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Porozumienie o współpracy

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy Foto: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco,
PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics,
oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby
BHP, które jest organizacją zrzeszającą specjalistów BHP
w całej Polsce podpisały 14 stycznia 2015 roku w siedzibie OSPSBHP w Warszawie przy ul. Czackiego porozumienie o współpracy merytorycznej.

mach, a także popularyzujących ideę poprawy standardów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem podpisanego porozumienia jest także wymiana
wiedzy i dobrych praktyk między stronami, jak również
współdziałanie na rzecz tworzenia prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Współpraca obejmuje realizację działań, mających na
celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa w Polskich fir-

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji
Bezpieczni w Pracy jej Przewodniczący Andrzej Smółko,
natomiast ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Prezes Marek Nościusz i Wice Prezes
Piotr Kaczmarek. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: z Oddziału Warszawa OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału
- Waldemar Bielak i sekretarz Oddziału - Mirosław Osowski,
a także z oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału - Tadeusz Potasiński.
Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne
są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.
Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy
można znaleźć również na portalu Facebook:
www.facebook.com/bezpieczniwpracy

Instrukcja użytkowania magazynu
Źródło: Behapowiec

Bezpieczeństwo, a nawet życie pracowników zależy od przygotowania
stanowiska pracy i tego w jaki sposób
pracownik zostanie poinformowany
o obowiązujących na nim zasadach. Jak
się w tym wszystkim orientować, kiedy
na bezpieczeństwo pracy ma wpływ
nie tylko organizacja pomieszczenia
pracy, ale także stosowane technologie, czy środki ochrony pracowników.
O tym wszystkim mówi instrukcja, której podstawę prawną reguluje „Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.(Dz. U. z 2003r. Nr.169,
poz.1650 z późn. zm.)”.
W myśl rozporządzenia pracodawca
jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny
pracy dotyczące:

Dni Bezpieczeństwa
Technicznego
Źródło: UDT

• Stosowanych w zakładzie procesów
technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników (określać
tryb pracy magazynu - organizację
i zarządzanie wspólnym przebywaniem osób i maszyn, urządzeń
w korytarzach roboczych czyli przestrzeni między regałami)
• Obsługi maszyn i innych urządzeń
technicznych
• Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
• Udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje powinny być zrozumiałe dla
pracowników, wskazywać czynności,
które należy wykonać przed rozpoczęciem określonych czynności, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania
pracy.
czytaj dalej 

Zapraszamy na kolejne, bezpłatne
spotkania z serii „Dni Bezpieczeństwa
Technicznego w UDT”, które rozpoczynamy już od lutego. Dni Bezpieczeństwa Technicznego odbędą się
w 2015 r. we wszystkich Oddziałach
UDT według określonego terminarza.
Spotkania DBT szczególnie polecamy
kadrze zarządzającej, osobom odpowiedzialnym za BHP, specjalistom
technicznym, personelowi utrzymania
ruchu, użytkownikom urządzeń technicznych oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematem bezpiecznej
eksploatacji urządzeń technicznych.
Udział w Dniach Bezpieczeństwa Technicznego jest doskonałym sposobem
na uzupełnienie i aktualizację wiedzy
i kwalifikacji przedstawicieli różnych
gałęzi przemysłu.
czytaj dalej 
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Logistyka w ekstremalnych warunkach Kolejny najemca
Źródło: Dachser Foto: Dachser
w MLP Pruszków I
Realizacja dostaw w Ameryce Północnej i Południowej jest ekstremalnym
wyzwaniem logistycznym, wymagającym dobrej znajomości lokalnych
uwarunkowań. Jest to szczególnie
ważne przy dużych projektach transportowych, realizowanych np. do
Peru i Chile.

Na Pustyni Atacama, która rozciąga się
na długości ponad 1.200 kilometrów
od południowego Peru po północne Chile, deszcz pada raz na kilka lat
i niemal nie występuje żadne życie.
Ponieważ nie ma chmur, które mogłyby zasłonić słońce, są to idealne
warunki klimatyczne dla elektrowni
słonecznych. Obecnie w południowej
części Peru, 1.140 km na południe od
stolicy kraju – Limy, na krańcu Pustyni Atacama, powstaje park solarny.
Dachser Air & Sea Logistics dostarczył
tam części do kolektorów słonecznych

z Hiszpanii. Dystans transportu wyniósł ponad 10 tys. km.
W stronę słońca
Trzy specjalnie skonstruowane samochody ciężarowe wyruszyły z Barcelony z transportem 18 dużych zwojów
drutu, które łącznie ważyły ponad 38
ton i w czasie poniżej 24 godzin dotarły
do lotniska Schiphol w Amsterdamie.
Tam ładunek został umieszczony w samolocie amerykańskiego przewoźnika
Centurion Air i wyruszył do Miami na
Florydzie w USA, a stamtąd do Limy.
Centurion jest jedną z niewielu firm,
które mogły się podjąć przetransportowania tych ogromnych zwojów drutu
o średnicy 2,65 m. Następnie ładunek
został przejęty przez lokalny oddział
Dachser w Peru. W jeden dzień, po
przemierzeniu 1.180 km Autostradą
Panamerykańską przez pustynię i andyjskie podnóża, transport dotarł do
krawędzi Pustyni Atacama.
Dachser dostarczył także z USA przez
Brazylię do Peru i Chile ultranowoczesne naczepy wykonane z aluminium.
Spełniają one najwyższe wymagania
transportowe różnego typu ładunków.
Oddział Dachser w Chile dostarczył już
1.200 takich naczep.
czytaj dalej 
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Źródło: MLP Group

Vision Express, właściciel największej w Polsce sieci salonów optycznych, wynajął blisko 1,8 tys. mkw.
powierzchni magazynowej w parku
logistycznym MLP Pruszków I, należącym do MLP Group. Obiekt zostanie przekazany nowemu najemcy na
początku przyszłego roku. MLP Group
S.A., wiodący deweloper powierzchni
magazynowych, podpisał długoterminową umowę najmu z Vision Express.
Wynajęta powierzchnia znajdować
się będzie w istniejącym obiekcie na
terenie parku MLP Pruszków I. Zostanie zaadoptowana i dostosowana do
potrzeb Klienta. Przekazanie najemcy obiektu planowane jest na początek przyszłego roku. Vision Express
zarządza siecią ponad 160 salonów
optycznych na terenie całego kraju.
Magazyn będzie wykorzystywany
również do konfekcjonowania, kontroli jakości i obsługi zamówień internetowych. Dziennie magazyn obsługiwał będzie około 1400 zleceń
zarówno na potrzeby sieci salonów
jak również Klientów indywidualnych dokonujących zakupów poprzez
sklep internetowy.

TNT w pigułce
Źródło: TNT

TNT wprowadza połączenia lotnicze
między Wenecją a centrum przeładunkowym w belgijskim Liege. Pięć razy w tygodniu będą je realizować samoloty Boeing 737-400. Eksporterzy i importerzy,
posiadający kontrahentów w północno-wschodnich Włoszech, mają możliwość
późnego załadunku towaru i gwarancję
dostawy następnego dnia.
TNT zdobyło nagrodę w prestiżowym
programie Automotive Supply Chain
Global Awards 2014. Firmę, która od
25 lat świadczy usługi dla sektora motoryzacyjnego, uznano za najlepszego
na świecie specjalistę w zakresie logistyki części zamiennych. TNT dostarcza
komponenty bezpośrednio z centralnych magazynów producentów do dealerów, co pozwala ograniczyć konieczność (i koszty) ich magazynowania.
Organizatorem programu jest kwartalnik
Automotive Supply Chain.

Grudniowe spadki w Top 4 regałów
Źródło: Red.

Kończący rok grudzień, pod względem ilości wejść we
wszystkie oferty na portalu log4.pl, notuje dobry wynik, powyżej dwudziestu tysięcy wejść w oferty, jest
trzecim wynikiem w 2014 roku. Oferty regałów zanotowały 2 520 kliknięć, to o 379 wejść mniej niż w listopadzie. Wejścia w tą grupę produktową stanowiły
12% wszystkich wejść w oferty portalu w grudniu.
Poza regałami grawitacyjnymi(2%), pozostałe grupy
rodzajowe notowały spadki, niektóre bardzo wysokie. Koniec roku jak widać nie sprzyjał poszukiwaniom tego rodzaju wyposażenia do magazynu, należy
zwrócić przy tym uwagę, że jest to bardzo szczególny
okres, związany z zakończeniem roku kalendarzowego. Sytuacja na rynku, pomimo płynących z instytucji
gospodarczych bardzo pozytywnych prognoz, nie jest
aż tak dobra jak to było przedstawiane, niemniej można uznać ten rok za udany, od czerwca wejścia w oferty
regałów, nie zeszły poniżej 2500 kliknięć, a grudzień
jest siódmym miesiącem, w którym ten poziom został
przekroczony.
Grudzień w ofertach regałów był miesiącem spadkowym, oferty regałów półkowych, zanotowały 7%
spadek wejść , w stosunku do listopada, nominalnie
37 kliknięć mniej, oferty regałów wspornikowych zanotowały 9% spadek, w nominale 30 kliknięć mniej.
Oferty regałów wjezdnych notują 6% spadek wejść

nominalnie 20 kliknięć mniej, oferty regałów windowych notują największy bo o 27% spadek wejść (28
kliknięć mniej). Oferty regałów karuzelowych mają 25
wejść mniej (19% spadek), oferty regałów ruchomych
18 wejść mniej(15%spadek), oferty regałów paletowych 115 wejść mniej (18%spadek)czy oferty regałów automatycznych 40 wejść mniej(19% spadek).
Oferty grupy rodzajowej prezentowanej pod nazwa
„inne” zanotowały 70 wejść mniej, (24% spadek). Jedyna grupa rodzajowa ze wzrostem kliknięć, to oferty
regałów grawitacyjnych, która zanotowała 4 wejścia
więcej, co stanowi dwu procentowy wzrost.

