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WYKORZYSTANY EFEKT SYNERGII
Andrzej Szymkiewicz Foto: Log4.pl

W cyklu hanowerskich targów CeMat odbywają się spotkania kierownictwa Toyota Material Handling Europe z przedstawicielami mediów, konferencja połączona z pokazem nowych rozwiązań, jest okazją do podsumowań i zapowiedzią tego, co firma
pokaże na targach CeMat w Hanowerze. To ważna dla firmy impreza, gdzie pod słynnym dachem prezentuje się jako jeden z czołowych dostawców rozwiązań logistyki wewnętrznej.
Matthias Fischer Prezes i CEO, Toyota Material Handling Europe, Norio Wakabayashi Chairman, Toyota Material Handling Europe, Norman Memminger Dyrektor Zarządzający,
Toyota Material Handling Deutschland GmbH oraz Sam
Coles Vice-Prezes Marketingu i Sprzedaży Toyota Material
Handling Europe, przedstawili główne założenia strategii
działania na najbliższy okres.

TOYOTA LOGISTIC DESIGN
COMPETITION
Źródło: Toyota MH Europe

Jak będzie wyglądał wózek widłowy przyszłości, czy
będzie przypominał znane nam konstrukcje? To pytania które na hasło „wózek przyszłości” automatycznie
pojawiają się w głowie, wszyscy dostawcy wózków widłowych pracują nad nowymi konstrukcjami, a firmy
jak Toyota MH Europe, ogłaszają konkursy, by zainspirować tematem młodych konstruktorów. Jury Toyota
Material Handling Europe, wybrało zwycięskie propozycje projektów pod tytułem, „Wózki widłowe. Jakich
nigdy wcześniej nie widzieliście”. Zwycięzców ogłoszono podczas konferencji prasowej CeMAT, przyznano
nagrody pieniężne, a także możliwość ubiegania się
o staż w Centrum Designu.
Celem Toyota Material Handling Europe, jest dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych, ale zawsze
można iść o krok dalej. Dlatego, druga edycja konkursu
na projekt, skupia się na wózkach widłowych w temacie, „Wózki widłowe. Jakich nigdy wcześniej nie widzieliście”. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni, o to, by
zreorganizować lub zrewolucjonizować wygląd i funkcje w wózkach widłowych. Uczestnicy mieli szansę,
pozostawienia po sobie śladu w przyszłych projektach
transportowych i zabrania nagrody pieniężnej do domu.
czytaj dalej 

go. Ta zależność ma wiele zalet, które pozwalają TMHE planować swój rozwój w sposób zrównoważony i osiągać zamierzone cele. O tym mówił Norio Wakabayashi Chairman,
Toyota Material Handling Europe.
wiecej na stronie 4
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Toyota Material Handling Europe posiada trzy fabryki w Europie, oferuje szeroką paletę produktów marek Toyota, BT
i Cesab, aktywnie operuje na rynkach trzydziestu krajów
w Europie, w 2015 roku sprzedano 77 400 urządzeń a obrót
wyniósł 1,8 miliarda EURO. Toyota Material Handling Europe jest zależna od Toyota Industries Corporation(TICO),
czołowego producenta urządzeń transportu wewnętrzne-

ZWIĘKSZONE KONTROLE PIP
Źródło: www.magazynfakty.pl

PIP będzie miał oko szczególnie na umowy zlecenia. Sprawdzi,
czy nie są one zawierane w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Na co jeszcze będą mieli oko inspektorzy?
Umowy zlecenia pod lupą inspektorów
Szczególną uwagę inspektorzy poświęcą umowom cywilno-prawnym. Będą sprawdzać, czy umowy zlecenia są zawierane
prawidłowo, a więc, czy nie są stosowane w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Takie kontrole były prowadzone już
w latach ubiegłych. W 2015 roku przeprowadzono je w 1 943
podmiotach (w 2014 roku w 2177, a w 2013 roku w 1238 podmiotach). Naruszenia przepisów w tym zakresie w roku ubiegłym
stwierdzono u ponad 2 tys. pracodawców (przedsiębiorców),
w odniesieniu do 12 tys. osób świadczących pracę. Porównanie
tych danych z wynikami kontroli z lat poprzednich wskazuje na
tendencję wzrostową. Za popełnione wykroczenia inspektorzy
nałożyli w 2015 roku na 625 osób (w 2014 roku – 860) grzywny
w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 800 tys. zł.
Oko na prawo pracy i bhp
W tym roku inspektorzy skontrolują też zakłady, w których pracownicy wykonują obowiązki w warunkach szkodliwych. Odwiedzą też te firmy produkcyjne, które nie były sprawdzane w ciągu ostatnich 5 lat. W tych przedsiębiorstwach będą sprawdzać
szczególnie przestrzeganie prawa pracy i bhp. Kontroli będą
dokonywać dwuosobowe zespoły inspektorskie.
czytaj dalej 
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WYNIKI SEGRO ZA 2015 ROK
Źródło: SEGRO Foto: SEGRO

