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NOMINACJE WÓZKÓW TOYOTA DO IFOY 2015
Źródło: Toyota

Renomowany komitet IFOY nominuje trzy wózki z przeciwwagą i jeden elektryczny wózek paletowy Toyota jako
kandydatów do ubiegania się o nagrodę IFOY 2015 ze
względu na ich wyjątkowe właściwości i wydajność.
Rok 2014 był rokiem innowacji dla
Toyota
Material
Handling. Ukazało
się więcej nowości
niż kiedykolwiek
wcześniej, co było wyraźnie widać na największych targach intralogistycznych świata - CeMAT 2014. Teraz Toyota
znalazła się w ostatniej rundzie prestiżowej nagrody International Forklift Truck of the Year 2015 z czterema produktami w trzech oddzielnych kategoriach. „Tylko najlepsi z najlepszych dotarli do rundy finałowej” - mówi Anita
Würmser, przewodnicząca jury IFOY.

Nowy wózek Tonero HST z napędem LPG wyposażony w przekładnię hydrostatyczną został nominowany w kategorii wózków z przeciwwagą o udźwigu do 3,5 tony, elektryczny wózek
paletowy BT Levio serii P konkuruje w kategorii sprzętu magazynowego, natomiast wózek elektryczny Traigo 80 o udźwigu od 4,0 do 5,0 ton i wózek Tonero o udźwigu od 3,5 do 8,0
ton napędzany silnikiem wysokoprężnym startują w kategorii
wózków z przeciwwagą o udźwigu od 3,5 tony.
Zwycięzca w każdej kategorii zostanie wybrany w marcu przez
międzynarodowe jury i grono renomowanych dziennikarzy
branżowych oraz przedstawicieli wiodących mediów logistycznych z 13 krajów. Ostateczny wybór wózków jako zdobywców nagrody IFOY 2015 będzie zależeć w znacznej mierze
od wyników testu IFOY i oceny innowacyjności IFOY, którym
wszystkie nominowane wózki zostaną poddane w Tygodniu
Testu IFOY od 20 do 26 lutego w Osnabruck w Niemczech.
czytaj dalej 

BEZPIECZNE COFANIE Z ELOBACK2 EASY

DOBRY ROK DLA RYNKU

Prosty, przyjazny dla użytkownika
i w atrakcyjnej cenie – taki jest nowy
system wspomagający cofanie od firmy ELOKON Logistics. Przeznaczony
specjalnie dla wózków widłowych
ELOback2 Easy miał swoją premierę
podczas targów LogiMAT 2015.

Firma doradcza JLL podsumowała
2014 r. na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce oraz zaprezentowała trendy rozwoju sektora w najbliższych miesiącach. W 2014 r. popyt
brutto wyniósł rekordowe ponad 2
mln mkw., z czego 1,4 mln mkw. przypadło na popyt netto. Deweloperzy
reagowali szybko – w ubiegłym roku
w Polsce oddano do użytku aż milion
mkw. powierzchni magazynowych.

Źrodło: ELOKON Logistics Foto: ELOKON Logistics

Jeden z czołowych europejskich dostawców rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo w magazynie – Grupa ELOKON – rozszerza swoje portfolio produktów wspomagających
pracę wózków widłowych. ELOback2
Easy to uniwersalny system bezkolizyjnego cofania, ułatwiający pracę operatorów i zmniejszący ryzyko

wypadków podczas manewrów oraz
jazdy do tyłu. Dzięki swej prostej budowie to w pełni funkcjonalne, a zarazem budżetowe rozwiązanie, które
jest alternatywą dla droższych i bardziej zaawansowanych systemów.
ELOback2 Easy przeznaczony jest dla
małych i średnich wózków widłowych
i sprawdzi się w większości typowych
magazynów oraz w zastosowaniu zewnętrznym. Działanie systemu opiera się na montowanym z tyłu wózka
czujniku ultradźwiękowym, który
wykrywa przeszkody w odległości
do 3,5 metra. Z kolei umiejscowiony
w kabinie panel ostrzega operatora
za pomocą dźwiękowych i optycznych sygnałów o niebezpieczeństwie. Dzięki temu system stanowi
praktyczną pomoc w manewrowaniu
pojazdem i pomaga zminimalizować
ryzyko kolizji między wózkiem a innymi obiektami bądź pieszymi. Sygnały ostrzegawcze zostały zaprojektowane w ten sposób, by informować
operatora o zagrożeniu, jednocześnie
nie zakłócając jego pracy i nie obniżając wydajności.

Źródło: JLL

Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu
Powierzchni Magazynowo - Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL, informuje: „2014 r. był bardzo intensywnym czasem zarówno
dla najemców, jak i deweloperów powierzchni magazynowo - przemysłowych. Pomimo braku spektakularnych
wejść nowych graczy do Polski i umów
najmu takich jak Amazon w 2013 r., rynek magazynowy już drugi rok z rzędu
zarejestrował bardzo wysoki poziom
popytu. W 2014 r. podpisano umowy
najmu na łącznie 2,06 mln mkw., co
jest najlepszym wynikiem w historii
polskiego rynku magazynowego.
czytaj dalej 
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WDROŻENIE IBCSDRAGON W DROP S.A.
Źródło: IBCS Poland

DROP S.A. to jedna z największych
i najnowocześniejszych firm z branży drobiarskiej w Polsce. Spółka jest
w światowej czołówce firm wytwarzających zdrową i bezpieczną żywność najwyższej jakości. Firma w wyniku dynamicznego rozwoju stanęła
przed wyzwaniem związanym z szybką i sprawną obsługą magazynów
oraz planowaniem produkcji. Rozwiązanie zaproponowała firma IBCS Poland oferując platformę informatyczną ibcsDragon.

Stan zastany w firmie przed rozpoczęciem wdrożenia sytemu automatycznej identyfikacji towarów
DROP S.A. posiada własne linie produkcyjne i powierzchnie magazynowe, a główny proces wytwórczy obejmuje trzy obszary: ubojnię i produkcję
wyrobów gotowych, magazynowanie
i transport do odbiorcy. - W związku
z szybkim rozwojem naszej firmy zaczęliśmy zmagać się z problemami

natury logistycznej. Dotychczasowe
rozwiązania oparte o dokumentację
papierową powodowały utrudnienia
w planowaniu produkcji i sprzedaży.
Dotychczasowy sposób śledzenia partii znacznie wydłużał ustalenie strategii ich wydawania i inwentaryzację –
twierdzi Renata Michalczyk, Kierownik
Zakładu Drobiarskiego DROP S.A.
Brak spójnego systemu informatycznego powodował również utrudnienia
w rozliczaniu pracowników z wykonywanych zadań i obarczał ich przepisywaniem informacji z dokumentów papierowych do systemu danych
o produkcji i procesach magazynowych.
Rozwiązaniem ibcsDragon
„Analiza potrzeb wykazała, że właściwym rozwiązaniem będzie wprowadzenie systemu umożliwiającego
rejestrację operacji produkcyjnych
i magazynowych w miejscu ich realizacji. Należało także uprościć sposób
rejestracji danych poprzez maksymalną automatyzację tego procesu. Do
realizacji tych zadań postanowiliśmy
wykorzystać system oparty o platformę informatyczną ibcsDragon” – mówi
Michał Wasilewski, Specjalista ds. Klu-
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czowych Klientów z IBCS Poland, opiekun handlowy klienta DROP SA.
ibcsDragon to oprogramowanie stworzone przez IBCS Poland, które umożliwia mobilną realizację procesów zarządzanych przez systemy zewnętrzne
(ERP, MES, itp.). Logika biznesowa
pozostaje w systemie zewnętrznym,
a zadaniem ibcsDragon jest realizacja tej logiki za pomocą przenośnych
terminali i technologii automatycznej
identyfikacji (kody kreskowe, RFID,
itp). ibcsDragon może być wykorzystany jako klient mobilny wspomnianych
systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Aplikacja ibcsDragon znajduje
zastosowanie w magazynach produkcyjnych i dystrybucyjnych, które do
tej pory zarządzane były za pomocą
dokumentów papierowych. System
może być również wykorzystany na
produkcji do mobilnej rejestracji wybranych operacji produkcyjnych.
W przypadku firmy DROP S.A. zastosowano dwa moduły: „Etykiety” oraz
„Dokumenty”, których praca na tej
samej platformie umożliwia łatwą
integrację danych między produkcją
a magazynem.
czytaj dalej 