REKLAMA

czytaj dalej 

Ruszyła karuzela IFOY
Źródło: STILL Foto: STILL CubeXX

Zakończono rejestrację produktów do IFOY 2015 - Międzynarodowych Nagród dla Wózka Widłowego. Firma
STILL ogłosiła akces w 4 kategoriach: wózek z przeciwwagą do 3,5 tony, wózek z przeciwwagą powyżej 3,5
tony, wózek techniki magazynowej oraz rozwiązanie intralogistyczne. Kapituła International Forklift Truck Of
The Year, najbardziej prestiżowej nagrody branży intralogistycznej, zamknęła rejestrację do edycji 2015.

w zmodernizowanej wersji pojazdu zaimplementowano
falownik zapewniający dużą moc przy niewielkich poborach i ponadprzeciętną efektywnością energetyczną.
W zmaganiach o nagrodę dla najlepszego wózka z przeciwwagą powyżej 3,5 tony udział bierze STILL RX 6060/80. Parametrem wyróżniającym ten model na tle
innych wózków z napędem elektrycznym jest maksymalny udźwig. Dopuszczalne obciążenie na poziomie 8
ton dorównuje osiągom wózków spalinowych oraz daje
ekologiczną i efektywną kosztowo alternatywę przedsiębiorstwom obsługującym ładunki o dużej masie.
W kategorii urządzeń techniki magazynowej zgłoszono
nowy wózek wysokiego składowania STILL FM-X, pozwalający na unoszenie ładunków do 1000 kg na 13 metrów.
Dzięki systemowi aktywnej stabilizacji masztu, do jego
unieruchomienia dochodzi o 80% szybciej niż w wypadku
poprzednika. Zwiększona sztywność mechanizmu podnoszącego i nowoczesna konstrukcja masztu FM-X, pozwala
na istotną oszczędność czasu pracy.

Firma STILL ogłosiła, że w konkursie wezmą udział 3
produkty i 1 projekt z jej portfolio. W kategorii wózek
z przeciwwagą do 3,5 tony zgłoszono zmodernizowany STILL RX 20. Prócz głównej przewagi konkurencyjnej poprzednika w postaci bocznej wymiany baterii,

W konkurencji przeznaczonej dla najciekawszych
wdrożeń intralogistycznych udział bierze z kolei Project Kuraray – magazyn, którego obsługę w całości poświęcono innowacyjnym wielofunkcyjnym maszynom
STILL CubeXX. Testy wszystkich zgłoszonych rozwiązań przewidziane są na marzec. Rozwiązanie konkursu
w maju.

Dachser powiększa oddział we Wrocławiu
Źródło: Dachser Foto: Dachser

Polska organizacja Dachser powiększyła wynajmowaną
na potrzeby oddziału we Wrocławiu powierzchnię magazynową oraz biurową. Obecnie magazyn operatora
ma ponad 5 tys. mkw., a część biurowa blisko 500 mkw.
Obiekt położony jest w jednym z wrocławskich parków
magazynowych Panattoni Park Wrocław II.

Wrocławski oddział jest jedną z ośmiu lokalizacji operatora w Polsce, a po wynajęciu dodatkowej powierzchni
jest trzecim pod względem wielkości krajowym magazynem Dachser. Oddział funkcjonuje we Wrocławiu od 2011
roku. „Powiększona powierzchnia magazynowa i operacyjna pozwoli na sprawniejszą obsługę przesyłek, których
ilość w ostatnich latach dynamicznie wzrasta. Nasi klienci, zajmujący się głównie eksportem, rozwijając się, dystrybuują coraz więcej towarów, a my musimy ich wspierać, wychodząc naprzeciw tym pozytywnym zmianom”
– mówi Michał Simkowski, kierownik oddziału Dachser
we Wrocławiu. „W związku ze zwiększeniem wolumenu
przesyłek oraz rozbudową oddziału, w najbliższych miesiącach planujemy zwiększenie zatrudnienia” – dodaje.
Dzięki rozbudowie wrocławski oddział Dachser zyskał
ponad 3 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 250 mkw.
powierzchni biurowej. Zatrudnia obecnie 35 pracowników. Klientami operatora na terenie Dolnego Śląska są
głównie firmy z branży przemysłowej i dóbr użytkowych.
Jako integralna część europejskiej sieci Dachser, oddział
we Wrocławiu realizuje transporty w ramach produktu
entargo do całej Zachodniej Europy. Oddział wrocławski
zajmuje się obsługą przesyłek na wielu kierunkach, są to
głównie Niemcy, a także Francja, Czechy, Słowacja, Hiszpania i Włochy.
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VII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
Źródło: WSL Foto: WSL

Aż 71 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zakwalifikowało się
do finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy logistycznej. Ostatni etap, w którym
młodzi logistycy powalczą o cenne nagrody, odbędzie się 6 marca w Wyższej
Szkole Logistyki w Poznaniu. Grudniowe
okręgowe eliminacje wyłoniły skład finału VII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 71 spośród ponad pół tysiąca
uczestników spotka się ponownie, w Poznaniu podczas najtrudniejszego, trzeciego etapu turnieju. Tu do rozwiązania
kilka pytań problemowych, wymagających nie tylko podręcznikowej wiedzy
logistycznej, ale także umiejętności jej
zastosowania w konkretnych sytuacjach,
z którymi mierzą się zawodowi logistycy.
W tegorocznej edycji olimpiady wzięło
udział niemal 7500 uczestników z 237
miast z całej Polski. Po szkolnych eliminacjach, w grze o indeks WSL, staże
praktyki i cenne nagrody pozostało 515
uczniów. 71 z nich to czołówka, która
najlepiej poradziła sobie z testem wielokrotnego wyboru. Hasłem siódmej edycji
jest gospodarka zapasami – tej dziedziny
logistyki dotyczy zatem większość pytań
i zadań, z którymi mierzą się olimpijczycy. Wśród finalistów są przede wszystkim maturzyści z klas o profilu technik
logistyk czy technik spedytor. W tym elitarnym gronie znalazło się także dwoje
uczniów z klasy drugiej. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego.

dziny logistyki, którego laureaci i finaliści
są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem
olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest
Instytut Logistyki i Magazynowania oraz
Polskie Towarzystwo Logistyczne.
Organizację olimpiady i promocję młodych talentów co roku wspierają sponsorzy. Złotymi Sponsorami VII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są: Dachser,
DPD Polska, STILL Polska, TimoCom
Soft- und Hardware GmbH oraz Transics
International. Sponsorzy Srebrni to: DB
Schenker, JAS-FBG i Polski Komitet Narodowy EPAL.
REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

„Udział w olimpiadzie to nie tylko szansa na cenne nagrody, zwolnienie z egzaminu czy bezpłatne studia w WSL. To
możliwość odkrycia pasji, rozpoznania
swojej dalszej drogi edukacyjnej czy
zawodowej, to prawdziwa kuźnia talentów – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik
prasowy WSL. Wielu tegorocznych olimpijczyków startuje w konkursie od początku nauki w szkole średniej, każdego
roku wspinając się coraz wyżej na liście
finalistów. Ambicja, wytrwałość i talent –
to ich mocne strony. ”
Finał odbędzie się 6 marca w Poznaniu,
w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki,
a uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 kwietnia 2015
r. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
jest organizowana przez Wyższą Szkołę
Logistyki od 2008 roku. Jest jedynym
w Polsce turniejem tematycznym z dzie-

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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DHL Express (Poland) zdobywcą Brązowego Godła
Źródło: DHL (Poland) Foto: DHL Express (Poland)