Dobre wyniki zarówno na poziomie operacyjnym, jaki i wskaźnik zwrotów na poziomie portfela są rezultatem aktywnego zarządzania nieruchomościami, pozytywnej dynamiki rynkowej oraz repozycjonowania naszego portfolio, które
obejmuje obecnie niemal wyłącznie powierzchnie przemysłowe i magazynowe. Zainteresowanie najemców i inwestorów nowoczesnymi magazynami w kluczowych lokalizacjach utrzymuje się dzięki korzystnym warunkom makroekonomicznym, ograniczonej podaży nowych obiektów oraz zmianom w strukturze popytu, ukierunkowanego na handel
internetowy i sklepy typu convenience. W rezultacie tych zmian sieci handlowe, firmy kurierskie oraz operatorzy logistyczni prowadzą proces restrukturyzacji łańcucha dostaw, w którym kluczową rolę odgrywają nowoczesne magazyny
i centra dystrybucyjne.
Zysk brutto według MSSF na poziomie 686,5 miliona funtów
(654,4 miliona funtów w 2014 r.) jest wynikiem zysków operacyjnych oraz znacznego wzrostu wartości kapitałowej.
Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 7 procent w porównaniu do roku 2014 i wyniósł 18,4 pensa, co jest związane ze
wzrostem poziomu przychodów z najmu, rekordowo niskim
wskaźnikiem pustostanów (4,8 procent), realizacją nowych
obiektów deweloperskich, zakupem nieruchomości, a także
z niższymi kosztami finansowymi i operacyjnymi.
Wartość aktywów netto na akcję według EPRA wzrosła o 21
procent do 463 pensów, co odzwierciedla wzrost wartości kapitałowej portfela, wynikający z kompresji stóp kapitalizacji
oraz wzrostu czynszów, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, a także
zyski z projektów deweloperskich oraz transakcji sprzedaży.
Program deweloperski oraz posiadane grunty inwestycyjne
w kluczowych lokalizacjach stanowią solidną podstawę przyszłego rozwoju. Aktualnie realizowane inwestycje budowlane
wraz z projektami deweloperskimi zaplanowanymi na okres
najbliższych 5 lat, mogą wygenerować roczne przychody
z najmu na poziomie ok. 109 milionów funtów, co stanowi

około 38% obecnych
przychodów SEGRO.
Wartość
dywidendy
wzrosła o 3,9 procent
do 10,6 pensa (10,2
pensa w 2014 r.).
Komentując
wyniki
finansowe, David Sleath, Dyrektor Zarządzający SEGRO powiedział: – Rok 2015 był
kolejnym doskonałym okresem dla SEGRO, w którym wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Prognozy dotyczące popytu
ze strony najemców są zachęcające, nowy rok rozpoczęliśmy
ze znaczną ilością planowanych transakcji najmu oraz nowych
inwestycji. Niezależnie od nastroju niepewności w obszarze niektórych czynników gospodarczych i geopolitycznych,
jesteśmy przekonani, że nasze portfolio jest odpowiednio
spozycjonowane, aby generować wzrosty powyższej średniej
rynkowej.
kwadratowych. Jest zlokalizowany w zachodniej części Węgier, pomiędzy Wiedniem, Bratysławą oraz Győr i dzięki autostradom M1 i M15 zapewnia doskonałe połączenie pomiędzy
tymi miastami.
czytaj dalej 
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CENTRUM WÓZKÓW
WIDŁOWYCH TOYOTA
Źródło: Toyota Materials Handling Polska

Centrum Wózków Widłowych w Katowicach
oferuje kompletną ofertę wózków nowych
i używanych. Wózki są gotowe do sprzedaży i wynajmu, a w specjalnie przygotowanej
do tego strefie można je osobiście sprawdzić
i przetestować.
Decyzja o zmianie nowej lokalizacji jest wynikiem długoterminowej strategii firmy. Naszym celem jest być kluczowym partnerem
w zakresie transportu wewnętrznego. Aby
temu sprostać nieustannie udoskonalamy
naszą ofertę, zapewniając klientom najlepszy sprzęt do transportu wewnętrznego, jak
również najwyższy poziom świadczonych
przez nas usług. Konsekwencja w działaniu
i dynamiczny rozwój firmy pociąga za sobą
konieczność podejmowania nowych działań
mających na celu zwiększanie efektywności działania naszych pionów operacyjnych
i handlowych. Nowa siedziba w pełni pozwoli na realizację tych celów i wzmocni naszą
ofertę w tej części Polski.