DOBRY ROK PROLOGIS
Źródło: Prologis

Wzrost portfolio do ponad 4.1 miliona metrów
kwadratowych powierzchni magazynowych,
z czego wynajęto ponad 1.8 miliona metrów kw.
Zwiększając portfolio zakupiono 390 000 metrów
kw.. Rozpoczęto Budowę 192 700 metrów kw.
nowych obiektów pod zamówienia. W 2014 roku
wybudowano 135 000 metrów kw. powierzchni magazynowej. Prologis, podsumował wyniki
działalności w 2014 roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).
Transakcje Kupna i Sprzedaży
W roku 2014 Prologis nabył 27 budynków o łącznej powierzchni ponad 390 000 metrów kwadratowych. Całkowity koszt transakcji wyniósł około
225 milionów EUR. Obiekty logistyczne zostały zakupione po cenie niższej od kosztów odtworzenia.
Nowe Inwestycje
W ubiegłym roku Prologis CEE rozpoczął budowę
dziewięciu budynków magazynowych o łącznej
powierzchni 192 700 metrów kwadratowych.
czytaj dalej 

2

Bezpieczny mix

CENTRUM LOGISTYCZNE KRAKÓW II

Źródło: Biuro Inwestycji Kapitałowych Foto: Biuro Inwestycji Kapitałowych

Dystrybutor olejów samochodowych i płynów eksploatacyjnych przedłużył najem powierzchni magazynowej
w Centrum Logistycznym Kraków II, zwiększając jej wielkość do ok. 3400 mkw. W ofercie Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. dostępne są jeszcze powierzchnie w Krakowie oraz na Śląsku od min. 850 mkw.

Firma G4 Garage Sp. z o.o. korzysta z oferty Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A. od 2011 r. Dzięki podpisanej nowej umowie zwiększyła wielkość wynajmowanej powierzchni magazynowej o dodatkowe 850 mkw. do łącznie ok. 3400 mkw.
„Bardzo cieszymy się z kontynuacji współpracy. Przedłużenie umowy poparte zwiększeniem wykorzystywanej przez
najemcę powierzchni magazynowej jest potwierdzeniem
przygotowania przez nas atrakcyjnej oferty, dobrze dopasowanej do potrzeb Klienta” – powiedział Krzysztof Mucha

Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. G4 Garage specjalizuje się w dystrybucji olejów
samochodowych i płynów eksploatacyjnych. Zajmuje się
także handlem częściami, filtrami, kołpakami i oponami.
Park logistyczny Kraków II zlokalizowany jest w dzielnicy
Rybitwy, czyli w przemysłowej części Krakowa. W odległości 1,5 km od obiektu przebiega wschodnia obwodnica miasta.
Park logistyczny oferuje ok. 10 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz prawie 1 tys. mkw. powierzchni biurowo socjalnej. „Obecnie w CL Kraków II mamy dostępne jeszcze
dwa segmenty wolnej i gotowej powierzchni magazynowej: jeden ma 850 mkw., a drugi 2600 mkw.” – podkreślił
Krzysztof Mucha. Dodał, że gotowe magazyny czekają na
najemców także w Śląskim Centrum Logistycznym. „W naszym największym centrum logistycznym oferujemy dwa
segmenty mające odpowiednio: 900 mkw. i 3100 mkw. powierzchni” – dodał Business Development Manager Biura
Inwestycji Kapitałowych S.A.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zarządza obecnie trzema
centrami logistycznymi: CL Kraków I, CL Kraków II i Śląskim
Centrum Logistycznym. W ramach tych parków najemcy
korzystają z ponad 50 tys. mkw. powierzchni magazynowych. W przygotowaniu jest rozpoczęcie budowy parku CL
Kraków III o docelowej powierzchni magazynowej liczącej
około 20 tys. mkw.

REKLAMA

MOCNE POZYCJE W KLUCZOWYCH OBSZARACH RYNKU
Autor: Wojciech Podsiadły Foto: Still

W zestawieniach najdynamiczniej rozwijających się
przedsiębiorstw 2014 r., publikowanych na łamach prestiżowych pism biznesowych, nie zabrakło przedstawicieli segmentu transportu wewnętrznego. To dobry znak
dla branży.

Ranking „Diamenty Forbesa” powstaje we współpracy
magazynu z firmą konsultacyjną Bisnode Polska. Brane są
w nim pod uwagę podmioty, których przychody ze sprzedaży w 2013 r. przekroczyły 5 mln złotych. Spośród nich,
wybierane są firmy o dodatnim wyniku finansowym, niebędące w upadłości bądź likwidacji, których współczynnik
ryzyka według ratingu Bisnode Polska nie przekracza 4. Do
wyceny Diamentów Forbesa 2015 wykorzystane zostały
oficjalne dane z lat 2011 – 2013 m.in.: poziom sprzedaży,
zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności

oraz nakładów na inwestycje. Do zestawienia trafiają więc
podmioty obiektywnie stabilne, wiarygodne i charakteryzujące się wysoką płynnością bieżącą.
Z kolei na liście „Gazel Biznesu”, przygotowywanej od
2000 roku przez Puls Biznesu i wywiadownię gospodarczą
Coface Poland, znalazły się firmy, które w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw rozwijają się najdynamiczniej.
Uwzględniono na niej podmioty, które w ostatnich 3 latach odnotowywały wyłącznie wzrosty w zakresie przychodów ze sprzedaży i ani razu nie odniosły strat. Firma
STILL Polska znalazła się obydwu prestiżowych zestawieniach. Świadczący usługi doradztwa logistycznego dystrybutor wózków widłowych i systemów regałowych został
„Diamentem Forbesa” i „Gazelą Biznesu” drugi rok z rzędu. „Minione lata były dla nas czasem umacniania pozycji
lidera w kluczowych ze strategicznego punktu widzenia
STILL Polska obszarach rynku” – mówi Borys Wochna, Prezes Zarządu STILL Polska. „Fakt, że nasze sukcesy znalazły
odzwierciedlenie w raportach niezależnych ekspertów,
utwierdza nas w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek
działania” – dodaje.
W zestawieniu z optymistycznymi danymi z rynku pracy
TSL oraz opiniami płynącymi od dostawców usług transportowych, fakt uwzględnienia przedstawicieli branży
intralogistycznej w najważniejszych biznesowych rankingach zdaje się dobrym prognostykiem na przyszłość.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

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

Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco,
PW Krystian, Lafarge i TenCate Protective Fabrics oraz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut
Badawczy podpisały 13 lutego 2015 roku porozumienie
ramowe o współpracy merytorycznej.

dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami działania sygnatariuszy.
Strony uzgodniły następujące obszary potencjalnych
wspólnych działań: przygotowywanie i prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych, w zakresie związanym
z bezpieczeństwem i ergonomią pracowników w środowisku pracy, współpraca przy wdrażaniu wyników prac
naukowo-badawczych, wymiana doświadczeń w zakresie
działalności statutowej i informacji o realizowanych pracach badawczych lub przedsięwzięciach upowszechniających działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz
współpraca przy organizowaniu informacyjnych kampanii
społecznych, seminariów, warsztatów lub konferencji.
Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy – przewodniczący Koalicji Andrzej Smółko,
ze strony Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego – prof. dr hab. n. med. Danuta
Koradecka.

Współpraca obejmuje realizację prac w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej oraz
upowszechniającej w dziedzinach szczególnie istotnych
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Porozumienie zostało podpisane na 1 rok, z możliwością
przedłużenia. Informacje na temat Koalicji Bezpieczni
w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.
Na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć
również Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

WYNAJĘTE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE W 2014R.
Źródło: MLP Group

W minionym roku deweloper powierzchni magazynowych podpisał
33 umowy najmu, dotyczące wynajęcia łącznie ok. 256 tys. mkw.
powierzchni magazynowej i biurowej. W tym roku Zarząd MLP Group
liczy na utrzymanie tempa wzrostu. Przygotowuje się także do rozpoczęcia zagranicznej ekspansji.
„Miniony rok pod względem wielkości wynajętej powierzchni magazynowej był dla nas rekordowy w historii. Osiągnięte wyniki zapewniły
nam jednocześnie czołowe miejsce
w ramach całej krajowej branży deweloperów komercyjnych. Realizacja podpisanych kontraktów pozwoli nam na skokowy wzrost skali
działania, a tym samym osiąganych
wyników finansowych. Perspektywy dla naszej branży z roku na rok
są coraz lepsze. Dlatego w nowym
2015 roku liczymy przynajmniej na
utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu” – podkreślił Radosław.
T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.