Firma DHL Express (Poland), światowa
firma logistyczna i dostawca międzynarodowych przesyłek ekspresowych,
zdobyła Brązowe Godło w XIII edycji
badania Operator Logistyczny Roku
2014. DHL Express to firma reprezentująca jedną z największych grup logistycznych na polskim rynku, to laureat głównej nagrody w 2004 i 2011 r.
oraz zdobywca nagród i wyróżnień we
wszystkich pozostałych jego edycjach
od 2003 r.
W tegorocznym rankingu firm logistycznych DHL Express zajęła pierwsze miejsce w kategorii Pozycja rynkowa, przyznane jej przez klientów
wszystkich firm w ocenie szczegółów
standardu obsługi. Jest również Najbardziej konkurencyjną firmą zdaniem
ogółu klientów. Spośród wszystkich
badanych, aż co piąta osoba spontanicznie wskazała firmę DHL Express
jako bezwzględnie najlepszą lub bę-

dącą największym konkurentem innych badanych firm. Z rekomendacji
klientów przoduje wśród najlepszych
dużych firm świadczących usługi kurierskie i w ocenie użytkowników
z branży e-commerce.
Wręczenie nagrody miało miejsce
podczas największego w Polsce spotkania środowiska top managementu
łańcucha dostaw, które odbyło się 11
grudnia br. w hotelu Sofitel Victoria
w Warszawie. Nagrodę odebrał prezes
zarządu DHL Express (Poland) – Tomasz Buraś ( na zdjęciu)
„Po raz kolejny firma DHL Express
(Poland) ma przyjemność stanąć na
podium najlepszych firm logistycznych. Dziękujemy za to wyróżnienie.
Dziękujemy za docenienie naszej pracy szczególnie klientom, dla których
każdego dnia z satysfakcją, rzetelnie
i terminowo realizujemy każdą usługę

logistyczną. Ale nie byłoby to możliwe
bez szczególnego udziału Certyfikowanych Specjalistów Międzynarodowych - potencjału i zaangażowania
wszystkich pracowników i kurierów
DHL Express (Poland).” – powiedział
Tomasz Buraś.
czytaj dalej 

Kolejne centrum dystrybucyjne Biedronki
Źródło: Jeronimo Martins Foto: Jeronimo Martins

22 grudnia 2014 roku w Sosnowcu przy ulicy Innowacyjnej
6, zostało otwarte kolejne centrum dystrybucyjne sieci Biedronka przeznaczone do obsługi ponad 170 sklepów w tym
regionie. Zatrudnienie w nim znajdzie ponad 280 osób. Jeronimo Martins Polska posiada jeden z najnowocześniejszych
systemów dystrybucji w Polsce. Nowy obiekt w Sosnowcu
zapewnił utworzenie ponad 530 nowych miejsc pracy –
w samym centrum zatrudnienie znajdzie ponad 280 osób,
natomiast w firmach współpracujących – świadczących usługi dodatkowe, tj. sprzątanie, ochrona itp. – kolejnych 250.

czych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 100 milionów zł. Od
momentu uruchomienia obiektu w Sosnowcu sieć dystrybucji JMP liczy 15 centrów dystrybucyjnych.
Dla zapewnienia stałych dostaw świeżych produktów do
wszystkich sklepów obsługiwanych przez nowy obiekt,
centrum dystrybucyjne w Sosnowcu posiada dedykowaną,
rozbudowaną flotę samochodową liczącą 45 samochodów
dostawczych oraz 55 naczep. Centrum dysponuje także 580
kontenerami chłodniczymi zapewniającymi nieprzerwany
ciąg chłodniczy i tym samym najwyższą jakość produktów
trafiających do sprzedaży. Centrum od początku obsługiwać
będzie 400 dostawców.
Najnowsze centrum dystrybucyjne należące do Jeronimo
Martins Polska, w odróżnieniu od poprzednich obiektów,
wyposażane zostało w całości w system oświetlenia w technologii LED, a na początku 2015 roku zainstalowany zostanie w nim także system sterowania „inteligentnym oświetleniem”. Dodatkowo w części biurowej na grzejnikach
zainstalowane zostały samowystarczalne elektroniczne głowice termostatyczne.

Sosnowieckie centrum dystrybucyjne będzie obsługiwało
ponad 170 sklepów sieci Biedronka w promieniu średnio
40 km. Obiekt o powierzchni magazynowej około 27 tysięcy
m2 zbudowany został na 16 hektarowej działce. Posiada 62
bramy, dzięki czemu każdego dnia centrum będzie w stanie
przyjąć 3900 palet oraz wysłać 155 samochodów dostaw-
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Biedronka jako pierwsza w Polsce, wśród wielkich sieci handlowych, wprowadziła w swoich centrach dystrybucyjnych
system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny
z wymaganiami normy ISO 22000. Norma ta jest międzynarodową specyfikacją techniczną definiującą wymagania
w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Centra dystrybucyjne JMP posiadają także certyfikaty
SGS Polska, uprawniające do obrotu produktami rolnictwa
ekologicznego.

Grudniowy Top 4 wózków widłowych
Źródło: Red.

Ostatni miesiąc roku jest szczególnym
okresem, w którym jedni więcej świętują inni więcej pracują, a logistyka
poddawana jest kolejnym sprawdzianom. W grudniu oferty wózków widłowych notują nieco mniej kliknięć (10
032), nominalnie o 1041 wejść mniej
(-9%), niż w listopadzie. W grupach
rodzajowych notowane są również
spadki, jedynie oferty wózków systemowych i pozostałych (boczne, przegubowe i wielokierunkowe zanotowały wzrost wejść. Dane pokazują, że
większym zainteresowaniem cieszyły
się wózki systemowe, które jako bardzo specjalistyczny sprzęt znajdują zastosowanie w magazynach wysokiego
składowania. W ślad za zainteresowaniem, na czele rankingu TOP 4 wózków
widłowych w grudniu jest właśnie wózek systemowy.
W grudniu, największy wzrost procentowy i nominalny zanotowały wózki
systemowe, o 145 wejść więcej (39%)
niż w listopadzie. Druga wzrostowa grupa rodzajowa to wózki boczne, przegubowe i wielokierunkowe, klasyfikowane
jako grupa rodzajowa „pozostałe”, zano-

towały o 44 wejścia więcej (21%)
niż w poprzednim
miesiącu. Oferty
czołowych wózków
widłowych
zanotowały 9%
spadek, w nominale jest to o 541
wejść mniej, wózki
magazynowe notują 15 % spadek
– nominalnie 496
wejść mniej, a wózki typu Reach Truck,
straciły 16%, nominalnie 193 kliknięcia, w stosu do poprzedniego miesiąca.
Pierwsze miejsce Top 4 wózków widłowych z liczbą 205 wejść, zajęła oferta
„Still serii GX”. Wózki widłowe Serii
GX, są zasilane prądem trójfazowym
o napięciu 48 woltów, ten rodzaj wózków jest przewidziany do składowania
oraz zdejmowania ładunków w magazynach wąsko korytarzowych do maksymalnej wysokości podnoszenia 8595
mm, dzięki czemu wózek może być
szeroko stosowany w handlu, logistyce
oraz w zakładach produkcyjnych. Seria

stanowi ekonomiczną alternatywę dla
wózków do komisjonowania z operatorem na górze (podnoszonym na platformie z ładunkiem), a ze względu na
znacznie niższe koszty inwestycyjne
sprawdza się również, jako sprzęt na
początek działalności. Modułowa koncepcja wózków Still serii GX pozwala na
indywidualne dostosowanie osiągów
oraz wymiarów do potrzeb klienta. Te
nadzwyczaj zwrotne pojazdy umożliwiają lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych. Wózki są wyposażone w widły obrotowo-przesuwne (GX-X)
lub alternatywnie widły teleskopowe
(GX-Q).
czytaj dalej 

Pakiet Portowy a konkurencyjność polskich portów
Autor: Anna Wanat Foto: http://www.portgdansk.pl/

Uchwalona 7 listopada 2014 roku czwarta ustawa deregulacyjna wraz z pakietem
portowym weszła w życie 1 stycznia 2015
roku. Dla polskich portów oznacza to krótszy czas odprawy, ze względu na przyspieszenie przeprowadzania czynności urzędowych niewymagających rewizji, badań
laboratoryjnych czy kwarantanny. Czynności urzędowe, o których mowa, trwać mają
do 24h, a w szczególnych sytuacjach do
48h.

Obowiązująca już ustawa poprzez skrócenie czasu odprawy celnej ma wpłynąć na
podniesienie konkurencyjności polskich
portów. Czy faktycznie tak będzie? Krótsza
odprawa wiąże się z szybszymi dostawami,
a to wpływa bezpośrednio na zadowolenie
klientów, z czym z kolei wiąże się wzrost
konkurencyjności polskich portów. Ponadto przy obniżeniu czasu trwania jednej
odprawy, można ich wykonać więcej, co
korzystnie wpłynie na atrakcyjność portów.
Już dziś wiadomo, że
ubiegły rok był rekordowym pod względem przeładunków
w porcie w Gdańsku,
gdzie według wstępnych danych dostępnych na stronie
internetowej portu
przeładowane zostało około 32,3mln ton,
co oznacza 7%-owy
wzrost w stosunku
do roku poprzedniego. W roku 2014 od-

notowano również rekord w przeładowanej liczbie kontenerów, która przekroczyła
1,2 mln TEU, co z kolei przewyższyło przeładunki w tym zakresie z 2013 roku o około 3%. Wzrost przeładunków zanotowały
także porty w Szczecinie i Świnoujściu,
w których, według danych dostępnych na
stronie internetowej portów, w 2014 roku
przeładowano ponad 71 tys. TEU, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 25%. Łączne obroty w obu
portach wzrosły natomiast o około 2%.
Z roku na rok w Porcie w Gdańsku zwiększa się jakość obsługi ładunków oraz stan
infrastruktury portowej i dostępowej od
strony morza i lądu. Ważne są również
bardzo dobre warunki hydrograficzne.
Wszystko to pozwala na obsługę coraz
większej ilości towarów i coraz większych
statków. Jeśli do tych sukcesów dodać
związane z obowiązującym pakietem
portowym ułatwienia administracyjne,
w najbliższym roku można liczyć na jeszcze wyższe wyniki, nie tylko w Porcie
Gdańsk, ale również w pozostałych polskich portach.