UMOWA Z KAWASAKI MOTORS EUROPE
Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, podpisał długoterminową umowę z Kawasaki Motors Europe, wiodącym producentem motocykli i pojazdów czterokołowych. ID Logistics będzie zarządzać nowym europejskim
centrum dystrybucji Kawasaki, zlokalizowanym w Holandii.
W ramach dziesięcioletniego kontraktu ID Logistics
będzie odpowiadać za zarządzanie i kompleksową
obsługę centrum dystrybucyjnego Kawasaki na Europę Zachodnią. Nowy magazyn o powierzchni 20 tys.
m² położony jest w holenderskim Tilburgu. W pełni
funkcjonować będzie od września 2016 roku, zatrudnienie znajdzie tu 30 osób. Koncepcja działania nowego centrum dystrybucji, opracowana przez
ID Logistics dla Kawasaki, uwzględnia nowe regulacje prawne dotyczące emisji CO2, obowiązujące od
2017 roku. W przyszłym roku uruchomiony zostanie
także kompleksowy, elektroniczny katalog produktów, który zapewni pełną przejrzystość łańcucha dostaw i pozwoli na sprawdzanie konkretnych danych:
od numeru podwozia, przez nazwę klienta, aż po kraj
docelowy. Każdy produkt będzie miał swój własny
numer identyfikacyjny, tak jak to ma miejsce w przypadku elektroniki użytkowej.
Philippe Van Cauwenbergh, Dyrektor Generalny ID
Logistics Benelux, powiedział: „Jesteśmy dumni, że

zdobyliśmy zaufanie Kawasaki. Kawasaki jest marką
znaną klientom z szerokiej gamy produktów wysokiej
jakości i cieszy się znakomitą opinią. Umowa jest wynikiem pracy zespołowej i już czekamy na rozpoczęcie współpracy. Wspólnie z Kawasaki opracowaliśmy
koncepcję logistyczną, która spełnia oczekiwania
klienta.”
Kawasaki Motors jest wiodącym producentem motocykli, słynie z najszybszych na świecie modeli wyścigowych. Jest także czołowym producentem pojazdów
czterokołowych (ATV, quady i mule) oraz skuterów
wodnych - Jet Ski. Rozpoczęcie współpracy z Kawasaki Motors Europe wzmacnia pozycję ID Logistics na
holenderskim i europejskim rynku usług logistycznych. Do grona klientów, obsługiwanych przez ID Logistics w Holandii, należą już m.in. Sony (ID Logistics,
po zwycięskim przetargu w 2013 roku, ponownie zarządza europejskim centrum dystrybucji) oraz FUJIFILM, z którym podpisano kontrakt w 2015 roku.

REKLAMA

WYKORZYSTANY EFEKT SYNERGII
Andrzej Szymkiewicz Foto: Log4

W cyklu hanowerskich targów CeMat odbywają się spotkania kierownictwa Toyota Material Handling Europe
z przedstawicielami mediów, konferencja połączona
z pokazem nowych rozwiązań, jest okazją do podsumowań i zapowiedzią tego, co firma pokaże na targach CeMat w Hanowerze. To ważna dla firmy impreza, gdzie pod
słynnym dachem prezentuje się jako jeden z czołowych
dostawców rozwiązań logistyki wewnętrznej.
Matthias Fischer Prezes i CEO, Toyota Material Handling Europe, Norio Wakabayashi Chairman, Toyota Material Handling Europe, Norman Memminger Dyrektor Zarządzający,
Toyota Material Handling Deutschland GmbH oraz Sam
Coles Vice-Prezes Marketingu i Sprzedaży Toyota Material
Handling Europe, przedstawili główne założenia strategii
działania na najbliższy okres.