MLP Lublin. Docelowa powierzchnia w tych inwestycjach sięga 775
tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej. Oznacza to możliwość
podwojenia obecnej skali działania. Potencjał do dalszej rozbudowy dotyczy głównie parków: MLP
Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP
Lublin. W przygotowaniu są także
kolejne inwestycje w regionie Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska
oraz Polski Centralnej, w tym m.in.
MLP Poznań Zachód i MLP Teresin.
Uwzględniając także te projekty

docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group przekroczy 1 mln
mkw.O
„Poza dynamicznym rozwojem na
terenie naszego kraju, coraz poważniej rozważamy ekspansję zagraniczną. W pierwszej kolejności analizujemy rozwój na rynku
niemieckim. Za naszą zachodnią
granicą
zakładamy
podpisanie
pierwszych kontraktów jeszcze
w pierwszej połowie tego roku” –
stwierdził Radosław T. Krochta.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

W 2014 r. MLP Group S.A. podpisało
33 umowy najmu, wynajmując łącznie ok. 256 tys. mkw.powierzchni
magazynowej i biurowej. Z tego blisko 195 tys. mkw. dotyczyło umów
zawartych z nowymi Klientami w ramach budowy nowych i rozbudowy
posiadanych parków. Ponad 8 tys.
mkw. dotyczyło zwiększenia wynajmowanej powierzchni przez dotychczasowych Klientów w ramach
dostępnej już gotowej powierzchni
magazynowej parków logistycznych. Kolejne 8 tys. mkw. związane
było z przekazaniem nowym Klientom gotowej powierzchni. Umowy
na pozostałe około 45 tys. mkw.
dotyczyły przedłużenia najmu na
kolejne okresy.
Na koniec minionego roku łączna
wybudowana i wynajmowana przez
MLP Group powierzchnia magazynowa wynosiła ponad 367 tys. mkw.
W porównaniu do stanu na koniec
2013 r. stanowiło to wzrost o 21%.
MLP Group aktualnie rozwija sześć
parków logistycznych: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń oraz

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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XIV FORUM MŁODEJ LOGISTYKI
Źródło: Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej zaprasza na kolejną,
już 14. edycję Forum Młodej Logistyki a także na towarzyszące temu wydarzeniu Targi Pracy Transportu i Logistyki! Wydarzenia, które odbędą się 5-6 marca 2015 roku. Wydarzenia
te stanowią idealną okazję, aby poznać bliżej zagadnienia
transportu, spedycji oraz logistyki. Forum Młodej Logistyki
to największa coroczna konferencja gromadząca studentów
z całej Polski oraz najbardziej wpływowych przedstawicieli
firm branży TSL. Podczas konferencji uczestnicy mają możliwość nawiązania nowych kontaktów, poznania bliżej systemów transportowych, skonfrontowania wiedzy praktycznej
z tą wyniesioną z uczelni.

Dwa dni konferencji zapewniają dwie różne formy poszerzania logistycznych horyzontów. Pierwszego dnia konferencji
odbędzie się finał dwuetapowego konkursu dla studentów
działających w kołach naukowych, związanych z branżą TSL.
Zwycięzcy pierwszego etapu przedstawią swoje rozwiązanie zadania konkursowego podanego przez firmę, a następnie odpowiedzą na pytania od ekspertów oraz uczestników
konferencji. Spośród drużyn, które zaprezentują się podczas
finału, zostanie wybrany najlepszy zespół, który zachwyci
Kapitułę swoim rozwiązaniem, opracowaniem tematu, wiedzą oraz poziomem merytorycznym prezentacji. Osoby, które
najbardziej wyróżnią się podczas konkursu mają możliwość
zdobycia stażu lub praktyk w największych firmach logistycznych w Polsce.

Drugi dzień poświęcony jest panelom dyskusyjnym, których
zróżnicowanie tematyczne pozwoli każdemu na aktywne
uczestniczenie w debatach, w których wezmą udział przedstawiciele zaproszonych Firm oraz studenci. Profesjonaliści
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym podzielą się
z uczestnikami znajomością zagadnień podejmowanych
przez branżę logistyczną oraz spostrzeżeniami, które są
bezcenne dla studentów. Uczestnicy mają wtedy okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca związana z transportem, jak
należy się do niej przygotować oraz czego oczekuje się od
pracowników.
W trakcie konferencji odbywają się również Targi Pracy Transportu i Logistyki. Jest to okazja do zapoznania się z ofertą firm
branży TSL, zostawienia swojego CV, nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, a dla przedstawicieli firm
- spotkania z potencjalnymi pracownikami. Co roku rośnie
liczba firm zainteresowanych możliwością zaprezentowania
się na Targach Pracy, a wszyscy, którzy już brali w nich udział,
chcą tam wrócić kolejny raz. W związku z tak dużym zainteresowaniem, podczas Targów Pracy Transportu i Logistyki,
znanych wcześniej jako Logistyczne Targi Pracy, pojawi się
jeszcze więcej firm, umożliwiając w ten sposób wszystkim zainteresowanym dziedziną transportu znalezienia czegoś dla
siebie.
Forum Młodej Logistyki to wydarzenie, podczas którego nie
zabraknie wrażeń nawet dla najbardziej wymagającego miłośnika transportu, a Targi Pracy mogą okazać się początkiem
obiecującej kariery zawodowej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w obydwu wydarzeniach.
więąe,cej informacji 

POŁĄCZONE ATUTY
Źródło: Mainfreight Poland

1 lutego 2015 roku Wim Bosman
Polska zmienił nazwę na Mainfreight Poland. Tym samym zakończył
się proces integracji i rebrandingu
Wim Bosman z globalnym dostawcą usług logistycznych – nowozelandzką Grupą Mainfreight. Dzięki temu firma poszerzyła ofertę
usług i zapewnia polskim klientom
pełny dostęp do globalnych rozwiązań logistycznych. Mainfreight
Poland to kompleksowy dostawca
rozwiązań logistycznych w ramach
łańcuchów dostaw. Specjalizuje
się w transporcie i spedycji drogowej, morskiej oraz lotniczej,
logistyce kontraktowej oraz w zaawansowanych „szytych na miarę”
rozwiązaniach logistycznych - dostosowanych do indywidualnych
potrzeb klientów.
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2015 rok będzie kolejnym rokiem intensywnego rozwoju Mainfreight Poland. Wzmacniając ofertę z zakresu
logistyki kontraktowej firma planuje
uruchomienie nowego magazynu oraz
cross docku wspierającego procesy
dystrybucji w relacji Europa Zachodnia – Europa Środkowo-Wschodnia.
Firma rozbuduje regularne połączenia drobnicowe (przewozy paletowe)
w relacjach z Portugalią, Hiszpanią,
Rumunią. Zamierza również zwiększyć udział aut w przewozie drobnicy
z Belgią i Holandią, a także rozszerzyć funkcjonalności systemów TMS
do zarządzania transportem i zleceniami spedycyjnymi. Planowany jest
również systematyczny rozwój floty
własnych pojazdów. Obecnie firma
posiada w Polsce 100 pojazdów ciężarowych oraz współpracuje ze stały-

mi podwykonawcami dysponującymi
ponad 200 autami. Centrala firma Mainfreight Poland znajduje się w Pruszkowie, oddziały: w Katowicach i Warszawie a wkrótce także w Poznaniu.
„Pełne włączenie w struktury Mainfreight Group oznacza dla nas nowe
standardy i poszerzenie zakresu dostępnych usług i możliwości logistycznych. Dzięki temu klientom zapewniamy międzynarodowe doświadczenie
i know how specjalistów Grupy Mainfreight, zdobyte na 5 kontynentach
w blisko 240 oddziałach, podparte doskonałą znajomością funkcjonowania
rynku w Polsce” – mówi Beata Krawczyk, dyrektor zarządzająca Mainfreight Poland. Zmieanie uległa także
strona na www.mainfreight.pl.
czytaj dalej 

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW IT W DACHSER
Źródło: Dachser Foto: Dachser

Operator logistyczny Dachser odnowił i wzmocnił korporacyjny system IT, zgodnie z normą ISO 27001, standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym
w firmie jest długofalowym procesem, polegającym na
ciągłym doskonaleniu. Zgodnie z tą zasadą, firma Dachser
nie tylko co roku organizuje audyt swojego korporacyjnego systemu IT, ale także, korzystając ze wsparcia firmy
TÜV Süd, poddaje weryfikacji cały proces rozwoju oprogramowania.