Bezpieczny mix
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UPS przejmuje Poltraf
Źródło: UPS Foto: UPS

Spółka UPS® wyraziła zgodę na warunki przejęcia zlokalizowanej w Polsce firmy zajmującej się logistyką dla
sektora medycznego Poltraf Sp. z o.o., od funduszu inwestycyjnego ORTIE SA. Transakcja dodatkowo wzmocni pozycję UPS oraz sieć firmy w Europie, umożliwiając świadczenie kompleksowych usług logistycznych dla klientów,
a także usprawniając dostawy produktów na szybko rozwijających się rynkach w obszarze opieki zdrowotnej,
w Europie Środkowo-Wschodniej.
UPS spodziewa się, że finalizacja transakcji nastąpi
w pierwszej połowie 2015 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Firma Poltraf, z siedzibą w Błoniu, koło
Warszawy od 9 lat oferuje swoim klientom najwyższej
klasy rozwiązania logistyczne dla branży medycznej. Firma
znana jest z rozwiązań transportu i magazynowania produktów wrażliwych na temperaturę, takich, które są wymagane przez klientów z branży medycznej i obszaru biologii
w maksymalizacji wydajności łańcucha dostaw, spełnianiu
wymogów regulacyjnych i dostarczaniu produktów w sposób niezawodny i bezpieczny. Klienci Poltraf, to jedne
z najlepiej znanych marek z branży medycznej na świecie.
„Przejęcie to oznacza zwiększenie zdolności w ramach
naszej globalnej sieci medycznej”, powiedziała Cindy Miller, prezes UPS Europe. „Poltraf uzupełnia nasz europejski
plan rozwoju i od teraz jesteśmy w stanie zapewnić firmom
z sektora medycznego dostęp do jednego źródła w zakresie rozwiązań logistycznych na całym kontynencie, przy-

czyniając się do osiągnięcia większej wydajności łańcucha
dostaw i utrzymania zgodności z odpowiednimi wytycznymi.”
„Postrzegamy tę transakcję w kontekście dalszego pozytywnego rozwoju naszej firmy, naszych pracowników, jak
i naszych klientów”, powiedział Piotr Król, prezes Poltraf.
„Połączenie sił z UPS pozwoli nam kontynuować świadczenie wysokiej jakości usług logistycznych i poszerzać
nasz zasięg poprzez wykorzystanie globalnej sieci dystrybucji UPS. Cieszymy się na możliwość stworzenia jeszcze
czytaj dalej 
większej wartości dla naszych klientów.”

Top 4 opon – grudzień kontynuacja wzrostu
Źródło: Red.

W ofertach opon do wózków widłowych kolejny
miesiąc wzrostu, w opublikowane oferty opon do
wózków widłowych kliknięto 1821 razy, nominalnie o 46 wejść więcej(3%) niż w poprzednim
miesiącu. Dwie grupy rodzajowe notują wzrosty,
największy nominalny wzrost wejść mają oferty
opaski amortyzujące, które zanotowały o 45 kliknięć więcej( 14% wzrost). Oferty opon superelastycznych notują 4%, w nominale przekłada się
to na 34 kliknięcia więcej niż w listopadzie. We
wszystkie oferty na portalu kliknięto 21 414 razy,
udział kliknięć w oferty opon do wózków widłowych wynosi 9%, o jeden procent więcej niż w pozostałych miesiącach.
Pierwsze miejsce w Top 4 opon do wózków widłowych listopada zajęła oferta opony „Solideal Ecomatic TR”
z liczbą 178 wejść. Solideal Ecomatic- dwuwarstwowa (pełna) opona przemysłowa charakteryzująca się wysoką stabilnością, odpornością na ścieranie, bardzo dobrą trakcją. Jest
przeznaczona do urządzeń o umiarkowanej intensywności
eksploatacji. Jest korzystnym wyborem za umiarkowaną cenę.
Na drugiej pozycji w rankingu Top 4 jest oferta
„Opaska amortyzująca Solideal SM” z ilością 128 wejść. Opaski serii Solideal SM zaprojektowane przez inżynierów z wy-
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korzystaniem najnowocześniejszych technik, wszystko po to
by sprostać wymaganiom i spełnić oczekiwania dzisiejszego
rynku. Rynek ciągle się rozwija, potrzebuje nowych rozwiązań
i technologii. Opaski produkowane są na bazie naturalnego
kauczuku, co podnosi ich walory jakościowe, a innowacyjny
wzór bieżnika nadaje im cechy, które sprawiają, że doskonale dopasowują się do podłoża na którym pracują. Precyzyjnie
wykonane pierścienie stalowe idealnie wręcz trzymają opaskę na swoim miejscu. Opaski dostępne są w wielu wykonaniach bieżnika HT, LUG i Sm ( gładkim).
czytaj dalej 
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RFID Safety

Radio Frequency Identification (RFID) to metoda zapisywania i odczytu danych bez kontaktu fizycznego i wzrokowego. STILL wykorzystuje
tę technikę w następujący sposób: „inteligentny wózek widłowy” może
wyczytać informacje poprzez tzw. pasywne transpondery umieszczone
w regularnych odstępach w podłodze, a na podstawie uzyskanych informacji zoptymalizować przebieg pracy.
RFID Safety to system wspomagania operatora, który może np. automatycznie zredukować prędkość pojazdu w potencjalnie niebezpiecznych
punktach, jak skrzyżowania czy zwężenia. Ponadto możliwe jest sterowanie urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak oświetlenie. Wszystko
to powoduje znaczny wzrost bezpieczeństwa.
więąe,cej informacji 

Toyota SpotMe®

System Ostrzegawczy Toyota SpotMe® zbudowany jest z reagujących
na ruch czujników na podczerwień. System wykrywa obecność wózków
widłowych oraz osób na drodze i automatycznie ostrzega o ich obecności. Każdorazowo, gdy potencjalne niebezpieczeństwo zderzenia zostanie wykryte, urządzenie ostrzegawcze zaczyna migać, co pozwala znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo kolizji.
Ten wyjątkowy system zapobiegania kolizjom i wypadkom z udziałem
wózków widłowych jest niezwykle łatwy w instalacji i użytkowaniu. SpotMe® jest umieszczany na strukturze budynku i nie wymaga połączenia
z wózkami, pracuje z wózkami wszystkich producentów oraz funkcjonuje niezależnie, ostrzegając przez potencjalnymi kolizjami pracowników
i pojazdy uczestniczące w transporcie wewnętrznym.
więąe,cej informacji 

ELOfleet³ - cała flota jak na dłoni

ELOfleet3 to nowoczesny system kontroli dostępu dla wózków widłowych i zaawansowane narzędzie do zarządzania flotą magazynową
w jednym. Nowość od ELOKON Logistics to kolejna generacja docenionego już na rynku systemu ECS. Niezależnie od wielkości floty oraz rodzajów wózków widłowych, ELOfleet3 umożliwia autoryzację dostępu,
rejestruje i analizuje czas pracy maszyn i ludzi, a w wersji z zainstalowanym czujnikiem uderzeń także kolizje. Dzięki temu system ten znacząco zwiększa bezpieczeństwo, wpływa na wydajność pracy i pozwala
oszczędzić koszty. System jest w pełni automatyczny, z bezprzewodowym przesyłem danych oraz możliwością współdziałania z dowolnym
komputerem, chmurą lub stroną internetową. Gdziekolwiek jesteś możesz bez trudu zarządzać flotą magazynową na ekranie komputera.
więąe,cej informacji 

Still OPTISPEED 4.0

Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna dla kierowcy. System
optymalizuje trasę dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą enkodera do pomiaru odległości i korygowana nieustannie poprzez etykietę z kodem kreskowym na podporach regału
i dwa skanery kodów kreskowych umieszczone na pojeździe. Ponadto
OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem
i automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do zadania.
Niewłaściwe załadunki i rozładunki - a co za tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie - można tym sposobem całkowicie wyeliminować.
więąe,cej informacji 
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Hełm ochronny JSP Evolite krótki daszek

• Waga 300 gramów
• Norma EN397:199
• 6-punktowa więźba z terylenu, z 3-punktową regulacją głębokości
• Innowacyjna regulacja obwodu
• Skorupa hełmu z ABS-u - wysoka odporność i trwałość
• Wentylowany, skutecznie obniża temperaturę i wilgotność pod
skorupą kasku. Idealny w okresie letnim, przez cały rok w ogrzewanych halach
• Napotnik wykonany z bawełny egipskiej
• Możliwy montażu dedykowanych ochron
• Dedykowany dla operatorów wózków w halach wysokiego skławięąe,cej informacji 
dowania

