensyfikowania

wysokiego bezpieczeństwa obsługi. Zu-

tych prac jest przewożenie jednorazowo

nifikowanie elementów konstrukcyjnych

większej liczby palet. Dawniej realizowa-

pozwoliło na ograniczenie liczby elemen-

no to przy zastosowaniu dłuższych wideł

tów składowych osprzętu do minimum.

(dwie lub trzy palety wzdłuż) lub/i szero-

Wielopaletowe pozycjonery wideł z re-

kich płyt czołowych z dwiema do trzech

guły stosuje się w przemyśle napojowym,

par zamontowanych na nich wideł. Po-

materiałów budowlanym oraz logistyce.

»» wydłużona o ok. 40% żywotność wideł

wyższe rozwiązanie wymusza jednak sto-

Najczęściej używanym w tych branżach

dzięki dodatkowemu spęcznieniu ich

sowanie bardzo szerokich dróg przejazdu

rozwiązaniem jest osprzęt o udźwigu

pięt,

oraz korytarzy roboczych, jak również

nominalnym 2500 kg/600 mm, który

»» ograniczenie częstotliwości obsługi

znacznie utrudnia ewentualne zmiany

ma możliwość jednorazowego przewo-

oraz kosztów eksploatacji osprzętu

rozkładu pόl odkładczych i sektorów

żenia jednej do dwóch palet.

do minimum,

na magazynach.

Cascade przewidział dla tych zasto-

Fot. Cascade

»» wysoki udźwig efektywny wózka
z osprzętem,

Od połowy lat 80-tych rozpoczęto

sowań osprzęt o podwyższonych para-

systematyczne wprowadzanie na rynek

metrach technicznych, o udźwigu nomi-

»» możliwość zmiany rozstawu par wi-

wielopaletowych pozycjonerów wideł.

nalnym 2800 kg / 600 mm. Osprzęt ten,

deł w osprzęcie, bez zmiany jego ele-

Są to osprzęty robocze pozbawione wad,

jak również cały typoszereg 25G2/28G2,

mentów konstrukcyjnych,

które posiadają rozwiązania przedsta-

cechuje oprócz powyższych zalet:

wione powyżej. Ich szerokość reguluje

»» bardzo dobra widoczność operacyjna,

gazowych.

się w sposób hydrauliczny, co umożliwia

»» wszystkie widły o tych samych wymia-

Jesteśmy przekonani, że nasz najnow-

– w zależności od potrzeby – pobieranie

rach, dokręcane do prowadnic,

»» wyeliminowanie z konstrukcji sprężyn

szy produkt znajdzie uznanie na rynku.

jednej palety przy szerokości osprzętu
mniejszej od całkowitej szerokości wózka
widłowego, na którym został zamontowany. Jednocześnie rozsuwając hydraulicznie osprzęt pobierane są jednorazowo
dwie do trzech, a nawet czterech palet.
Dwukrotne wydłużenie wideł pozwala
na podwojenie liczby palet przewożonych
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

jednorazowo. Osprzęty te standardowo
uzbrojone są w centralny przesuw boczny, zwiększający szybkość i precyzję prac
przeładunkowych.
Cascade, jako największy producent
na świecie osprzętów roboczych, wideł i akcesoriów do wózków widłowych,
od wielu lat posiada w swojej ofercie
wielopaletowe przesuwne pozycjonery
wideł, które systematycznie udoskonala.
Najnowszy produkt w tej dziedzinie to typoszereg 25G2/28G2, który zastąpił do-
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brze znane na naszym rynku typoszeregi
Fot. Cascade
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Fot. Log4.pl

NOWOCZESNY MAGAZYN TO

BEZPIECZNY MAGAZYN
PIOTR KREFT
Współczesny magazyn to dzisiaj często skomplikowane pod względem bezpieczeństwa
miejsce. Zarządzający siedzą w zawieszonym nad halą biurem i na elektronicznych
terminalach monitorują ruch na dole. W hali z kolei pracownicy jeżdżą nowoczesnymi
wózkami widłowymi, obsługują obrotowe rampy, podesty ruchome, teleskopowe
58

podnośniki. W związku z tym zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz
stosowanie właściwego osprzętu i maszyn nabierają szczególnego znaczenia.
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Nowoczesny magazyn to