Już od ponad 25 lat Dachser polega na swoich autorskich
systemach Domino i Othello służących do zarządzania
transportem drogowym, lotniczym i morskim, a także Mikado do zarządzania logistyką magazynową i systemie
elektronicznej wymiany danych – EDI. Ponadto, operator
dysponuje własnymi narzędziami eLogistics opartymi na
sieci internetowej, które służą m.in. do przyjmowania zleceń i śledzenia przesyłek. Systemy Dachser dla wszystkich
oddziałów i organizacji krajowych są projektowane, rozwijane i co tydzień centralnie aktualizowane. Obecnie w rozwój oprogramowania jest zaangażowanych 100 spośród
280 pracowników w centrali Dachser w Kempten.
„Nasze systemy są wysoce zintegrowane, mogą być elastycznie dostosowywane oraz stanowią odzwierciedlenie
najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych. To unikalna propozycja w branży logistycznej” – mówi Christian
von Rützen, kierownik działu IT-Security w Dachser. „Certyfikat ISO 27001 jest jasną deklaracją naszej wydajności,
jakości i profesjonalizmu w procesach rozwoju operacji,
zabezpieczeń i oprogramowania” – dodaje.
czytaj dalej 

AEW EUROPE NABYWA PARK PANATTONI W CZECHACH
Źródło: Panattoni Foto: Panattoni

AEW Europe nabył park logistyczny o powierzchni 255
000 mkw w czeskiej Pradze od Panattoni Europe za
łączną kwotę 150 mln euro. Nieruchomość położona
przy autostradzie R6, w pobliżu międzynarodowego
portu lotniczego w Pradze oraz stołecznej obwodnicy
R1 obejmuje wolno stojący magazyn dystrybucyjny
o powierzchni 125 000 mkw, który obecnie jest w budowie i który został już w całości wynajęty przez koncern Amazon. Po zakończeniu prac przez dewelopera,
firmę Panattoni, planowanym na lato br., obiekt zostanie włączony do europejskiej sieci centrów realizacji
zamówień Amazon a także uzyska certyfikację budownictwa ekologicznego BREEAM Very Good.

Pozostałe 130 000 mkw stanowi zabudowa logistyczna
składająca się z siedmiu obiektów klasy A. Cztery z nich
o łącznej powierzchni 102 000 mkw zostaną zbudowane
pod najem mniejszych powierzchni przez wielu najemców, zaś pozostałe będą przeznaczone na rynek lokatorsko-właścicielski.
Transakcja stanowi pierwszy nabytek funduszu LOGISTIS
na terenie Czech po niedawnym podwyższeniu kapitału
Funduszu przez AEW Europe o 820 mln euro. Strategia
rozwoju funduszu LOGISTIS zakłada przede wszystkim
współpracę z lokalnymi deweloperami zorientowaną na
budowę portfela obiektów logistycznych klasy A w naj-
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bardziej strategicznych lokalizacjach logistycznych na
terenie całej Europy kontynentalnej.
Remy Vertupier, zarządzający funduszem AEW Europe
LOGISTIS, powiedział: „Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej atrakcyjnych inwestycji logistycznych, które pojawiły się na rynku środkowoeuropejskim na przestrzeni
ostatnich 12 miesięcy. Naszym zdaniem jest to najbardziej strategiczna lokalizacja w tym kraju, z dużym potencjałem jeśli chodzi o możliwości najmu, pozwalająca
nam od razu mocno zaznaczyć swoją obecność na rynku,
którą zamierzamy umacniać zgodnie ze strategią naszego Funduszu.”
Pavel Sovicka, Dyrektor Zarządzający Panattoni Czechy,
powiedział: „Cieszy nas współpraca ze światowymi graczami takimi jak AEW Europe oraz Amazon w ramach tego
niepowtarzalnego projektu. Powstanie tu największy
wolno stojący obiekt przemysłowy na terenie Czech od
1989 roku. Transakcja wpisuje się w ramy wieloletniej
współpracy między naszymi firmami. Jesteśmy dumni,
że firma AEW Europe powierzyła nam zarządzanie swoim
portfelem poza jego budową.”
Firmy AEW Europe i Panattoni korzystały z doradztwa
międzynarodowych firm prawniczych, odpowiednio
Dentons oraz Havel Holásek Partners. AEW Europe była
jedną z pierwszych firm zarządzających inwestycjami na
rynku nieruchomości, tworząc w 1999 r. swój specjalistyczny fundusz logistyczny (obecnie LOGISTIS), który
od tego czasu zakumulował portfel aktywów logistycznych klasy A o łącznej powierzchni przewyższającej 1,4
mln mkw na terenie Francji, Włoch, Hiszpanii, Belgii oraz
Niemiec.

LEASING BAROMETREM GOSPODARKI
Źródło: EFL

Jak wynika z opublikowanych przez
Związek Polskiego Leasingu (ZPL)
danych, rynek sfinansowanych leasingiem inwestycji wzrósł w 2014
roku o 21,3 proc (ogółem ruchomości i nieruchomości). Wartość sfinansowanych inwestycji wyniosła ponad 41,6 mld PLN[1]. EFL największa
firma leasingowa i branżowy lider
zwiększył w tym czasie obroty o niemal 18 proc. (17,7%).

Rynek leasingu 2014 w liczbach
W 2014 roku zrzeszone w ZPL firmy
sfinansowały pożyczką i leasingiem
łącznie aktywa o wartości 42,82 mln

zł, co oznacza wzrost, liczony rok do
roku, w wysokości 21,3 proc (35,3
mld zł w 2013). EFL – prekursor polskiego leasingu – zakończył rok ze
wzrostem sprzedaży w wysokości
17,7 proc., a jej wynik przekroczył
3,73 mld PLN.
Wartość sfinansowanych przez branżę leasingową w 2014 roku ruchomości wzrosła o 23,5 proc. i wyniosła
blisko 41,6 mld zł. Dużego spadku
doświadczył zaś rynek leasingu nieruchomości. W ubiegłym roku wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe nieruchomości wyniosła
nieco ponad miliard zł (1,247 mld
zł), co oznacza spadek rok do roku
o 23,5 proc. (1,63 mld PLN w 2013
r.). Filarami rynku leasingu nadal pozostają pojazdy oraz rynek maszyn
i urządzeń, które odpowiednio wzrosły o 27,7 proc. (26,463 mld zł) i 17,7
proc. (13,553 mld zł).
„Wypracowane przez firmy leasingowe dobre wyniki w głównej mierze
REKLAMA

zawdzięczamy inwestycjom w segmencie pojazdów, który jest kołem
zamachowym rynku leasingu. EFL,
zajmujący pierwszą pozycję m.in.
w zakresie finansowania pojazdów
(zarówno lekkich, jak i ciężarowych),
wypracował sprzedaż na rynku samochodów o niemal 18,6 proc. wyższą
niż rok wcześniej. Cieszymy się z tych
wyników, które pośrednio pokazują
dobrą kondycję polskich przedsiębiorców” – powiedział prezes EFL,
Radosław Kuczyński.
„Leasing jest swoistym barometrem
nastrojów inwestycyjnych i kondycji
przedsiębiorstw, które kolei przekładają się na stan polskiej gospodarki,
poziom zatrudnienia etc. Zapowiadany na rok 2015 wzrost poziomu PKB
o 3,7 proc. jest również dobrym prognostykiem dla branży leasingowej,
która powinna w całym 2015 roku
osiągnąć dynamikę wzrost na poziomie ok. 11%” – dodał prezes Kuczyński.
czytaj dalej 

ERF WG2 SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ
Źródło: Komitet Techniczny Regałów PSTM