Toyota Material Handling Europe posiada trzy fabryki w Europie, oferuje szeroką paletę produktów marek Toyota, BT
i Cesab, aktywnie operuje na rynkach trzydziestu krajów
w Europie, w 2015 roku sprzedano 77 400 urządzeń a obrót
wyniósł 1,8 miliarda EURO. Toyota Material Handling Europe jest zależna od Toyota Industries Corporation(TICO),
czołowego producenta urządzeń transportu wewnętrzne-
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go. Ta zależność ma wiele zalet, które pozwalają TMHE planować swój rozwój w sposób zrównoważony i osiągać zamierzone cele. O tym mówił Norio Wakabayashi Chairman,
Toyota Material Handling Europe, który piastując wcześniej
wysokie stanowiska zarządcze w TICO. To ogromny atut
pozwalający na wdrażanie odważnych rozwiązań na rynku,
jak przystało na czołowego ich dostawcę.
Matthias Fischer Prezes i CEO, Toyota Material Handling
Europe, w swoim wystąpieniu powiedział: „Toyota jest od
wielu lat numerem 1 na świecie, my pracujemy nad tym
aby zdobyć pozycję lidera w Europie. Nasz udział w rynku
wciąż rośnie, o pozycje nr 1 w Europie walczymy z naszymi
dwoma głównymi konkurentami na tym rynku. Udało nam
się osiągnąć wzrost i uzyskać wysoką rentowność naszych
projektów, możemy więc nadal inwestować w produkty
i usługi do indywidualnych rozwiązań, które pokażemy
na targach CeMat w Hanowerze. Te targi to główna nasza
impreza w Europie, na której pokażemy nasze najnowsze
produkty przygotowane z myślą o klientach”
Większość produktów zaprezentowana była na wystawie,
gdzie można było zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami, wpływającymi na efektywność i bezpieczeństwo
pracy oraz na jakość eksploatacyjną. Linie produktów BT

Staxio, a także Toyota Traigo 48, należą do standardów jednak wiele w nich nowych rozwiązań. Prezentowane zestawy
transportowe BT Movit, posiadają wiele przydatnych rozwiązań, stosowanych w logistyce wewnątrzzakładowej i rozwijającym się rynku e-commerce.
Rozwijane są technologie ogniw paliwowych jako przyszłościowego źródła energii, które już znajdują zastosowanie
w oferowanych produktach. System zarządzania flotą I_Site,
jest cały czas rozwijany i dostosowywany do zmieniających
się warunków rynkowych, aplikacja zapewnia większą przejrzystość w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania energią,
wydajności i efektywności pracy oraz obsługi i serwisu.
Toyota jak na światowego lidera przystało, myśli o przyszłości, którą widzi w umysłach młodych ludzi, wykorzystuje ich

umiejętności, pasje i chęć poszukiwań. – Po raz drugi Toyota
Material Handling Europe korzysta z wiedzy młodych ludzi
organizując konkurs „Toyota Logistic Design Competition”,
a jego laureaci pracują w naszych biurach wnosząc świeże
spojrzenie i nowe kompetencje. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wózek widłowy jakiego nie widzieliśmy”
została rozstrzygnięta i przyznaję, że wybór był niezwykle
trudny. – mówił Matthias Fischer.

Do konkursu zgłosiło się 565 uczestników, jury wybrało
100 prac, które przeszły poszczególne etapy kwalifikacyjne. Nagrodą za pierwsze miejsce było 5000 euro, za drugie 3000 euro, a za trzecie 1500 euro, ponadto zwycięzcy
mogą odbyć staż w wybranym oddziale firmy. Zwycięzcą
w tegorocznym konkursie został projekt Flock - Fabiana
Breës, z Uniwersytetu w Antwerpii, który najlepiej wpisał
się w założenie konkursowe.
Pozostałe prace były równie ciekawe i bardzo futurystyczne. Drugie miejsce zajął projekt DLS(Drone Logistic System)
autorstwa Josefa Cernego ze Słowacji, a trzecie miejsce zdobyła praca zbiorowa pt. Toyota KAMU, studentów z Finlandii
Antii Laukkanena, Sami Laiho i Valjami Räisänena.
Szeroki program rozwoju oferuje szerokie
spektrum nowych rozwiązań dla wielu obszarów i aplikacji, to
cecha czołowego dostawcy na rynku jakim
bez wątpienia staje
się Toyota ze swoimi
produktami. Rynek się
zmienia, ewoluuje, kto
dostrzeże w porę te
zmiany, osiąga przewagę konkurencyjną
na rynku, staje się jego
liderem. Takie plany
ma Toyota Material Handling Europe, mówił o tym otwarcie
podczas spotkania Matthias Fischer, docenia konkurentów,
bo zna ich bardzo dobrze, jednak wierzy w sukces znając
potencjał Toyoty i jej osiągnięcia w obszarze zarządzania.
Toyota Material Handling Europe wykorzystuje efekt synergii będąc częścią światowego lidera, tworząc nowe jakościowo rozwiązania w pełni akceptowane przez rynek.
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WSPÓŁPRACA DHL EXPRESS Z IZBĄ CELNĄ
Źródło: DHL Foto: DHL