W nowoczesnych magazynach bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej istotnych kwestii. Zachowanie odpowiednich środków
bezpieczeństwa oraz stosowanie właściwych maszyn do prac np.
na wysokościach w magazynach nabierają szczególnego znaczenia przede wszystkim w magazynach wysokiego składowania.
W opinii PIP zdarza się, że prace na wysokościach odbywają się
bez odpowiedniego urządzenia oraz wymaganych zabezpieczeń,
ponieważ firmy i pracownicy doraźnie wykorzystują nieprzystosowany sprzęt bez świadomości z zagrożenia.
PLATFORMY ROBOCZE
Bardzo często do prac na wysokościach firmy wykorzystują
wózki widłowe, gdyż trudno sobie wyobrazić magazyn bez

Wyposażenie dodatkowe
do wózków widłowych
zwiększa funkcjonalność
wózków i pozwala przystosować
je do indywidualnych potrzeb
konkretnego odbiorcy.

nich. Wystarczy na widły wózka zamontować platformę roboczą i teoretycznie można zaczynać pracę. Jednak trzeba pamiętać, iż tylko dedykowany danemu urządzeniu kosz nadaje się
do podnoszenia pracowników, pod warunkiem, że producent
dopuszcza możliwość używania kosza z wózkiem widłowym.

czeństwa i efektywności pracy jak np. platforma robocza. Przede

Dodatkowo pracodawca korzystający z takiego rozwiązania

wszystkim platforma robocza jest sterowana z kosza przez osoby

ma obowiązek ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru

tam pracujące, a nie przez osobę siedzącą (bezproduktywnie)

nad pracą danej maszyny z UDT, zapewniając bezpieczeństwo.

w kabinie na dole. W przypadku pracy na wysokości zarówno

Organem, który nadzoruje sprawność i bezpieczeństwo pracy

UDT, jak i PIP, wymagają stosowania podestów ruchomych

na wózkach widłowych jest Urząd Dozoru Technicznego. Do-

przejezdnych, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort pracy.

puszcza on możliwość pracy ludzi na maszynie skonstruowanej

Poza tym podesty ruchome przegubowe oraz teleskopowe

do podnoszenia towarów, ale tylko w uzasadnionych przypad-

posiadają wysięg boczny, który pozwala dotrzeć do trudno do-

kach oraz po spełnieniu określonych warunków. Ponadto ope-

stępnych miejsc w magazynie (jak wiemy wózek widłowy daje

rator urządzenia powinien posiadać odpowiednie uprawnienia

tylko możliwość pionowego unoszenia). Należy pamiętać o ko-

wydane także przez Urząd Dozoru Technicznego, zezwalające

nieczności posiadania odpowiednich uprawnień umożliwiają-

na obsługę wózka widłowego.

cych prace na podeście ruchomym (kat. 1P). Aby je zdobyć, trze-

Wózki widłowe są przeznaczone przede wszystkim do transportu i podnoszenia towaru. Są producenci, którzy oferują

ba ukończyć kurs dla operatorów i zdać egzamin przed komisją
Urzędu Dozoru Technicznego.

do swoich produktów osprzęt dodatkowy jakimi są platformy
do podnoszenia ludzi, jednak takie rozwiązanie nie zapewni

MINIMALIZACJA RYZYKA

takiego poziomu bezpieczeństwa jak urządzenie dedykowane

Podesty ruchome posiadają szereg zabezpieczeń, pozwalających

ludziom tylko pracy na wysokości.

zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń. Są to m.in.:

Wózek widłowy z platformą roboczą może być wykorzystany

»» ogranicznik podnoszenia platformy w przypadku przeciążenia;

wyłącznie w sytuacji, gdy nie można zastosować do danej pracy

»» czujnik przechyłu ostrzegający przed możliwością utratą sta-

maszyny dedykowanej – w tym przypadku podestu ruchomego

teczności maszyny i jej przewrócenia;

lub innego środka. Niestety, wiele firm produkujących nie-

»» mieszczenie tzw. zamka hydraulicznego w układzie podno-

oryginalne akcesoria do wózków widłowych oferuje produkt

szenia uniemożliwiającego samoistne opuszczenie platfor-

(dumnie nazwany „platformy robocze z CE”) i przekonuje, że jest

my w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego. Wiąże

to rozwiązanie zgodne z wytycznymi UDT. W opinii specjalistów

się to także z ryzykiem zagrażającym życiu i zdrowiu ludzi,

takie sytuacje to wprowadzanie klientów w błąd, który może

a także możliwością uszkodzenia maszyn lub towaru, w okolicy

doprowadzić do wypadków.