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, od samego początku nastawione jest na współpracę z organizacjami międzynarodowymi, działającymi w tych samych obszarach problemowych. Członkostwo w European Racking
Federation (Europejskiej Federacji Regałowej), a przede
wszystkim aktywny udział członków Stowarzyszenia
w pracach grup roboczych, jest potwierdzeniem wspierania przez Stowarzyszenie ważnych dla środowiska inicjatyw.
W dniach 5 i 6 lutego 2015 roku odbędzie się czwarte spotkanie Working Group 2 (Drugiej Grupy Roboczej) organizacji European Racking Federation (Europejskiej Federacji
Regałowej). Zebranie organizowane jest pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, organizacji

zrzeszającej polskie firmy działające w obszarze szeroko
pojętej techniki magazynowej, sklepowej i transportu wewnętrznego.
Zebranie grupy będzie dotyczyło proponowanych zmian
w normie EN 15620 i będzie miało miejsce w Ruścu k. Warszawy, w siedzibie członka PSTM, firmie MAGO S.A. W wydarzeniu tym uczestniczyć będą również przedstawiciele
innych wiodących firm z branży: MGL, Nedcon Silesia, Olejnik Systemy Magazynowe, Sepromo. Podkreślić należy, że
jest to pierwsze spotkanie, które udało się zorganizować
w Polsce - jest to wynik prowadzonej od trzech lat intensywnej działalności PSTM, które poprzez swoją statutową
działalność bierze udział w kształtowaniu norm i prawa
w Europie.

REKORDOWY ROK NA RYNKU
Źródło: Panattoni Foto: Panattoni

Panattoni Europe z rekordowym 2014
rokiem. Lider branży nieruchomości
komercyjnych dostarczył na rynek
CEE najwięcej spośród deweloperów
nowej powierzchni przemysłowej 512 000 m², a także spektakularnie
świętował Nowy Rok z 400 000 m²
w budowie. Panattoni Europe prowadzi również w kategorii popytu netto
w Polsce, liczonego wg właścicieli
obiektów z wynikiem 23 proc., jak
również zawartych transakcji w regionie CEE - 653 000 m², z czego 75 proc.
to wyłącznie nowe umowy najmu.

Rok 2014 przełomowym pod wieloma względami. Przejdzie do historii,
jako najbardziej aktywny od czasów
kryzysu i jednocześnie rekordowy. Bo
to właśnie w nim Panattoni Europe
realizowało spektakularne transakcje
nie tylko w Polsce, ale i w regionie CEE
- 369 000 m² budowanej powierzchni dla firmy Amazon - w Polsce (246
000 m² ) i w Czechach (123 000 m² ).
Również nastroje najemców pokazały
wyjątkowość minionego roku, który
charakteryzował się wysokim popytem.

Na koniec 2014 roku istniejąca powierzchnia magazynowa osiągnęła 8
541 000 m² .
Fakty 2014 roku - Panattoni Europe
w pigułce. Deweloper dostarczył na
rynek Polski i Czech najwięcej, bo aż
512 000 m² nowych obiektów - w samej Polsce 462 000 m² (ponad dwa
razy więcej od drugiego miejsca wg
podsumowania JLL). Zrealizowane inwestycje to przede wszystkim wspomniane rekordowe obiekty BTS dla
firmy Amazon pod Wrocławiem i Poznaniem, ale i BTS Castorama (50 000
m² ) w Strykowie, BTS Polaris (34 000
m² ) w Opolu, czy BTS K-Flex (16 000
m² ) w Wieleniu, a także kolejne etapy
rozbudów własnych parków. Na tym
nie koniec - na 31 grudnia ubiegłego
roku, Panattoni Europe budowało najwięcej spośród wszystkich deweloperów, bo aż 400 000 m² w regionie CEE
i 240 000 m² w Polsce, w tym 45 000
m² obiektu produkcyjnego dla GE Industrial Solution w Bielsku Białej, 11
000 m² hali produkcyjnej dla firmy
Pilkington w Chmielowie, nie wspominając o prowadzonych inwestycjach
powiększania powierzchni własnych
parków. Panattoni Europe jest również leaderem popytu netto w Polsce
liczonego wg właścicieli obiektów
z wynikiem 23 proc, natomiast zawarte transakcje przez dewelopera to
ponad 400 000 m², z czego 75 proc.
to wyłącznie nowe umowy najmu. Robert Dobrzycki, Partner Zarządzający
Panattoni Europe nie ukrywa zadowolenia.
czytaj dalej 
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NAJWYŻSZA OCENA BREEAM
Źródło: Prologis

Obiekt produkcyjno-dystrybucyjny o powierzchni 12 600
metrów kwadratowych, wybudowany dla TOMRA Sorting Solutions, zlokalizowany w Prologis Park Bratislava,
otrzymał najwyższą ocenę w zakresie zrównoważonego
budownictwa dla obiektów dystrybucyjnych w Czechach
i na Słowacji.

wodem na to, że Prologis jest w stanie spełnić oczekiwania
klientów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i podniesieniu rentowności inwestycji. Szczególnie
dotyczy to zużycia wody i ograniczenia ilości odpadów,
które to parametry uzyskały odpowiednio wyniki na poziomie 82 i 80 punktów na 100 możliwych.”

Budynek osiągnął wynik 60,9% i jako pierwszy otrzymał
ocenę “bardzo dobrą” według systemu akredytacji BREEAM od czasu, gdy w 2013 roku wprowadzono nowe, bardziej restrykcyjne standardy dotyczące ochrony otoczenia
i zasobów naturalnych. Zgodnie z nimi, zespół Prologis
dostarczył nowoczesny i wydajny pod względem energetycznym obiekt produkcyjno-dystrybucyjny, spełniający te
rygorystyczne wymogi środowiskowe.

Generalnym wykonawcą budynku 8 była Spółka Goldbeck,
zaś ARCADIS CZ przeprowadziła proces pozyskania akredytacji BREEAM. Prologis Park Bratislava to nowoczesne
centrum dystrybucyjne, składające się z 10 budynków
o łącznej powierzchni 260 000 metrów kwadratowych.
Park, położony w odległości 24 kilometry na wschód od
centrum Bratysławy, 2 kilometry od miasta Senec oraz 16
kilometrów od lotniska międzynarodowego, stanowi idealne miejsce do prowadzenia działalności logistycznej na
skalę krajową i międzynarodową.

“Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać naszym
klientom efektywne rozwiązania zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Cieszymy się, że
właśnie ten projekt otrzymał tak wysoką ocenę BREEAM”
powiedział Martin Polák, Senior Vice President i Country
Manager Pologis na Czechy i Słowację. “Budynek 8 jest do-

Z portfolio o łącznej powierzchni 479 000 metrów kwadratowych w trzech parkach dystrybucyjnych w Bratysławie
(Senec), Galancie (Gan) i Nove Mesto, Prologis jest wiodącym dostawcą powierzchni magazynowej na Słowacji.

REKORDOWY LOGIMAT 2015 W STUTTGARCIE
Autor: Andrzej Szymkiewicz Foto: Log4.pl

Zakończone targi LogiMAT 2015 w Stuttgarcie, zanotowały historyczne wzrosty we wszystkich obszarach danych
statystycznych. Z regionalnej imprezy targowej, przeistoczyły się w liczące się na rynku międzynarodowe targi
logistyczne, które przyciągają coraz więcej zainteresowanych firm i zwiedzających. Trzynasta edycja tej imprezy
zajęła powierzchnie siedmiu z ośmiu hal centrum wystawienniczego w Stuttgarcie.
Na targach swoją ofertę zaprezentowało 1162 wystawców (+15,4%), 246 z pośród nich to wystawcy z zagranicy
(+10,5%), sześć firm z Polski - Comp-Win z Poznania, EPS-Ehrhardt + Partner Solutions Polska z Warszawy, Europa
Systems z Pyrzyc, Intralean z Wilkowa, Silny & Salomon
z Gdyni oraz Wuwer z Rudy Śląskiej, przedstawiło ofertę
zachęcając do współpracy. Powierzchnia wystawiennicza
netto zwiększyła się o 18,7% w porównaniu do poprzedniej imprezy, targi odwiedziło ponad 35 000 osób(+7%),
pochodzących głównie z Unii Europejskiej (69,2%) i innych regionów (29,8%).
Na
targach
zaprezentowano
wszystko co potrzebne jest do obsługi łańcucha dostaw, od software do sprzętu i wyposażenia, nie
brakowało niczego, co potrzebne
jest w logistyce. To pierwsze wrażenie jakie nasunęło się patrząc
na różnorodność zaprezentowanej
oferty, każdy mógł „znaleźć” coś
dla swojego biznesu, od małych po
duże firmy. Przyglądając się ofercie
wystawców, zauważalny jest bardzo silny trend w kierunku automa-