Obuwie Panda

To kolekcja włoskiego obuwia ochronnego i roboczego, popularna wśród najbardziej wymagających użytkowników
dzięki wysoce zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, doskonałej jakości materiałom i atrakcyjnemu wzornictwu. Panda to zróżnicowane pod kątem przeznaczenia i ceny kolekcje obuwia gwarantującego bezpieczeństwo,
komfort i higienę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Podczas
wymagającej pracy w magazynie, doskonale sprawdzi się np. model TOPOLINO S1 SRC z kolekcji PANDA STRONG - wykonane z oddychającej skóry antypoślizgowe i antystatyczne sandały ochronne ze stalowym podnoskiem i absorpcją energii w obcasie.
więąe,cej informacji 

Obuwie robocze: Sandały LAHTI PRO

Obuwiem, które zostało zaprojektowane z myślą o pracy w gorące dni są sandały robocze Lahti Pro (model LPSOMA) - czarne,
zapinane na rzep, na wysokiej stabilnej podeszwie. Idealną wymianę ciepła zapewniają liczne dziurkowania na czubku oraz specjalne wycięcia. Sandały Lahti Pro spełniają wymagania normy ISO
20345:2011.
W gorące dni wygodne obuwie poprawia wydajność. Nawet kilka
kilometrów w ciągu jednej zmiany przechodzi pracownik średniej
wielkości centrum logistycznego. Zwiększając komfort pracy magazynierów możemy mieć realny wpływ na ilość zrealizowanych
zleceń. Właściwy dobór obuwia roboczego jest zatem szczególnie
ważny w okresie wiosenno-letnim kiedy temperatury w pomieszczeniach magazynowych są wyższe.
więąe,cej informacji 

Rękawice Worksafe A15-113 (Savo)

• przeznaczenie: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych, pakowania itp.
• materiał: wysokiej jakości świńska skóra licowa, wierzch rękawicy wykonany z bawełny
• mankiety zapinane na rzepy
• doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając wysoki komfort
użytkowania
• rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
• kategoria II, EN 388 (3111)
więąe,cej informacji 
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Ocena ryzyka zawodowego pracownika strefy kompletacji
Autor: Marcin Kucza, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika Poznańska Foto: Log4

Każda praca wykonywana przez człowieka wiąże się z występowaniem ryzyka zawodowego, które
może objawiać się poprzez niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnie wpływających
na pracę i skutkujących problemami ze zdrowiem i życiem pracowników. Także szeroko rozumiana
branża logistyczna nie jest wolna od tego typu zagrożeń. Logistyka obejmuje przepływ różnorodnych dóbr, które same w sobie mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Jest to widoczne również w procesie magazynowania, w tym w obszarze kompletacji, gdzie występuje bezpośrednia
praca z towarem – najczęściej przenoszenie i przemieszczanie go.
Ryzyko zawodowe i sposoby jego oceny
Zgodnie z definicjami pojawiającymi się w przepisach
prawnych, ryzyko zawodowe to „(…) możliwość wystąpienia niepożądanych, związanych z wykonywaną
pracą zdarzeń powodujących straty, w szczególności
niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy” (Dz.U.Nr 129, poz. 844, z 26 września
1997 r. z późn. zm.). Wskazuje to nie tylko na zagrożenia wynikające z istoty pracy czy procesu realizowanego – w tym przypadku – w magazynie, ale także ze
sposobu, w jaki pracownik wykonuje swoje zadania.
Ocenie ryzyka zawodowego służy szereg metod, takich jak m.in. analiza:
• przyczyn i skutków (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA),
• what if – co jeśli,
• bezpieczeństwa procesu (Process Safety Analysis –
PSA),
• drzewa błędu (Fault Tree Analysis – FTA),
• listy kontrolne (Check list – CHL).
Każda z technik może służyć w innym etapie pracy
lub w innych procesach a wybór metody zależy od
osoby przeprowadzającej ocenę. W przypadku oceny
ryzyka zawodowego pracownika strefy kompletacji
najlepszymi metodami mogą być „co jeśli” oraz analiza drzewa błędów (FTA).
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Pierwsza z metod jest proponowana przez Centralny
Instytut Ochrony Pracy do analizy prostych procesów
i elementów o dużej liczbie zagrożeń. Polega ona na
przewidywaniu wszelkich możliwych zagrożeń i zakłóceń (czyli wielokrotnym odpowiadaniu na pytanie
„co się stanie, jeśli”) oraz proponowaniu działań redukujących i eliminujących ryzyko. Z kolei FTA pozwala
ustalić związek przyczynowo - skutkowy prowadzący
do konkretnej sytuacji, jak np. śmierć czy zranienie
pracownika bądź zniszczenie obiektu.
Ocena ryzyka zawodowego w strefie kompletacji
krok po kroku
Proces oceny ryzyka zawodowego zwykle rozpoczyna się od klasyfikacji czynności i oceny niebezpieczeństw. Każdemu zagrożeniu jest przypisywane
odpowiednie ryzyko wystąpienia, a ponadto należy
podjąć decyzję, czy mieści się ono w dopuszczalnych
granicach. W niektórych przypadkach należy przygotować plan nadzoru ryzyka i ustalić działania, które
pozwolą je minimalizować.
Kluczową częścią oceny jest identyfikacja zagrożeń.
W przypadku procesu magazynowania – a w szczególności obszaru kompletacji – można je podzielić na
związane z magazynowanymi towarami, urządzeniami magazynowymi, budynkiem magazynu oraz z pracownikami.

Zagrożenia związane z budynkiem magazynu
i urządzeniami magazynowymi
Zagrożenia ze strony konstrukcji budynku magazynowego dotyczą wszelkich elementów
znajdujących się w strefie kompletacji, która często stanowi jeden organizm ze strefami
składowania i wydań. Zwracają tutaj uwagę takie elementy, jak fronty przeładunkowe, drogi
transportowe, bramy magazynowe oraz podłogi i stropy. Znaczące jest również odpowiednie
oświetlenie pomieszczeń magazynowych i mikroklimat. Kluczowy w tym elemencie jest projekt całego budynku.

Zagrożenia ze strony urządzeń magazynowych, tj. środków transportowych i urządzeń do składowania, obejmują w szczególności sposób zdejmowania towarów,
ich układania na urządzeniach transportowych (po umieszczeniu np. na paletach lub
w kartonach). Urządzenia te podlegają odpowiednim normom, zatem ryzyko zakupu
nowego urządzenia w stanie zagrażającym
życiu lub zdrowiu pracowników jest niewielkie, jednak niebagatelne znaczenie ma
tutaj właściwe utrzymanie i serwis.

Zagrożenia z perspektywy pracowników oraz magazynowanych towarów
Do zagrożeń związanych z magazynowanymi towarami należą uszkodzone towary, towary w niewłaściwych
opakowaniach oraz niebezpieczne substancje chemiczne. W strefie kompletacji nie powinny znaleźć się towary na wcześniejszych etapach procesu, jednak może
tu dojść do uszkodzenia w trakcie składowania, które
zostanie wychwycone dopiero podczas kompletacji.
Istotne jest stosowanie odpowiednich procedur umożliwiających właściwe wykrycie i zidentyfikowanie potencjalnie niebezpiecznych elementów.
Równie dużą uwagę jak otoczeniu, należy przy ocenie
ryzyka poświęcić pracownikom. Niezależnie od miejsca
ich pracy, na możliwość powstania zagrożenia wpływa
ich stan zdrowia, predyspozycje psychofizyczne, kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia (np. do obsługi dźwignic czy wózków widłowych). W tym przypadku zmniejszaniu zagrożeń służą środki ochrony indywidualnej.
Dokonanie oceny kończy się powstaniem dokumentacji ryzyka zawodowego, która zawiera m.in. opis stanowiska, zidentyfikowane zagadnienia, parametry ryzyka
czy środki ochrony. W wynikach oceny ryzyka muszą się
znaleźć ponadto zalecenia dotyczące okresowego monitorowania ryzyka , a także przepisy, normy i wytyczne
prawne, które znajdują zastosowanie w tym przypadku.

REKLAMA

Jak ocenić zagrożenia na stanowisku operatora wózka
jezdnego widłowego?
Autor: Anna Wanat Foto: Log4

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego pracy w magazynach i centrach logistycznych jest
kwestią niezwykle istotną, chociażby z uwagi
na specyfikę branży intralogistycznej, jak również różnorodności towarów odbieranych, magazynowanych i przygotowywanych do dalszego
transportu oraz samej przestrzeni magazynowej.
Niezwykle ważne jest również to, iż ocenę ryzyka zawodowego należy osobno przeprowadzić
dla każdego ze stanowisk spotykanych we wspomnianej branży, ze względu na pracę wykonywaną w różnych przestrzeniach i zróżnicowaną formą kontaktu z różnymi urządzeniami i towarami. W tym artykule przedstawiona zostanie specyfika
stanowiska pracy operatora wózka jezdnego widłowego i związane z nią zagrożenia.
Po pierwsze – uprawnienia
Temat niezwykle ważny i nie bez powodu niejednokrotnie poruszany. Posiadając stosowne
uprawnienia i będąc prawidłowo przeszkolonym,
operator wózka widłowego jest lepiej w stanie
ocenić istniejące zagrożenie i uchronić przed nim
siebie i otoczenie. Jest to istotne głównie z tego
względu, że wspomniany pracownik, wykonując
różne zadania związane z obsługą przemysłowego
wózka wyposażonego w urządzenia do podnoszenia, przemieszcza się po drogach transportowych.
W ten sposób operator ma kontakt z innymi pracownikami, na których bezpieczeństwo wpływa
jego zachowanie.

Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu
operatora wózka jezdnego widłowego
Jednym z zagrożeń identyfikowanych na wspomnianym stanowisku jest ryzyko przewrócenia
się wózka w wyniku nadmiernego obciążenia,
niewłaściwego rozmieszczenia ładunku, błędów
popełnianych przy prowadzeniu i obsługiwaniu
wózka czy też nieodpowiedniej jego konserwacji. Wynikiem tych zagrożeń jest ryzyko doznania poważnych urazów, a nawet utraty życia
przez operatora, jak również przez osoby, które
znalazłyby się w bliskim otoczeniu wypadku.
Innym możliwym zagrożeniem jest ryzyko ulegnięcia poważnym urazom w wyniku przygniecenia przez nieprawidłowo zamocowany ładunek
na wózku, czy też ryzyko stanowiące mniejsze
zagrożenie, ale nie mniej ważne, czyli bóle pleców, ramion i rąk, będące skutkiem nadmiernego wysiłku fizycznego podczas pracy oraz wielu
godzin spędzonych w wymuszonej pozycji ciała
w niewygodnym siedzisku.
Główne czynniki środowiska pracy i ich skutki
dla zdrowia i życia operatora
Aby ocena była pełna, dokładnie zidentyfikowane muszą zostać wszystkie istniejące czynniki
ryzyka. Poniżej zostanie przedstawiona część
z nich wraz z możliwymi skutkami dla zdrowia
i działaniami profilaktycznymi, które minimalizują zagrożenie.
Jednym z takich czynników jest nieostrożne
prowadzenie wózka, zwłaszcza po powierzchni
nierównej lub śliskiej, co może skutkować przewróceniem się pojazdu, jego spadnięciem z wyższego poziomu na niższy, czy też upuszczeniem
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nieodpowiednio umieszczonego ładunku. Za tym
z kolei idzie możliwość odniesienia różnego rodzaju urazów. Zagrożenie takie można zminimalizować poprzez zainstalowanie odpowiedniego
urządzenia chroniącego przed przewróceniem
się wózka.
Kolejne czynniki zagrożenia to nadmierne obciążenie wózka, nieodpowiednie ustawienie środka
ciężkości, podnoszenie ładunku na zbyt dużą
wysokość lub jazda z uniesionym ładunkiem,
co również może skutkować przewróceniem się
wózka i możliwością wystąpienia urazów. Także
w tym przypadku środkiem prewencyjnym może
być zastosowanie odpowiedniego urządzenia
chroniącego przed utratą stabilności przez wózek. Ponadto korzystnym rozwiązaniem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa może być
także odpowiednie ułożenie palet na wózku
i nieprzekraczanie zalecanego ciężaru czy wysokości.
„Należy pamiętać, że na różnych stanowiskach
występują inne zagrożenia, specyficzne dla
przestrzeni dedykowanych towarom wymagającym specjalnych warunków składowania.”
Inne czynniki stanowiące zagrożenie pracy
operatora wózka przemysłowego
Oprócz czynników mogących bezpośrednio
wpływać na wypadki, istotne jest również wyznaczenie czynników fizycznych (takich jak m.in.
nadmierny hałas podczas pracy wózków spalinowych), czynników chemicznych i pyłów (np. paliwa i rozpuszczalniki wywołujące skórne reakcje
uczuleniowe), jak również biologicznych (typu
aerozole zawierające mikroorganizmy, takie
jak bakterie, wirusy czy grzyby). Gdy zostanie
stwierdzone zagrożenie spowodowane wystąpieniem wspomnianych czynników, zmniejszyć
je można poprzez zastosowanie rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi, środków ochrony oczu i ochrony układu oddechowego, jeśli w konsekwencji ruchu wózka występuje
unoszenie się dużych ilości pyłu.
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne oraz
związane z organizacją pracy
Nie mniej istotne przy ocenie ryzyka zawodowego są takie czynniki, jak konieczność częstego
odwracania głowy i napinania karku przy jeździe
wstecznej, długotrwała praca w warunkach niedostatecznego lub zmiennego oświetlenia czy
inne pojazdy lub piesi poruszający się po tych
samych drogach transportowych i w ich okolicach. Warunki takie mogą wpłynąć na wystąpienie problemów ze wzrokiem. Mogą one być rów-

nież przyczyną stresu psychicznego związanego
z ruchem pozostałych pracowników magazynu
lub centrum logistycznego.
Operator wózka jezdniowego widłowego – zawód wysokiej odpowiedzialności
Powyżej zaprezentowane zostały czynniki występujące przy pracy operatorów wózków przemysłowych, niezależnie od typu magazynu, w którym wykonywana jest praca. Oprócz nich należy
pamiętać o tym, że występują też inne zagrożenia, specyficzne dla przestrzeni dedykowanych
towarom wymagającym specjalnych warunków
składowania. Należy wtedy indywidualnie określić środowisko, w jakim będzie pracował operator i związane z jego specyfiką zagrożenia.
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Ryzyko zawodowe w pracy magazyniera z obsługą
wózka podnośnikowego
Autor: Anna Wanat Foto: Log4

Stanowiska magazynierów w różnych magazynach są sobie nierówne pod względem wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie, również pod względem związanych z wykonywaną pracą zagrożeń. Wiele zadań i sposobów ich wykonywania jest podobnych, jednakże z należy pamiętać,
że w przypadku dodatkowych obowiązków, jak np. obsługa wózka podnośnikowego, występują dodatkowe zagrożenia związane z obsługą wspomnianego pojazdu.
Zakres obowiązków
Pracownik magazynowy w swojej pracy odpowiedzialny jest za przyjmowanie, przechowywanie
i wydawanie towarów. Najczęściej do wykonywania
wspomnianych obowi ązków potrzebna jest obsługa wózka podnośnikowego, do której niezbędne jest
posiadanie stosownych uprawnień. Z tym związana
może być także wymiana butli gazowych - w przypadku wózków z takim napędem - oraz obsługa stacji ładowania akumulatorów – w przypadku wózków
elektrycznych.
Główne zagrożenia związane z wykonywaniem
zawodu
Ze względu na specyfikę miejsca pracy, magazynierzy
narażeni są na urazy powstałe w wyniku upadku z wysokości lub na nierównej bądź śliskiej powierzchni.
Istnieje również ryzyko potrącenia przez poruszające się pojazdy lub uderzenia przez spadające przedmioty. Inne zagrożenia związane z pracą magazyniera
to różnego rodzaju bóle i urazy związane z częstym
przenoszeniem ciężkich ładunków na różne odległości. Nie bez wpływu jest również rodzaj składowanego towaru (różnego rodzaju środki chemiczne, łatwopalne), jak również warunki jego przechowywania
(przykładowo chłodnie lub mroźnie).

Najczęstsze czynniki wpływające na wypadki
Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy może skutkować najróżniejszymi wypadkami,
mniej lub bardziej niebezpiecznymi, także przez zwykłą nieuwagę pracownika. Ostrożność zalecana jest
przy wykonywaniu każdej czynności, nawet tej pozornie niezwiązanej z wysokim ryzykiem. Czynności,
z którymi najczęściej związane jest zagrożenie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, to:
• wchodzenie na drabiny, pomosty oraz schodzenie
z nich podczas czynności układania i zdejmowania
towarów z regałów (istnieje ryzyko upadku z wysokości),
• mokra, śliska i zatłuszczona powierzchnia (ryzyko
potknięcia się, upadku, wystąpienia związanych
z tym obrażeń),
• urządzenia i pojazdy używane w magazynie do
transportowania towarów (ryzyko potrącenia przez
poruszający się pojazd oraz wystąpienia obrażeń
w wyniku kolizji pracownika z innymi urządzeniami
i maszynami znajdującymi się w magazynie),
• ostre przedmioty, narzędzia itp. (skaleczenia, przecięcia),
• możliwość upadku z wysokości magazynowanego
i przenoszonego towaru (urazy głowy i innych części ciała)
• uszkodzenie instalacji ukladu hydraulicznego wózka, wylanie sie elektrolitu z akumulatora wózka,
oparzenia kwasem siarkowym podczas ładowania
pojazdu czy dotknięcie gorących części wózka spalinowego (poparzenia i inne uszkodzenia ciała)
• gaz propan butan stosowany w wózkach gazowych
(ryzyko zatrucia, wybuchu lub pożaru)
• związki toksyczne przechowywane w magazynie (możliwość uduszenia lub zatrucia w wyniku
wdychania tlenku węgla, tlenku azotu powstałego w trakcie niepełnego spalania paliwa, którego
stężenie wzrasta w zamkniętych i nieodpowiednio
wentylowanych pomieszczeniach, do których należą magazyny.
Powyżej przedstawione czynniki zaprezentowane zostały w sposób ogólny i przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera z obsługą wózka podnośnikowego należy zwrócić uwagę
na wszystkie wykonywane czynności oraz towary
i urządzenia, z jakimi będzie miał kontakt pracownik.
Po określeniu występujących zagrożeń należy określić, jakie działania można podjąć w celu zlikwidowania bądź obniżenia ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia.
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Działania podejmowane w celu ograniczenia i zlikwidowania ryzyka zawodowego
W wielu przypadkach całkowite zlikwidowanie
ryzyka wystąpienia wypadku może być trudne,
a czasem nawet niemożliwe. Ważne jest jednak,
aby dołożyć wszelkich starań, by zagrożenie
było jak najmniejsze. Najważniejsze z nich to:
odpowiednią organizację przestrzeni oraz właściwe przeszkolenie pracowników, zapewnienie
niezbędnych środków ochrony indywidualnej,
takich jak ochronniki słuchu, odzież ochronna
przy pracy w chłodni, obuwie robocze ochron-