którego wykonywano prace;

Banałem jest więc twierdzenie, że wózek widłowy został wy-

»» mechanizm automatycznego zatrzymania podestu nożycowe-

myślony i wyprodukowany do podnoszenia towarów, a nie ludzi

go podczas opuszczania – towarzyszy mu charakterystyczny

– oczywistym jest fakt, że nie zapewni takiego poziomu bezpie-

sygnał dźwiękowy. Po zatrzymaniu opuszczania należy spraw-
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Akala Faraone

dzić otoczenie platformy upewniając
się, że w pobliżu nie ma ludzi, a także
przedmiotów, które znajdują się w polu
rażenia opuszczonej platformy;
»» fabrycznie montowane punkty mocowania szelek bezpieczeństwa – posiadanie szelek bezpieczeństwa przypiętych do punktu kotwienia zwiększa
bezpieczeństwo pracy i zapobiega
upadkowi z wysokości.
Zdaniem specjalistów należy ze względu bezpieczeństwa używać maszyn
roboczych zgodnie z ich przeznaczeniem. W trosce o bezpieczeństwa pracy
na wysokościach w magazynach nie wolno zapominać o okresowych przeglądach,
wózków, regałów, urządzeń przeładunkowych i dźwignicowych zgodnie z wytycznymi polskich i europejskich norm.
Regularnie przeprowadzane przeglądy
okresowe to gwarancja bezpieczeństwa
pracy, niskich kosztów serwisowych oraz
braku przestojów w pracy.
PRAKTYCZNY OSPRZĘT
W opinii specjalistów ze spółki Widlaki
Europe wyposażenie dodatkowe do wózFot. Log4.pl

ków widłowych zwiększa funkcjonalność
wózków i pozwala przystosować je do indywidualnych potrzeb konkretnego odbiorcy, które czasami nie

posaża się go w akcesoria, które sprawiają, ze praca jest szybsza,

są związanie stricte z transportem. Jest szereg dziedzin prze-

bezpieczniejsza i wydajniejsza.

mysłu czy handlu gdzie wózek widłowy musi spełniać ściśle

Są to zarówno akcesoria montowane na stałe jak i z możliwo-

określoną rolę. Aby uzyskać większą funkcjonalność wózka wy-

ścią ich szybkiej zmiany w razie potrzeby co realizuje się poprzez
stosowanie szybkozłączy hydraulicznych. Czasami zdarza się
również stosowanie dwóch i więcej urządzeń zamontowanych
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Najczęściej używane akcesoria do wózków widłowych to:

na maszcie jednocześnie – np. przesuw boczny oraz obrotnica

widły, przedłużki wideł, obrotnica 180 stopni, obrotnica

lub paletyzer i obrotnica czy paletyzer z przesuwem. W innym

360 stopni, paletyzery, waga, chwytak obrotowy do bel,

przypadku np. akcesoria zintegrowane ze sobą na stałe lub

szufla mechaniczna, szufla hydrauliczna, pług do odśnie-

montowane osobno. Sterowanie takich tandemów odbywa się

żania, inwerter palet, uchwyt do beczek, uchwyt z hakiem,

poprzez kolejne sekcje rozdzielacza hydraulicznego lub poprzez

wysięgnik z hakiem, trawersy, pazur dociskowy, ostroga,

jedną sekcję i dodatkowe elektrozawory na urządzeniach.

trzpień, spychacz ładunku, chwytaki do materiałów bu-

Montaż dodatkowych urządzeń wiąże się z przeprowadzeniem

dowlanych, do kartonów, do pianki, do skrzyniopalet itp.,

zasilania hydraulicznego do tych urządzeń. Oczywiście im bar-

chwytaki do AGD, zamiatarki, ostrogi do wykładzin, drutu.

dziej skomplikowany maszt np. składający się z trzech a nawet
czterech części tym montaż jest bardziej rozbudowany. Potrzeba
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CZYTASZ: Nowoczesny magazyn to

przecież poprowadzić przewody hydrauliczne poprzez kilka

wnętrznego i infrastruktury magazynowej. Np. ELOprotect –

sekcji masztu , bloczki, rolki, mocowania.