DHL Express, dostawca i ekspert w dziedzinie międzynarodowych usług logistycznych, wraz z Izbą Celną kontynuują współpracę w kierunku udoskonalania procesów celnych w obsłudze klientów. Przejawem współdziałania jest nie
tylko wzajemna efektywna koordynacja gospodarczych procedur celnych, ale również zapewnienie przez organ administracji celnej pracownikom DHL Express udziału w cyklu profesjonalnych szkoleń m.in. z przepisów celnych oraz
regulacji prawnych w międzynarodowym obrocie handlowym.
„Aktywne wspieranie przedsiębiorczości to zadanie nie
mieszczące się w stereotypowym obrazie Służby Celnej,
ukierunkowanej poprzednio przede wszystkim na pobór
opłat celnych oraz walkę z przemytem. Bez uszczerbku
dla funkcji fiskalnej, realizując naszą misję i wizję działania, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowiska
biznesowego, tworząc warunki ułatwiające funkcjonowanie uczciwego biznesu. W naszej codziennej pracy jesteśmy otwarci na współpracę z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Oferujemy możliwość skorzystania z tzw. szkoleń
w ramach „profilaktyki merytorycznej”. Współpraca w obszarze edukacji wpływa korzystnie - poprzez efekt synergii - zarówno na poprawę wizerunku Służby Celnej, jak
również na prawidłowość obrotu towarowego.” – powiedział przedstawiciel Wydziału Obsługi Przedsiębiorców
Izby Celnej w Warszawie.
„Uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów Izby Celnej, nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje
zawodowe i swoje kompetencje, które z powodzeniem
wykorzystują w codziennej obsłudze klientów, służeniu im pomocą i świadczeniu usług wysokiej jakości. To
dla naszych klientów doskonalimy procesy, uczymy się
i zmieniamy”. – dodała Agnieszka Błaś, dyrektor ds. operacji międzynarodowych w DHL Express.
DHL Express posiada certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) – Upoważnionego przedsiębiorcy. Szeroko
korzysta z udogodnień i uproszczeń w międzynarodowym

obrocie towarowym, reprezentując przed organami celnymi swoich klientów. To wymaga od pracowników DHL
Express, na co dzień współpracujących z organami celnymi, profesjonalnego przygotowania zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi celnej
klientów. Biorąc udział w szkoleniach z zakresu prawa
celnego, mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy,
kompetencji oraz nabycia nowych umiejętności. Korzystając z udogodnień i uproszczeń w procedurach celnych,
a także dzięki szerokim kompetencjom pracowników, DHL
Express może oferować nowe, korzystne rozwiązania dla
biznesu przesyłek międzynarodowych, współtworząc
nową jakość obsługi celnej podmiotów gospodarczych
w obrocie handlowym.

NOWY PREZES BRAMBLES (BXB) DIGITAL
Źródło: CHEP Foto: CHEP

Brambles, spółka do której należy oferujący usługę wynajmu palet CHEP, ma zaszczyt poinformować, że Prasad Srinivasamurthy został nominowany na nowe stanowisko prezesa Brambles (BXB) Digital. Pan Srinivasamurthy przechodzi
do Brambles z SAP, jednego z najbardziej znanych na świecie dostawców oprogramowania dla firm, gdzie pełnił dotychczas funkcję starszego wiceprezesa ds. innowacji dla klientów i internetu przedmiotów.
W trakcie ponad 18-letniej kariery w SAP, Prasad Srinivasamurthy odpowiadał za rozwój produktów i innowacje w zakresie analizowania danych, zarządzania relacjami z klientami, planowania łańcucha dostaw i internetu
przedmiotów. Ostatnio jego działalność skupiała się na
budowaniu rozwiązań cyfrowych w obszarach handlu sieciowego, badaniu opinii klientów oraz energii.
Dyrektor generalny Brambles, Tom Gorman powiedział:
„Jesteśmy pełni nadziei, powierzając Prasadowi tak ważne stanowisko. Wieloletnie doświadczenie w SAP jest
dla nas bardzo cenne w związku z planami rozwoju przy
wykorzystaniu analizy danych i naszej unikatowej pozycji sieciowej w obsługiwanych łańcuchach dostaw, co
pozwoli wprowadzić lepsze innowacyjne rozwiązania dla
klientów.”
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Prasad Srinivasamurthy posiada tytuł magistra zarządzania administracji Haas
School of Business na Uniwersytecie
Kalifornijskim
w Berkeley oraz magistra
informatyki Viterbi School
of Engineering na Uniwersytecie Południowej Kalifornii
w Los Angeles. Podlegając
bezpośrednio Tomowi Gormanowi, będzie pracować
w nowym biurze Brambles
w Dolinie Krzemowej w południowej Kalifornii, gdzie
stworzy zespół BXB Digital.