tyzacji procesów, można powiedzieć, że to znak czasu, gdyż
niemal wszystkie firmy prezentowały swoją ofertę w oparciu o ten technologiczny element procesowych rozwiązań.
Rafał Bachanek z firmy Dürwen Polska, stwierdził, że to nie
unikniony proces, który obecny jest we wszystkich aplikacjach w logistyce, w oferowanym osprzęcie do wózków
widłowych, jak pozycjonery i obrotnice, też elementy automatyki są wdrażane, jak chociażby ważenie podnoszonych
towarów.
Wystawcy prezentowali na stoiskach pełne palety swoich
ofert, nie brakowało też nowości, które opatrzone były stosownymi symbolami, jak chociażby „Hydrauliczne widły
teleskopowe” firmy Dürwen Maschinenbau GmbH. Firma
zajmowała stoisko w sąsiedztwie swego partnera biznesowego, firmy Still GmbH, która jak zwykle atrakcyjnie i głośno prezentowała produkty z marką Still.
czytaj dalej 

Bezpieczny mix
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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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PROMOCJĘ BEZPIECZEŃSTWA ZACZNIJ OD SIEBIE
Autor: Anna Wanat Foto: CWS-boco

Bezpieczeństwo w pracy to temat, który w ostatnim czasie rozwija się coraz szybciej. Zaangażowana w jego
promowanie jest również firma CWS-boco, jeden z koalicjantów powstałej w 2014 roku Koalicji Bezpieczni
w Pracy. CWS-boco to międzynarodowa firma obecna na polskim rynku od 1995 roku. Posiada dwie marki
serwisowe: CWS – oferującą rozwiązania umożliwiające zapewnienie czystości w budynkach firmowych,
komercyjnych i instytucjach publicznych oraz markę boco, która świadczy usługi z zakresu wynajmu oraz
serwisu odzieży roboczej.
W trzecim kwartale 2014 roku firma CWS-boco przeniosła swoją siedzibę do SEGRO Business Park Łódź. Jednym
z głównych celów powstania nowego kompleksu biurowo-usługowego było stworzenie bezpieczniejszych warunków pracy.
W związku ze specyfiką działalności firmy, roczne zużycie środków piorących wynosi 10 tys. Litrów. W większości kwalifikowane są one jako substancje niebezpieczne,
przy bezpośrednim kontakcie stanowiące zagrożenie dla
pracownika. Jednym z najskuteczniejszych sposobów
ochrony przed tego typu zagrożeniami jest ograniczenie
do minimum osób mających kontakt z wspomnianymi
chemikaliami.
Wcześniejsza organizacja pracy
Na terenie pralni przemysłowej wcześniej dostępne było
około 20 dozowników ze środkami chemicznymi, czyli w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości procesu prania, jednak mimo zachowania wszelkich środków
ostrożności, w przypadku awarii czy niekontrolowanego
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wycieku, tego typu organizacja procesu mogła stanowić
zagrożenie skażenia środowiska pracy, a tym samym bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia człowieka.
Nowe rozwiązania
Rozwiązania zastosowane w nowej siedzibie to między
innymi wyraźne oddzielenie strefy „brudnej” od strefy
„czystej” poprzez zastosowanie tzw. ściany barierowej, co
umożliwia utrzymanie najwyższego poziomu higieny, a co
za tym idzie, spełnienie rygorystycznych norm w zakresie
serwisu odzieży specjalistycznej. Szczególnie istotne jest
to dla firm działających w branży farmaceutycznej, spożywczej czy biotechnologicznej.
Kolejnym rozwiązaniem jest inwestycja w budowę
centralnego magazynu chemicznego, wyposażonego
w automatyczne stacje dozujące. Pomieszczenie to ma
powierzchnię 65 m2. W podłodze wbudowany został
zbiornik zabezpieczający przed ewentualnym wyciekiem
do środowiska szkodliwych substancji. Pomieszczenie
magazynowe jest specjalnie wentylowane i fizycznie od-

dzielone od pralni, w której pracują ludzie. Główna jego
rola to przeładunek i przechowywanie środków piorących
w oryginalnych zamkniętych opakowaniach.
Dodatkowym rozwiązaniem wdrożonym w magazynie jest
nowoczesny, w pełni zautomatyzowany system dozowania środków piorących. Dzięki temu ograniczono do minimum czynności wymagające kontaktu ludzi z chemikaliami.
Ergonomia pracy
Ważnym punktem w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy jest również zapewnienie jak największej ergonomii pracy. W firmie CWS-boco jednym z najważniejszych rozwiązań jest budowa konstrukcji podwyższającej
dla wszystkich pralnic. Zastosowanie stelażu o wysokości
20 cm wpłynęło na znaczne zmniejszenie obciążenia kręgosłupów osób odpowiedzialnych za załadunek i rozładunek prania. Innym rozwiązaniem jest również wykorzystanie przesuwnych wózków służących do transportu odzieży
i ręczników, których wysokość dostosowano do wymiarów
antropometrycznych pralni.

Regulacje prawne i informowanie pracownika
Akty prawne dotyczące instrukcji BHP regulują jedynie
kwestie zamieszczanych w niej treści. Nie pojawiają się
w nich precyzyjne informacje mówiące o miejscu umieszczenia instrukcji, w związku z czym decyzja taka zostaje
pozostawiona pracodawcy.

Zgodnie z przepisami najważniejsze regulacje odnośnie przekazu instrukcji to ich przejrzystość oraz
to, iż powinny one być zrozumiałe dla pracowników. Opisane powinny zostać czynności wykonywane przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.
Zdefiniować należy także, jak bezpiecznie powinno
wykonywać się swoje obowiązki oraz jakie są zasady postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub
zdrowia.
Informowanie pracownika w CWS-boco
Pracownicy w tej firmie mają dostęp do wszelkich wymaganych prawnie dokumentów, które wywieszone są w hali
produkcyjnej. Ten tradycyjny sposób informowania został
dodatkowo uzupełniony o łatwiej przyswajalny dedykowany system znakowania wizualnego na terenie zakładu.
Na te potrzeby specjalnie zaprojektowano indywidualne
dla firmy znaki informacyjne. Opracowanie tablic poprzedzone zostało analizą obowiązujących w firmie procedur,
jak również przyczyn występujących wcześniej wypadków. Na tej podstawie przygotowano oznakowanie informujące o konieczności mycia rąk, stosowania rękawiczek
i innych środków ochrony indywidualnej oraz znaki zakazu biegania.

Poprawiono również bezpieczeństwo w zakresie przeładunku detergentów. CWS-boco Polska zainwestowała
w specjalnie przystosowany wózek do przewożenia opakowań zbiorczych chemikaliów o pojemności 200l. urządzenie wyposażone zostało w obręcze zaciskowe, wspomagające i ułatwiające podnoszenie ładunku. Dzięki takiemu
usprawnieniu technologicznemu praktycznie wyeliminowano ryzyko uszkodzenia opakowania podczas transportu.
Kolejne zastosowane rozwiązanie to wyposażenie pracowników działu produkcji w maty antyzmęczeniowe, które
znacznie zmniejszają napięcie mięśni nóg i pleców oraz
poprawiają krążenie i chronią stawy.
Ważnym udogodnieniem jest również zainstalowanie
otwieranych świetlików, które oprócz dostarczenia odpowiedniej ilości światła w pomieszczeniach, zapewniają
również dostęp do świeżego powietrza.