automatyczny system bezpieczeństwa przeznaczony do mon-

Najczęściej stosowane akcesoria do wózków to m.in.: żuraw

tażu w wózkach systemowych typu VNA oraz w wózkach

– służy np. do podnoszenia ciężkich materiałów, silników itp.,

do kompletacji i komisjonowania w magazynach wysokiego

przedłużenie wideł wózków widłowych do bezpiecznego trans-

składowania czy też ELOshock2 – system, który bezpiecz-

portu długich ładunków, chwytak do beczek – za jego pomocą

nie i wiarygodnie wykrywa oraz rejestruje uderzenia wózków

210-litrowe beczki stalowe można unosić pewnie i szybko, bez

widłowych i innych typów pojazdów zależnie od przyjętych

połączeń hydraulicznych i elektrycznych. Hak czyli nakładka

dopuszczalnych poziomów. Wariant ten jest prosty w użyt-

na widły – uchwyt z hakiem umożliwia szybką przemianę wózka

kowaniu, a jego wyróżnikiem jest inteligentne uruchamianie

widłowego w mobilnego żurawia.

alarmu, które można dostosować do pojazdu i jego warunków pracy. Sygnały rejestrowane przez system mogą zostać

ROZWIĄZANIA RYNKOWE

zaprogramowane tak, by wywoływać określone zachowanie

Na rynku rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w go-

wózka, takie jak ograniczenie prędkości maksymalnej lub

spodarce magazynowej jest sporo. Przykładem taniego rozwiąza-

zahamowanie.

nia mogą być również elementy tzw. biernej ochrony konstrukcji

Z kolei firma Logipost Carbonville w zakresie bezpieczeń-

regałów, a konkretnie – uszczelki przeciwuderzeniowe z gumy

stwa w magazynie oferuje szereg rozwiązań typu: aktywne

EPDM. Takie uszczelki są też bardzo proste w montażu. Na rynku

słupki antykolizyjne, odbojnice, ochraniacze regałów magazy-

można znaleźć warianty samoprzylepne lub wciskane, które nie

nowych, słupów, filarów i kolumn, parawany i bariery ochronne,

wymagają użycia kleju. Dostępne kształty i wymiary powodują,

funkcjonalne kosze robocze czy tez elementy ochrony wózków

że uszczelki można dopasować do praktycznie każdego obiek-

widłowych. Także oferta firmy EMTUL wpisuje się w obszar pro-

tu w magazynie.

duktów wspomagających bezpieczeństwo w magazynie (m.in.:

Przykładem mogą być rozwiązania firmy ELOKON Lo-

palety słupkowe do magazynowania towarów, osłony i akcesoria

gistics, która specjalizuje się w nowoczesnych technikach

regałowe, półki siatkowe, pojemniki blaszane czy tez specjali-

bezpieczeństwa oraz kontroli dla pojazdów transportu we-

styczne barierki metalowe).
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Awia Horyzont
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Fot. Orlaco

ZWIĘKSZONE
BEZPIECZEŃSTWO
I WYDAJNOŚĆ
REDAKCJA
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CZYTASZ: Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność

Środowiska pracy podnośników i wózków widłowych bywają bardzo chaotyczne
i niezorganizowane. W dzisiejszych czasach podnośniki sięgają wyżej, przez
co operatorowi trudniej śledzić wzrokiem położenie wideł. Z tego powodu
wykonywanie manewrów pomiędzy regałami podczas przemieszczania palet
z jednego miejsca na drugie może stanowić nie lada wyzwanie. Produkty firmy
Orlaco mogą w tym pomóc. Firma Orlaco produkuje linię systemów wizyjnych
przeznaczonych dla podnośników i wózków widłowych. Kamery te przekazują
kierowcom niezawodny, doskonale ostry obraz wideł i ich otoczenia. Od samej
góry po dół; położenie wideł, ładunku i otoczenie. Lepsza widoczność zwiększa
świadomość oraz bezpieczeństwo kierowcy i zmniejsza poziom zagrożenia.
Doskonałe rozwiązanie, zwiększające produktywność dnia w pracy.