ne, rękawice ochronne). Ważne jest również zapewnienie efektywnej wentylacji wywiewnej
oraz klimatyzacji w celu zapobieżenia skażeniu
powietrza i przegrzaniu oraz zapewnienie stabilności regałów i wszelkich drabin, z których
korzystają pracownicy przy układaniu i zdejmowaniu towarów z wyżej położonych półek. Nie
należy również zapominać o regularnej kontroli
przestrzeni magazynowej pod kątem pojawienia
się nowych zagrożeń, celem jak najszybszego
ich określenia i podjęcia działań minimalizujących je.
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HELI model CPCD15-KU1G
Źródło: HELI Polska Foto: HELI Polska

Seria nowych wózków oparta na najnowszej konstrukcji zapewniająca doskonałą wydajność pracy.
Wysoka wydajność, komfort jazdy, prosta i bezpieczna obsługa wózków HELI ułatwi prowadzenie
operacji. To cechy, które w sposób istotny wpływają na optymalizację procesów, które trwają tyle
ile powinny, ani dłużej ani krócej. Nowoczesna seria wykorzystuje proste, a tym samym niezawodne w swej istocie rozwiązania podnoszące jakość i komfort operacji magazynowych. Wózek wyposażono w nowoczesny silnik Kubota V2403, który zapewnia odpowiednią moc, gwarantując płynne
operacje za i rozładunkowe.
Wózki przyjazne dla środowiska, emisja spełnia
wymagania norm WE i najnowszej regulacji EPA.
Wysoko-wydajny układ hydrauliczny pozwala na
obniżenie zużycia paliwa, eliminując nadmierne wykorzystanie silnika. W wózku zastosowano
szereg rozwiązań, które ograniczają negatywne
oddziaływanie na środowisko, jak specjalne materiały użyte do wykonania elementów karoserii
czy wykończeniowych, przyjaznych dla środowiska. System tłumienia drgań masztu zwiększa
ochronę przed uderzeniami i wibracjami, podwyższając tym samym bezpieczeństwo użytkowania. Izolacja akustyczna o właściwościach
pochłaniających ogranicza poziom hałasu, tak
ważny w całodziennej pracy, to niedoceniany
i pomijany aspekt pracy, mający ogromny wpływ
na efektywność operacji.
Bezpieczeństwo
Skupienie uwagi na bezwzględnie podstawowych aspektach bezpieczeństwa, to cecha nowej serii, kabina zabudowana blachą stalową
przymocowaną do wytrzymałej osłony górnej
zapewnienia bezpieczeństwo pracy operatora,
nawet w ekstremalnych sytuacjach. Hamulec
postojowy z zabezpieczeniem, które powoduje,
że przy zaciągniętym hamulcu wózek nie będzie
umożliwiał jazdy nawet po przełączeniu dźwigni
kierunku jazdy. Zabezpieczenie układu hydraulicznego masztu przed opadnięciem ładunku
w przypadku przerwania węża, bardzo ważne
rozwiązanie, chroniące operatora i ładunek.
Węże wysokociśnieniowe są prowadzone w bezpiecznej odległości od operatora, nie zagrażając
mu bezpośrednio.
Wiązka elektryczna z wtyczkami wodoodpornymi, zapobiega zwarciom, które mogą powodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
Ergonomiczna konstrukcja
Konstruktorzy nowych wózków spalinowych
HELI serii G, doskonale zdają sprawę z wagi ergonomicznych rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na efektywność pracy, należą do
nich:
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• Wspomaganie hamowania w celu zmniejszenia siły
naciskania pedału.
• Położenie dźwigni sterowniczej skutecznie ogranicza zmęczenie ramion operatora.
• Dwufunkcyjna dźwignia przełączników wzorowana
na pojazdach samochodowych ułatwia obsługę.
• Szeroki maszt zapewniający dobrą widoczność.
• Szeroka strefa dostępna podczas wsiadania do pojazdu i prowadzenia wózka, powiększona wnęka na
nogi.
• Automatyczny układ monitorowania silnika wyłączanego w przypadku niskiego poziomu oleju lub
wysokiej temperatury wody.

Zastosowania
Tej serii wózki widłowe HELI stosowane są szeroko w fabrykach, magazynach, na stacjach przeładunkowych, na nabrzeżach, w portach, i innych
miejscach załadunku, rozładunku. To idealne
urządzenia do transportu pakowanych towarów,
a dodatkowo do przewożenia towarów luzem i towarów niepakowanych po wyposażeniu wózka
w odpowiednią osprzęt. Konstruktorzy zadbali
o uniwersalność zastosowań nowej serii wózków
HELI, które odznaczają się ciekawym desingiem
i wysokimi parametrami technicznymi.

Regał automatyczny TwinTower®
Źródło: Baumalog Foto: Baumalog

Automatyczny regał TwinTower® przeznaczony jest do składowania elementów dłużycowych
(pręty, profile, rury, itd.) oraz arkuszy (blach,
płyt, laminatów, itd), palet i wielu innych artykułów o dużych masach i wymiarach. Regał automatyczny TwinTower® jest całkowicie polską
konstrukcją, wykorzystująca najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne światowych marek. Firma Baumalog jest inżynierską firmą produkującą
maszyny i urządzenia do składowania oraz transportu towarów pod konkretne zamówienie oraz
wyposażone w innowacyjną myśl techniczną, charakterystyczną dla każdego urządzenia.
Zasada działania
System składa się z dwóch kolumn składowania oraz
jednej kolumny transportowej w której porusza się
ekstraktor (ruchoma platforma), którego zadaniem jest
przemieszczanie półek ze stacji załadowczej oraz transport półek z kolumn składowania do stacji załadowczej.
Dodatkowy układ napędowy na wysokości stacji załadowczej zapewnia transport półek poza obrys przedniej
kolumny składowania tak by umożliwić załadunek lub
rozładunek półek przy pomocy suwnicy lub wózka widłowego.
Półki są składowane w obydwu kolumnach składowania
na rozmieszczonych co kilkanaście centymetrów prowadnicach zapewniających miejsce składowania.
Cechy automatycznego regału „TwinTower®”
• ładowność na półkę do 5 000 kg
• maksymalna długość półki 15 m
• modułowa budowa umożliwiająca rozbudowę już istniejącego systemu (np. zmianę wysokości)
• integracja sterowania z systemami klasy ERP i WMS
• możliwość zabudowy regału na zewnątrz budynków
• różne warianty umiejscowienia punktów dostępowych
(okna dostępowe na różnych kondygnacjach, stacje odbiorcze umiejscowione z dwóch stron regału, itd.)
• napęd w kierunku pionowym i poziomym realizowany za
pomocą łańcuchów Galla

Korzyści:
• oszczędność powierzchni magazynowej
• wykorzystanie dostępnej wysokości hali
• ułatwienie i przyśpieszenie dostępu do składowanych artykułów
• łatwy załadunek i wyładunek składowanych artykułów
• uniwersalność (ładowność na półkę do 5 000 kg, długość
półki do 15 m)
• możliwość integracji z maszynami z ciągu technologicznego oraz z informatycznymi system magazynowymi klasy
ERP/WMS

Zastosowanie:
• w produkcji - jako magazyn komponentów (np. prętów,
blach), narzędzi technologicznych
• w magazynowaniu i dystrybucji (np. magazyn rur, kształtowników)

Firma Baumalog, dostarczając swoje urządzenia zapewnia pełną obsługę serwisową, dając gwarancję wysokiej jakości technicznej i eksploatacyjnej, wszystkie urządzenia przechodzą
testy sprawdzające, dopiero po ich pomyślnym zakończeniu
montowane są u Klienta. To swoista filozofia działania firmy,
dostarczyć sprawdzone i przetestowane urządzenie, nie „pracować na żywym organizmie” w czasie wdrożenia. Wszystkie
maszyny budowane są pod konkretne zapotrzebowanie, więc
nie mają stałych parametrów technicznych, wszystko uzależnione jest od potrzeb klienta i parametrów składowanych towarów.
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Okresowa kontrola i przegląd regałów w magazynie
Autor: Behapowiec Foto: Log4

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki
i techniki. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z późn. zm.) zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu
technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania. Obowiązki nałożone na producenta regałów nie zwalniają pracodawcy od tej odpowiedzialności.
Regały wysokiego składowania powinny być montowane przez montażystów producenta. Montaż powinien być zakończony protokólarnym odbiorem.
Eksploatacja regałów przez użytkownika powinna
być zgodna z zasadami podanymi przez producenta
w dokumentacji techniczno - ruchowej. Producenci regałów w dostarczonej dokumentacji przewidują
montowanie, konserwację i przeglądy regałów przez
własnych wyspecjalizowanych pracowników.

ze wskazaniami producenta, ale nie rzadziej niż raz
w roku, przez producenta regałów (jego wyspecjalizowanych pracowników). Obowiązek dokonywania
przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę EN 15 635:2008, nakładającą na
pracodawcę eksploatującego regały magazynowe
obowiązek zapewnienia regularnych kontroli stanu
konstrukcji regałów oraz szczegółowo określającą
przebieg tych kontroli.