Za pomocą piktogramów przypomina się pracownikom sortującym odzież o obowiązku stosowania
jednorazowych rękawic ochronnych, technikom
o konieczności zachowania ostrożności podczas remontu maszyn i urządzeń, pracownikom produkcji
o obowiązku dezynfekcji rąk. Niewątpliwą zaletą
stworzonego systemu wizualnego jest dostępność
do najważniejszych informacji na każdym stanowisku pracy.
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DOBRE PRAKTYKI W KSZTAŁTOWANIU ZACHOWAŃ OPERATORÓW
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Autor: Anna Wanat Foto: STILL

Nie ulega wątpliwości, że edukacja operatorów wózków widłowych jest niezwykle ważna. W dużej mierze to od nich zależy bezpieczeństwo i jakość towaru w procesie magazynowania oraz bardzo ważne bezpieczeństwo własne i ludzi przebywających w bliskim otoczeniu pracy operatora. Obecna polityka szkoleń
operatorów pozostawia wiele do życzenia, dając duże pole do zgodnego z prawem dopuszczenia nieodpowiednio wyszkolonego pracownika, co było już omawiane w jednym z wcześniejszych numerów Bezpiecznego Magazynu. Dlatego istotne jest to, że firma STILL Polska, jako dostawca floty wózków i rozwiązań
intralogistycznych, wychodzi z inicjatywą szkoleń dla operatorów, co wpływa na kształtowanie właściwych
postaw uczestników procesów magazynowania.
Akademia Bezpieczeństwa STILL
Akademia Bezpieczeństwa STILL to zainicjowany przez
STILL Polska program, mający na celu zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy z wózkiem widłowym. Działania w ramach Akademii głównie koncentrują
się na przeprowadzaniu szkoleń dla operatorów, w trakcie
których przedstawia się zainteresowanym zasady bezpiecznego użytkowania wózka widłowego oraz pokazuje,
na co należy zwrócić uwagę przy jego eksploatacji. Działania te wspierane są przez projekt i dystrybucję materiałów
informacyjnych, przedstawiających między innymi proces
prawidłowej wymiany baterii w wózku widłowym czy zasady bezpiecznego użytkowania wózka.

szkoleniami operatorów. Dlatego też są one powtarzalne,
a firmy, które zdecydowały się na przeprowadzenie ich
u siebie, decydują się na kolejne w celu przypomnienia
i utrwalenia zdobytej przez operatorów wiedzy i umiejętności.

Akademia Bezpieczeństwa w praktyce
Szkolenia przeważnie przeprowadzane są w formie dwóch
części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na przekazaniu wiedzy i informacji, opartych na doświadczeniu pracowników firmy STILL zdobytym przez dwa
lata działania projektu. To między innymi kwestie przypomnienia prawidłowych zasad użytkowania wózka. Część
praktyczna to głównie koncentracja na ewentualnych problemach w danym magazynie a forma przeprowadzonych
ćwiczeń dostosowywana jest specjalnie do charakterystyki
pracy.

Ciągły rozwój
Projekt firmy STILL Polska jest ciągle rozwijany, jednak
wciąż koncentruje się wokół tematyki bezpieczeństwa
w procesach magazynowania. Jak wspomina pan Tobiasz
Jakubczak, odpowiedzialny za organizację działań Akademii Bezpieczeństwa, często takie szkolenia są jedynymi
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Większa świadomość początkiem dla większego bezpieczeństwa
Pozytywny wpływ na pracę w magazynach po przeprowadzonych szkoleniach potwierdzany jest przez odpowiedź
zwrotną korzystających firm. Coraz częściej podejmowana
jest tematyka bezpieczeństwa w magazynach. Szuka się
również odpowiedzi na pytania, jak zorganizować miejsce pracy i jakie warunki stworzyć, żeby zminimalizować
ryzyko występowania niebezpiecznych zdarzeń. Wzrasta
świadomość osób zarządzających, co widoczne jest także
w zainteresowaniu produktami wspomagającymi zwiększanie bezpieczeństwa. I co najważniejsze, takie szkolenia
wpływają na zwiększenie świadomości operatorów, a zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystywane są w codziennej pracy.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNACH DHL EXPRESS
Autor: Anna Wanat Foto: DHL Express

Wdrażanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i kształtowanie właściwych postaw uczestników
procesów magazynowania i dystrybucji może być podejmowane w różnoraki sposób. Jednak najistotniejszym jest takie przygotowanie miejsca pracy i przeszkolenie pracownika, aby już od pierwszego dnia pracy
miał on zapewnione najwyższe warunki bezpieczeństwa. Przykładem takiej organizacji pracy dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracy jest firma DHL Express (Poland), której działania w kształtowaniu
bezpiecznych warunków pracy przedstawione zostaną poniżej.
Specyfika pracy w magazynach DHL Express (Poland)
Operacje wykonywane codziennie w magazynach firmy to rozładunek i załadunek przesyłek, które dostarczane są przy zastosowaniu transportu liniowego (stałe kursy w oparciu o dostępną sieć połączeń) i transportu samochodami kurierskimi
(z magazynów do odbiorcy finalnego). Przesyłki dostarczane
do magazynów przewożone są w koszach transportowych, na
paletach oraz załadowane luzem. Proces rozładunku odbywa
się przy użyciu ręcznego sprzętu wspomagającego, takiego jak
kosze, wózki ręczne oraz przy użyciu wózków elektrycznych
czy wózków widłowych. Ważną rolę w procesach przeładunkowych odgrywa również sorter, na którym umieszczane są
przesyłki, które później kierowane są zgodnie z adresem przeznaczenia. Zadaniem stosowanego sprzętu jest ograniczenie
wysiłku pracujących w magazynach ludzi.

Odzież i obuwie ochronne
Kolejnym punktem kształtującym właściwe postawy
w zakresie bezpieczeństwa jest oferowanie pracownikom
odzieży roboczej i obuwia zapewniającego ochronę w trakcie wykonywanych obowiązków. Kategoria obuwia bezpiecznego stosowania w magazynach DHL Express(Poland)
obejmuje:

Szkolenie wstępne
Pierwszy dzień w pracy na każdym stanowisku rozpoczynany jest szkoleniem wstępnym z zakresu BHP. Podczas takiego
szkolenia zapoznaje się pracownika między innymi ze specyfiką firmy, obejmowanym stanowiskiem pracy, obowiązującymi
na nim zasadami bezpieczeństwa. Pracownik zostaje poinstruowany w zakresie bezpiecznej pracy, rodzaju sprzętu, z jakim
będzie pracował, oraz co bardzo ważne, informuje się pracownika o występującym ryzyku zawodowym a także o zasadach
postępowania, by ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia było jak najmniejsze. Szkolenie BHP to także uświadomienie pracownika, jakie metody pracy powinien stosować, by jak
najmniej obciążać swój kręgosłup.

Plany na przyszłość
Dbanie o bezpieczeństwo pracownika nie jest zadaniem
jednorazowym. Aby zapewnić jego jak najwyższy poziom,
należy nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań. Najbliższe plany firmy DHL Express (Poland), jak wspominają regionalne specjalistki ds. BHP, Panie Anna Kołodziejska i Hanna
Tylkowska, obejmują wyposażenie wszystkich magazynów
w automatyczne defibrylatory typu AED, które można najczęściej spotkać w miejscach, gdzie przebywa wielu ludzi.

Informacja powszechnie dostępna
Ważnym punktem organizacji bezpiecznego miejsca pracy jest
informacja dotycząca zasad bezpiecznego wykonywania pracy
dostępna przed wejściem do magazynu. W widocznym miejscu
umieszczone są instrukcje dotyczące prawidłowego podnoszenia ciężarów, bezpiecznej obsługi wózków widłowych, numery
telefonów alarmowych oraz instrukcje udzielania pierwszej
pomocy. Instrukcje te zostały wzbogacone o obrazki, czyniące
je czytelniejszymi i bardziej przystępnymi dla pracownika.

• Spełnienie przez obuwie podstawowych wymagań normy bezpieczeństwa,
• Zamknięty obszar pięty,
• Właściwości antyelektrostatyczne,
• Absorbcję energii w obszarze pięty,
• odeszwę odporną na przebicia.
Procedura Near Miss
To kluczowy element bezpieczeństwa, mający zastosowanie na etapie zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Na każdy wypadek przy pracy przypada około 300 zdarzeń typu
„Near Miss” (sytuacja grożąca wypadkiem lub zdarzenie potencjalnie wypadkowa). Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania zagrożenia jest identyfikacja i usuwanie w porę przyczyn niebezpiecznych sytuacji. W tym celu
firma DHL Express stworzyła procedurę Near Miss. Polega
ona na tym, że każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia
zauważonego wszelkiego rodzaju zagrożenia i nieprawidłowości bezpośrednio do działu BHP. W ten sposób pracownicy mają możliwość udziału w tworzeniu bezpiecznych
warunków pracy, poprzez współpracę z pracodawcą w zakresie wypełniania obowiązków w zakresie BHP.