WIĘKSZA ERGONOMIA I KOMFORT

inwestuje w nieustanny rozwój, aby stworzyć bazę wiernych

Powtarzające się przechylanie głowy do góry i w dół oraz z boku

i zadowolonych klientów.

na bok może źle wpływać na szyję i plecy kierowcy. Zmęczenie

– Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Państwu naj-

obniża poziom koncentracji, precyzję, szybkość i wydajność.

lepsze rozwiązania z wykorzystaniem kamer i monitorów, które

System wizyjny firmy Orlaco pomaga zwiększyć wydajność

pomagają w tworzeniu bezpieczniejszych i lepiej przygotowa-

kierowcy wózka widłowego. Wykorzystanie systemu wizyjne-

nych miejsc pracy na całym świecie. Nasz profesjonalny zespół

go firmy Orlaco eliminuje konieczność obracania się i zmiany

poświęcił ponad dwadzieścia pięć lat na projektowanie i two-

pozycji w fotelu. Wysokiej jakości system, który umożliwia kie-

rzenie różnorodnych, certyfikowanych, niezawodnych i kom-

rowcy obserwowanie wszystkich wymaganych miejsc za pomocą

pletnych rozwiązań monitorowania za pomocą kamer, które eli-

znajdującego się przed nim monitora, zamontowanego w desce

minują niewidoczne strefy wokół maszyn. Jesteśmy przekonani,

rozdzielczej. System ten pozwala kierowcy utrzymać prawidło-

że oferowane opcjonalnie produkty nie tylko pomogą Państwu

wą, bardziej wygodną pozycję podczas jazdy.

zwiększyć bezpieczeństwo, poziom zabezpieczenia i wydajność
floty maszyn, lecz również zapewnią lepszą ergonomię i kom-

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

fort pracy operatorów. Właśnie to znaczy Orlaco. Zachęcamy

W firmie Orlaco jakość ma zawsze kluczowe znaczenie.

do dzielenia się z nami pomysłami i doświadczeniami. – mówi

Nieustannie skupiamy się na zadowoleniu naszych klientów.

Henrie van Beusekom, Dyrektor operacyjny firmy Orlaco

Dążenie to jest doskonale widoczne w procesie produkcji

Wierzymy, że kompatybilność produktów, systemów i operacji

wysokiej jakości produktów, które są tworzone w różnych for-

stanowi klucz do budowania niezawodnych więzi partnerskich.

matach. Zapewnienie szczegółowej oferty usługowej stanowi

Wszystkie nasze produkty są kontrolowane i posiadają przej-

gwarancję utrzymania najwyższego poziomu jakości. Potwier-

rzystą dokumentację, dzięki czemu klienci otrzymują produkty

dzeniem tych deklaracji jest uzyskany przez nas najwyższy

obciążone zerowym ryzykiem usterki oraz korzystają z operacji,

certyfikat dla branży automatyki: TS16949. Firma Orlaco

które za każdym razem działają dokładnie tak samo.
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LOGI(STY)CZNY

ZESTAW PRZEŁADUNKOWY
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Osprzęt w wózku widłowym jest ważnym elementem, służącym do bezpiecznego
transportu składowanych towarów w magazynie. Magazyn to nie tylko jednostki
paletowe na których jest towar, to w wielu przypadkach jednostkowe towary o różnych
rozmiarach oraz wadze, składowane w gniazdach regałowych lub sztaplowane jeden
64

na drugim. Paleta specjalnego osprzętu przystosowanego do tego rodzaju towarów
składowanych w magazynie jest bardzo szeroka.
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Logi(sty)czny zestaw przeładunkowy

Odpowiednio dopasowany osprzęt

ciężkości równym 500 mm, natomiast

spełnia te warunki przy zachowaniu para-

musi być tyleż precyzyjny co wytrzyma-

gdy środek ciężkości ulegnie przesunię-

metrów technicznych jego składowych.

ły i na tyle mocny aby towar nie uszkodził

ciu i mamy 600 lub 700 mm środek cięż-

– Zagrożeniem też jest nieznajomość

się w czasie transportu. Na rynku ofero-

kości, to wówczas ten wózek nie podnie-

osprzętu. Ludzie się zwracają do nas czę-

wane są montowane na wózku, paletyze-

sie 2,5 tony. To są rzeczy, które powinni

sto z pytaniami typu „potrzebuję pozycjo-

ry, obrotnice, karetki uchylne, cała paleta

wiedzieć użytkownicy, dobierający wózki

ner wideł do wózka widłowego”. Po szer-

różnorodnych chwytaków po urządzenia

widłowe do operacji jakie będą wykony-

szym rozpoznaniu tematu okazuje się,

do opróżniania pojemników, urządzeń dla

wane w magazynie, centrum logistycz-

że klient potrzebuje nie pozycjoner wi-

odlewnictwa, czy platformy robocze. Każ-

nym, czy placu składowym.