Przeglądy regałów wysokiego składowania powinny
być realizowane cotygodniowo oraz okresowo, a także po każdej awarii powodującej lub mogącej spowodować uszkodzenie regałów. Przeglądy cotygodniowe, jako przeglądy bieżące wykonuje pracodawca
(wyznaczony pracownik) natomiast przeglądy okresowe, powinny być realizowane w okresie zgodnym

Kontrole powinny być przeprowadzane przez kompetentne, dysponujące odpowiednią wiedzą osoby
delegowane przez producenta. Kontrole te obejmują regały: paletowe, półkowe, wspornikowe, wjezdne,
przejezdne, przepływowe, wielokondygnacyjne. Specjalista delegowany przez producenta regałów powinien dokonać przeglądu eksploatacji regałów zgodnie z dostarczoną przez użytkownika dokumentacją,
wykonać niezbędne pomiary dotyczące wielkości odkształceń elementów regałowych pod obciążeniem
i odchyleń słupów od pionu, sprawdzić sposób użytkowania regałów i w przypadku zauważonych nieprawidłowości przekazać użytkownikowi odpowiednie
zalecenia.
W przypadku braku dokumentacji rozmieszczenia
i konfiguracji regałów kontrolujący powinien wykonać rysunki inwentaryzacji stanu bieżącego. Dodatkowo powinien skontrolować czy sposób składowania ładunków, stan oświetlenia, dróg transportowych
i przejazdów w magazynie jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
Przegląd powinien być zakończony raportem, który
kontrolujący pozostawia użytkownikowi. Raport powinien obejmować: opis i zestawienie elementów do
wymiany lub uzupełnienia, zalecenia pokontrolne,
rysunki rozmieszczenia i konfiguracji regałów, na których pokazana powinna być lokalizacja elementów
wymagających wymiany, naprawy lub uzupełnienia.
Raport powinien stanowić podstawę do zaplanowania i przeprowadzenia działań naprawczych.
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Opłaty za dozór techniczny
Źródło: MG; UDT

Dnia 1 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada
2014 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru
technicznego. Więcej zapłacimy za czynności i opłaty dozorowe, używanego sprzętu w magazynach i centrach logistycznych.
Urząd Dozoru Technicznego informuje, że w grudniu 2014
r. nie będą pobierane dodatkowe opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego, które zostaną wykonane
po dniu wejściu w życie ww. rozporządzenia, a za które
w 2014 r., pobrano opłatę roczną na podstawie poprzedniego rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
opłat za czynności jednostek dozoru technicznego zostało
opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1675.
Stawka za godzinę pracy inspektora Urzędu Dozoru Technicznego wynosi 116,- zł, opłata za wystawienie duplikatu
księgi rewizyjnej urządzenia technicznego podlegającego
dozorowi wynosi 146,50 zł.
Za czynności dozorowe związane z eksploatacją wózków widłowych opłaty uzależnione są od rodzaju sprzętu
i rzecz jasna od jego udźwigu, koszt badania okresowego
lub doraźnej kontroli wynosi od 158,50 zł. do 1194,- zł.

Szczegółowe zestawienie opłat przedstawia tabela.
Opłaty za czynności dozoru technicznego związane z okresowym sprawdzaniem spełniania wymagań w zakresie
wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych przez przedsiębiorcę uprawnionego, są zróżnicowane uzależnione od ilości osób zatrudnionych, przy tych
procesach.
Zatrudnienie do 3 osób, opłata 390,00 zł., od 4 do 8 osób
1170,50 zł, od 9 do 20 osób 2.861,50 zł, od 21 do 50 osób
5.333,00 zł, od 51 do 100 osób 7.804,00 zł, powyżej 100
osób opłata wynosi 10.405,50 zł.
czytaj dalej 

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com

Zimowa eksploatacja wózków widłowych
Źródło: STILL Foto: STILL

Choć zima nie ma większego wpływu na przebieg procesów transportu wewnętrznego, może znacząco utrudnić funkcjonowanie sprzętu oraz operatorów obsługujących rampy i zewnętrzne place
manewrowe. Jak zapobiegać niekorzystnemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych?
Średnie temperatury w 2014 roku należały do najwyższych w historii dotychczasowych pomiarów
meteorologicznych w Polsce. I choć synoptycy przewidują, że styczeń 2015 nie będzie różnił się znacząco od ostatniego, warto przygotować flotę wózków
na mrozy, których przyjście prognozowane jest na
statystycznie najchłodniejszy miesiąc - luty. Najniebezpieczniejszymi z punktu widzenia procesów
logistycznych zjawiskami atmosferycznymi są: oblodzenie nawierzchni, zalegający śnieg i ograniczenie
widoczności spowodowane intensywnymi opadami.
Jakie możliwości przeciwdziałania ich negatywnym
skutkom mają osoby zarządzające flotą wózków widłowych?
Operatorzy i białe szaleństwo
Z punktu widzenia manewrów prowadzonych na
placach zewnętrznych, opady atmosferyczne mogą
wpłynąć na bezpieczeństwo w kilku obszarach. Jedną z definicyjnych cech śnieżyc i zamieci jest ograniczenie widoczności. W większości przypadków wystarczającym środkiem zaradczym będzie dodatkowe
oświetlenie wózka. – Sezonowe działania zwiększające poziom bezpieczeństwa zakładają możliwość
zainstalowania dodatkowych lamp na pojazdach pracujących w trudnych warunkach atmosferycznych.
Oświetlenie dobieramy odpowiednio do modelu
wózka i specyficznych czynników, w których ma pracować – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Wyposażeniem dodatkowym
znajdującym zastosowanie przy wykonywaniu zadań
w otoczeniu o ograniczonej widoczności są światła
ostrzegawcze oraz dodatkowe szperacze. Pierwsze
zapewniają zwiększoną zauważalność wózka, przyczyniając się do ograniczenia ryzyka kolizji. Drugie
gwarantują dobre oświetlenie ładunku i ułatwiają
jego podnoszenie – dodaje ekspert.
Manewry na niepewnym gruncie
Kolejnym zagrożeniem związanym z opadami śniegu
jest tworzenie się zasp i zalegającej na nawierzchni
pokrywy pogarszającej warunki jezdne. Tanim i skutecznym rozwiązaniem problemu jest wyposażenie
wózków w szuflę mechaniczną bądź pług do odśnieżania. – Odpowiednio przygotowane maszyny
transportowe z powodzeniem radzą sobie z oblodzeniem i zalegającym na placu manewrowym śniegiem
– mówi Tobiasz Jakubczak. – Ciekawym przykładem
zimowego wyposażenia jest montowany w miejsce
wideł pług, zintegrowany z pojemnikiem na sól. Akcesorium to pozwala na mechanicznie usuwanie zasp,
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zapobiegając jednocześnie ich ponownemu powstawaniu – dodaje specjalista ds. produktu STILL Polska. Nawet jeśli na zewnątrz magazynu wykonywana
jest niewielka część procesów logistycznych danego
przedsiębiorstwa, warto zaopatrzyć się w ręczny rozrzutnik piasku i soli. Według badań, 10-procentowy
roztwór chlorku sodu obniża temperaturę krzepnięcia wody do około -9 stopni Celsjusza. Oznacza to, że
posypując rampy solą, możemy w wielu sytuacjach
zapobiec ich oblodzeniu.
Zmarznięty operator nie jest sobą
Warunki zewnętrzne mogą negatywnie wpływać na
stan psychofizyczny operatora, co również postrzegane jest jako potencjalne źródło niebezpiecznych
sytuacji. Według badań Uniwersytetu w Clemson,
Ministerstwa Transportu USA oraz centrum naukowo-technologicznego wsparcia Armii Stanów Zjednoczonych, przebywanie w temperaturze poniżej 18oC
pogarsza zdolności percepcyjne i umiejętność skupienia uwagi. Wychłodzenie organizmu pracownika
może więc nie tylko powodować problemy zdrowotne, ale również zwiększać częstotliwość wypadków.
Warto więc zadbać o wyposażenie floty w wózki
z ogrzewaną kabiną i fotelem. Co istotne, w wielu
przypadkach możliwe jest zainstalowanie dodatkowego systemu w już funkcjonujących w przedsiębiorstwie pojazdach. Ryzyko kolizji pozwolą zniwelować
również bardziej odporne na ludzkie błędy wózki
o większej przyczepności. Charakteryzują się one napędem na przednie koła, wahliwie zawieszoną osią
i zautomatyzowanymi systemami wspomagania układu kierowniczego.