Zgodnie z wytycznymi ILCOR/AHA/ERC wspomniane defibrylatory powinny być umieszczane tam, gdzie prawdopodobieństwo Nagłego Zatrzymania Krążenia jest większe niż
raz na dwa lata, a skorzystanie z takiego urządzenia, zgodnie z Programem Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji,
powinno być możliwe w czasie poniżej 3 minut. Zazwyczaj
takie urządzenia umieszczane są w miejscach użyteczności
publicznej, jednak firma DHL Express (Poland) jako jedna
z nielicznych stanie się ich posiadaczem. Zmierzeniem firmy jest to, aby sama świadomość łatwego i swobodnego
dostępu do sprzętu wpłynęła na poprawę poczucia bezpieczeństwa.

Temat numeru
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NOWA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA DLA MAGAZYNÓW
Źródło: Alfa Projekt

Alfa Projekt – spółka oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla usług logistycznych oraz dystrybuująca sprzęt dla branży automatycznej identyfikacji – opracowała systemy IT dla Magazynów Wysokiego Składowania. Platforma bezpieczeństwa Alfa Projekt pozwala na kompletną kontrolę nad przebiegiem
czynności i procesów na terenie magazynu lub sortowni. Systemy IT w pełni koordynują, automatyzują oraz
optymalizują wszystkie obszary pracy zakładów. Nowatorskie rozwiązanie Alfa Projekt – za sprawą modułowej budowy – może być stosowane zarówno w wybranych segmentach działalności magazynu, jak i całościowo do pełnej integracji pracy MWS.
W skład modułu magazynowego Alfa Projekt wchodzą między
innymi:
1. Ewidencja i kontrola procesów – gwarantuje bezpieczny
przebieg wszelkich prac zachodzących na terenie zakładu,
dzięki przejrzystemu systemowi ewidencji umożliwia jednoczesny rozładunek i załadunek towarów,
2. Telewizja przemysłowa – zapewnia pełen monitoring na
terenie zakładu oraz umożliwia skanowanie obrazu,
3. Rejestracja personelu oraz gości wraz z kontrolą dostępu
– kompletne zarządzanie przepływem osób oraz zakresem
ich dostępu do poszczególnych działów magazynu,
4. Rejestracja czasu pracy – koordynacja i kontrola czasu pracy osób zatrudnionych na magazynie.
„Magazynowy system informatyczny – WMS – Alfa Projekt to innowacyjne narzędzie optymalizujące pracę całego zakładu. Nasze rozwiązania można zastosować nie tylko w magazynie znajdującym się na etapie prac koncepcyjnych, ale również w takim,
który już działa. Alfa Projekt oferuje nowatorskie systemy IT
w pełni zarządzające zasobami i procesami zachodzącymi na

terenie magazynu. Moduł stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie całkowitej i kompletnej koordynacji wszelkich zadań wykonywanych w różnych obszarach pracy MWS. Ma to niezwykle
istotne znaczenie dla firm logistycznych również ze względu
na bezpieczeństwo. Nasz produkt pozwala na pełną kontrolę
wszelkich czynności i procesów prowadzonych na terenie magazynu oraz umożliwia jednoczesny nadzór nad prawidłowym
działaniem maszyn czy pracą ludzi” – powiedział Krzysztof Gożałczyński, Key Account Manager w firmie Alfa Projekt.
Alfa Projekt specjalizuje się w nowoczesnych, szybkich i zautomatyzowanych systemach IT dla branży e-commerce, niezbędnych do obsługi zamówień, płatności czy efektywnej dostawy.
Spółka posiada liczne kompetencje w zakresie realizacji projektów informatycznych dla każdego obszaru działalności firmy logistycznej. Kompleksowe rozwiązania informatyczne Alfa
Projekt pozwalają na pełną integrację wszystkich aspektów
związanych z działalnością sklepów internetowych czy sektora
KEP (kurier, ekspres, paczka).

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA OD SATO
Źródło: SATO Foto: SATO

SATO, wiodący producent drukarek kodów kreskowych i systemów znakowania, wraz z partnerami ID.SYS
i Eikona, zaprezentowały swoje najnowsze rozwiązanie Auto-ID dla branży logistycznej na LogiMAT Nowością będzie moduł drukarki SATO RFID - S84-ex. SATO zaprezentuje również innowacyjną, wydajną drukarkę
termiczną CL4NX oraz drukarki bezprzewodowe do zastosowań mobilnych. Wszystkie te produkty zostały
zaprojektowane z myślą umożliwienia logistycznym przedsiębiorstwom w całej Europie zwiększenia wydajności.
Nowe moduły SATO serii S
drukarek RFID umożliwią
firmom realizację najbardziej wymagających zadań
z zakresu etykietowania
w łańcuchu produkcyjnym.
Solidne i łatwe w utrzymaniu drukujące mechanizmy
OEM osiągają niezrównaną
wydajność oraz efektywność pracy. Te uniwersalne
rozwiązania są przeznaczone do wielu zastosowań,
w tym do zastosowań przemysłowych, produkcyjnych (żywności) oraz magazynowych.
Uniwersalna drukarka SATO CL4NX „Plug and Play”
RFID jest szybka w instalacji i konfiguracji. Dzięki au-
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tomatycznej funkcji wykrywania można ją łatwo zintegrować z istniejącymi systemami. Może obsługiwać
szeroką gamę nośników, w tym etykiet o różnej wielkości. Dla łatwej instalacji mediów drukarka została
wyposażona w szeroki otwór głowicy.
„Dzięki naszej szerokiej ofercie wszechstronnych
drukarek kodów kreskowych i RFID, możemy zagwarantować właściwe działanie w niemalże wszystkich
branżach na rynku. LogiMat jest doskonałą okazją do
zaprezentowania naszego innowacyjnego systemu
identyfikacji i dla europejskiego rynku logistycznego”, mówi Detlev Müller, Dyrektor Generalny DACH,
SATO Niemcy. „Wspólnie z naszymi partnerami ID.SYS
i Eikona, oferujemy kompletne znakowania RFID i pakowania, które pomogą firmom osiągnąć większą wydajność, optymalizację wewnętrznych i zewnętrznych
procesów logistycznych, a zwłaszcza, obniżenie kosztów”.

NOWY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI STILL POLSKA
Autor: Wojciech Podsiadły Foto: Still

STILL Polska poszerza zakres działalności. Dystrybutor maszyn intralogistycznych i systemów regałowych,
prowadzący szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w magazynie, wyodrębnił w swej ofercie usługi doradztwa logistycznego.
Prowadzony pilotażowo na stoisku STILL podczas CeMAT
2014 kącik porad ekspertów cieszył się dużym zainteresowaniem. W związku z tym, zadecydowano o włączaniu
usług doradztwa logistycznego do całorocznej, ogólnodostępnej oferty STILL Polska. „Doradztwo było dotychczas integralną częścią naszych relacji z partnerami biznesowymi. Pomagaliśmy klientom w doborze maszyn
najlepiej odpowiadających specyfice pracy w ich przedsiębiorstwach” – mówi Paweł Włuka, kierownik działu
marketingu STILL Polska. „Wyodrębnienie tych działań
jako osobnej usługi pozwoli naszym ekspertom dzielić
się wiedzą z jeszcze szerszym gronem odbiorców” – dodaje.
Doradcy STILL będą służyć pomocą w zakresie tworzenia zintegrowanych koncepcji logistycznych, oceny
efektywności kosztowej i poszukiwania sposobów maksymalizacji korzyści wynikających ze zmiany organizacji
procesów funkcjonujących w magazynie. Punktem wyjścia ma każdorazowo być analiza przepływu materiałów
w danym przedsiębiorstwie, zaś efektem – zoptymalizowana koncepcja floty.

Działania realizowane przy wsparciu doradców mogą
obejmować przykładowo: modyfikację i adaptację zadań
w procesie kompletacji zamówień, podniesienie bezpieczeństwa obsługi magazynu, automatyzację czynności
transportowych czy wypracowanie efektu synergii wynikającego z lepszego dostosowania pojazdów do wykonywanych zadań.

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
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