dłowy tylko chwytak widłowy, bo chce

de z tych urządzeń wymaga odpowied-

Widły w wózku widłowym ważą kil-

coś dźwigać między widłami. Te urzą-

niego przygotowania do pracy na wózku

kadziesiąt kilogramów i diagramy udźwi-

dzenia wyglądają niemalże identycznie.

widłowym, ale i wózek powinien być od-

gu które są w dokumentacji technicznej

Jak podchodzimy do wózka, praktycznie

powiednio przystosowany do pracy z tym

uwzględniają ich wagę, natomiast gdy

„człowiek z ulicy” nie zobaczy tej róż-

urządzeniem. Zwykle nie jest to głównym

na tym samym wózku chcemy zamon-

nicy, jak wygląda pozycjoner, a jak wy-

tematem rozmów handlowych w czasie

tować obrotnicę, to już trzeba wykonać

gląda chwytak widłowy. Pozycjoner jest

negocjowania kontraktów, a później „boli

odpowiednie obliczenia, aby właściwie

tylko i wyłącznie do przenoszenia ła-

głowa” bo…. no właśnie, co takiego może

ustalić udźwig wózka. Ponadto osprzęt

dunku na widłach, a nie między widłami.

się wydarzyć, gdy nie są precyzyjnie do-

zamontowany na wózku posiada „swoją

Chwytak widłowy ma specjalny zamek

brane te urządzenia.

hydraulikę” potrzebna jest więc pompa

hydrauliczny, który powoduje zamknięcie

– Brak świadomości redukcji udźwi-

zasilająca układ o odpowiedniej mocy.

systemu hydraulicznego po chwyceniu

gu wózka widłowego po zastosowaniu

Żeby te wszystkie składowe obliczeń do-

ładunku między widłami. Często klienci

osprzętu, jest najczęstszym błędem jaki

brać, trzeba przede wszystkim znać towar,

nie mają o tym zielonego pojęcia i stosują

popełniają klienci wybierając wózek wi-

który będzie za pomocą tego osprzętu

pozycjonery do ściskania ładunku. – mówi

dłowy. Czyli innymi słowy, gdy mamy

transportowany.

Bartosz Bydłowski z firmy Stabautech.

wózek widłowy o udźwigu 2,5 tony,

– Bardzo często o tym mówimy podczas

Dopasowanie osprzętu do wózka wi-

to po założeniu osprzętu np. o wadze

szkoleń. Mocny nacisk kładziemy na to,

dłowego jest więc kluczową kwestią, gdy

300 kg, ten wózek już nie podnosi towa-

żeby handlowiec firmy wózkowej nie mó-

stosujemy takie rozwiązania w proce-

rów o masie 2,5 tony. Nie podnosi nawet

wił klientowi, jaki będzie potrzebował wó-

sach transportowych w magazynie. Aby

tej matematycznej różnicy 2 200 kg, dla-

zek do aplikacji z osprzętem. My najpierw

właściwie dobrać osprzęt wiedzieć trze-

czego? Ddlatego, że zmienił się również

chcemy znać ładunek, do ładunku dobie-

ba jaki towar będzie transportowany,

środek ciężkości i trzeba wykonać sto-

ramy osprzęt i razem ładunek z osprzętem

na jakie odległości, jak wysoko będzie

sowne obliczenia aby określić bezpieczny

jest wynikową wielkością udźwigu dla tego

składowany i ile waży. Te podstawowe

udźwig tego wózka. – mówi Jarosław

wózka. – mówi Jarosław Woźniak.

do oceny i doboru osprzętu składowe,

Woźniak z firmy Stabautech.

Odpowiednio dobrany do wózka wi-

każdy planujący wykorzystanie wózka

Bardzo mała grupa klientów ma tę świa-

dłowego osprzęt, to gwarancja bezpiecz-

widłowego z osprzętem powinien znać,

domość, że wózek 2,5 tonowy, to jest

nej i efektywnej pracy, tego logistycznego

bez tego nie można mówić o właściwym

wózek, który podnosi ten ciężar na środku

zestawu, który w zamyśle konstruktorów,

doborze osprzętu do przeładunku.
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