WYSOKA JAKOŚĆ PORTFOLIO
Źródło: Goodman

Grupa Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, z sukcesem zakończyła I połowę roku
finansowego 2016, podpisując umowy najmu niemal 1 mln m2 powierzchni logistycznej w Europie kontynentalnej.
Ponad 720 000 m2 powierzchni jest aktualnie w trakcie budowy, z czego budowa 544 000 m2 rozpoczęła się w I półroczu roku finansowego 2016 (tj. przed 31 grudnia 2015 r.).
W samej Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzała
944 000 m2, czyli powierzchnią o 35% większą niż przed
rokiem. Największy wpływ na rozwój Goodman w regionie
miała Polska, gdzie portfolio Grupy osiągnęło 702 000 m2.
Na pozostałe 242 000 m2 składają się nieruchomości na
Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. W I półroczu roku finansowego 2016, w Europie Środkowo-Wschodniej Goodman zawarł umowy najmu 77 000 m2 powierzchni magazynowej.
- Rozwój Grupy Goodman przez ostatnie półrocze w Europie Środkowo-Wschodniej wpisywał się w trend rosnącego
popytu na najwyższej jakości obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach. Nasze wyniki potwierdzają, że jesteśmy jednym z liderów rynku oraz posiadamy solidne
podstawy, aby dalej umacniać naszą pozycję w regionie
- powiedział Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią. - Z kolei duża aktywność w zakresie wynajmu już istniejących nieruchomości potwierdza wysoką jakość naszego portfolio, przewagę
elastycznego podejścia do zarządzania nieruchomościami
oraz siłę naszych relacji z klientami.

Goodman rośnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
W ciągu ostatniego półrocza, Goodman zakończył budowę
94 000 m2 powierzchni magazynowej, z czego 79 000 m2
w Polsce. Pozostałe 15 000 m2 zostało przekazane w Goodman Senec Logistics Centre na Słowacji.
W Polsce Goodman oddał do użytku dwa pierwsze obiekty w nowym parku Goodman Wrocław IV Logistics Centre
o łącznej powierzchni 40 000 m2. W Pomorskim Centrum
Logistycznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
terminala kontenerowego DCT Gdańsk, Goodman oddał
łącznie 46 800 m2 powierzchni logistycznej. W kolejnych
miesiącach Goodman będzie dalej zwiększał swoje aktywa
w zarządzaniu w Polsce o około 50 000 m2, na co składa
się rozbudowa o 17 700 m2 centrum logistycznego dla ILS
z Grupy Inter Cars.
Na Węgrzech, Goodman nadal będzie się koncentrował na
rozbudowie portfolio w ramach banku ziemi niedaleko Budapesztu. W centrach logistycznych w Gyál i Üllő, Goodman może wybudować kolejne 130 000 m2 powierzchni
logistycznej.

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

CZTERY FILARY BIZNESU
Konrad Szymkiewicz Foto: Log4.pl

„Solidni partnerzy i trwałe wózki w Europie Wschodniej” to hasło przewodnie pod którym Marcus Rosenkranz z Hyster-Yale Group i Tomasz Mraczek z Zeppelin Polska, wyłącznego dealera wózków Hyster w Polsce, spotkali się z dziennikarzami, aby omówić nowy asortyment firmy oraz plany i działania dotyczące strategii firmy Hyster w Polsce.
Marcus Rosenkranz przedstawił historię firmy oraz
jak rozwijała się ona na przestrzeni prawie już 100
lat swojej działalności. Zwrócił szczególną uwagę
na różnice pomiędzy przeszłością a obecnym stanem firmy, gdzie obecnie w swojej ofercie Hyster
proponuje 140 różnych modeli wózków. Jest to wynik bardzo imponujący, świadczący o bardzo dużym
doświadczeniu firmy oraz kompleksowym podejściu
do rozwiązywania problemów swoich klientów.

sięga nawet 52 ton. Hyster jest jedyną firmą na
rynku, która dostarcza pełną gamę wózków widłowych, posiada najbardziej kompleksową ofertę
dzięki czemu może zadowolić szeroką gamę klientów, w zależności od potrzeb. Marcus Rosenkranz
wskazał, że przez te wszystkie lata filozofia tworzenia oferty odwróciła się o 180 stopni – kiedyś
to Hyster tworzył swoją ofertę, dzisiaj to klienci ją
tworzą a Hyster dostosowuje swoje możliwości do

Rozpoczęcie działalności Hyster datowane jest na
lata 30 XX wieku, kiedy to rozpoczęto w Ameryce
Północnej produkcję wózków widłowych. Ok. 20
lat później firma Hyster rozpoczęła produkcję widlaków w Europie w Holandii, a swoim pierwszym
ciężkim wózkiem mogła się pochwalić w roku 1959.
W 1981 roku firma otworzyła zakład w Craigavon
w Irlandii Północnej, który funkcjonuje do dziś
i jest jednym z flagowych zakładów produkcyjnych
firmy. Kolejne lata to ciągły rozwój i wdrażanie nowych technologii – w 1996 roku firma ma swój debiut na rynku wózków magazynowych, w 2008 roku
wprowadza do produkcji wózki elektryczne nowej
generacji, a w 2011 otwiera centrum wdrażania nowych rozwiązań technicznych, którego zadaniem
jest działalność naukowa w zakresie ulepszania
sprzedawanych pojazdów.

wymagań klienta. Świadczy to o wysokich standardach obsługi i prowadzenia współpracy z klientami, dzięki czemu firma wypracowuje sobie zaufanie
niezbędne w prowadzeniu biznesu. Ponadto Hyster
posiada olbrzymie zdolności produkcyjne na światowym poziomie – 3 fabryki w Europie, globalna
obecność na rynku oraz światowa jakość procesów
i struktur. Te atuty gwarantują zadowolenie klienta
ze współpracy z Hyster i są efektem ciężkiej pracy
jej pracowników oraz wykorzystania posiadanego
doświadczenia.

Dzisiaj Hyster może się pochwalić bardzo wieloma
osiągnięciami na rynku wózków widłowych – zarówno tych magazynowych jak i ciężkich (co nadal pozostaje specjalnością firmy), których udźwig
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Firma opiera swój biznes na 4 filarach. Są to: kompleksowa oferta, wysoka jakość, globalne wsparcie
oraz skuteczna sieć serwisowa. Jedną z charakterystycznych cech firmy jest posiadanie solidnych
partnerów w zakresie dystrybucji krajowej wózków.
Dystrybucja pojazdów została wyoutsourcowana
do krajowych i regionalnych przedstawicielstw (
ponad 90% partnerów współpracuje z Hyster dłużej niż 20 lat). Dzięki takiej polityce, firma może
skupić się na rozwoju swojej oferty, a sprzedażą

zajmują się ludzie znający lokalne potrzeby przedsiębiorców. Umożliwia to bezpośrednie dotarcie do klienta i bliską
współpracę, co zwiększa zaufanie i partnerstwo w prowadzeniu interesów. Ponadto,
daje to możliwość łączenia lokalnych możliwości z globalnym wsparciem, co jest niezmiernie ważne gdyż dostęp
do nowych możliwości i technologii jest znacznie ułatwiony i tańszy.
Tomasz Mraczek, Prezes Zarządu Zeppelin Polska wskazywał
natomiast na rosnące znaczenie Polski dla Firmy Hyster ze
względu na dobre prognozy
wzrostu gospodarczego I szanse na rozwój firmy na naszym
krajowym rynku. Dzięki polityce prowadzonej przez Hyster,
Zeppelin Polska jest jedynym
przedstawicielem wózków tej
marki w naszym kraju dzięki
czemu ma dostęp do kompleksowej oferty i wszystkich najnowszych rozwiązań. Tomasz
Mraczek zaznaczył, że taka polityka ma sens i bardzo dobrze
sprawdza się w biznesie, tworzy więzi współpracy oparte
na dużym zaufaniu do siebie
dzięki czemu wspólnie można
realizować misję firmy – „Tworzymy rozwiązania” (ang. We
Create Solutions). Obecnie
Zeppelin Polska posiada w Polsce 2,8% udziałów w rynku
wózków widłowych i planuje
ekspansję w tej gałęzi przemysłu. Jednak nieodzownym
atutem firmy jest rynek wózków ciężkich (o udźwigu powyżej 8 ton) – obecnie jest to
ok. 40% rynku.
Fluktuacja kadr w firmie Zeppelin jest praktycznie zerowa –
jest to spowodowane polityką
firmy, która stawia na zaufanie
do swoich pracowników. Komfort pracy i atmosfera w firmie są bardzo dobre – mówi
Tomasz Mraczek – dzięki temu
zapewnia nam to wysokie wyniki każdego roku i wzrost. Celem firmy jest nie tylko sprzedaż wózków, ale dostarczanie
rozwiązań dla klientów – podsumował Tomasz Mraczek.
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Still OPTISPEED 4.0

W systemach OPTISPEED chodzi o rozwiązania w kwestii wzrostu wydajności pojazdu oraz operatora. OPTISPEED 3.3 gwarantuje, że szybkość operacji
wykonywanych wózkiem MX-X jest automatycznie dopasowywana do wagi
transportowanego ładunku. 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 

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 

DATALOGIC PowerScan PM8300

Seria czytników kodów kreskowych PowerScan PM8300 należy do czytników klasy premium, firmy Datalogic. Stworzone z przeznaczeniem do pracy
w najtrudniejszych warunkach przemysłowych i atmosferycznych. Solidna
obudowa i najnowsze technologie sprawiają, że skaner PM8300 jest odporny na wielokrotne upadki z wysokości 2 metrów, wilgoć oraz zapylenia (IP65
- wersja bez wyświetlacza, IP64 - wersja z wyświetlaczem), może pracować
w temperaturach od -20 do 50 °C.
Dostępne są trzy wersje czytnika: PM8300 - bez wyświetlacza i klawiatury,
PM8300-D – z wyświetlaczem i klawiaturą 3-klawiszową, PM8300-DK - z wyświetlaczem i pełną klawiaturą alfanumeryczną (16 przycisków).
Dzięki ulepszonej technologii „Puzzle Solver”, skaner doskonale radzi sobie
z zabrudzonymi lub słabo wydrukowanymi kodami kreskowymi. Łączność
bezprzewodowa z zasięgiem do 50 metrów, możliwość podłączenia kilku
czytników do jednej bazy.
więąe,cej informacji 

ELOprotect

Automatyczny system bezpieczeństwa przeznaczony do montażu w wózkach systemowych typu VNA oraz w wózkach do kompletacji i komisjonowania w magazynach wysokiego składowania.
ELOprotect jest oficjalnie uznanym system bezpieczeństwa, który redukuje
ryzyko zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń, a jego podstawową funkcją jest
ochrona człowieka. Typowym przykładem zastosowania jest zapewnienie
bezpieczeństwa w magazynach, w których piesi i wózki systemowe pracują
w tych samych wąskich korytarzach roboczych.
System ELOprotect jest instalowany na wózku i kontroluje obszary z przodu
i z tyłu wózka. W przypadku wykrycia przez system w monitorowanym polu
osoby lub przeszkody następuje automatyczne zatrzymanie wózka. Parametry ELOprotect są tak dobrane do prędkości i drogi hamowania wózka, by
ten przy pełnej prędkości i obciążeniu po zatrzymaniu się nie osiągnął napotkanej osoby. Typowym miejscem zastosowania ELOprotect są magazyny,
w któr ych praca wózków i osób w danym korytarzu może odbywać się tylk
o naprzemiennie.
więąe,cej informacji
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Awia Horyzont

Rozwiązaniami, które powinny na stałe znaleźć się w puli środków zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych, są systemy ostrzegania o zagrożeniu kolizją z pracownikiem pieszym czy innym wózkiem. Ich
zadaniem jest odpowiednio wczesne powiadomienie operatora wózka czy
innego środka transportu i/lub pracownika pieszego o fakcie naruszenia
strefy jego działań.
Narzędziem, które skutecznie realizuje powyższe funkcje jest system Awia
Horyzont będący odmianą systemu identyfikacji z wykorzystaniem sygnałów o częstotliwości radiowej. Jest to autonomiczny system, niewymagający kosztownej instalacji w infrastrukturze. System ten jest instalowany na
wózku (lub na innym pojeździe). System ma na celu ułatwienie zmniejszenia
ryzyka kolizji, np. wózka, z człowiekiem lub innym wózkiem czy innym pojazdem, w warunkach ograniczonej widoczności otoczenia przez kierowcę
danego wózka.
System Awia Horyzont składa się z szeregu nadajników osobistych, w które
są wyposażeni pracownicy i/lub wózki czy inne pojazdy, anten odbiorczych
i terminala kierowcy, montowanych na wózku.

więąe,cej informacji 

ELOback2

ELOback2 to uniwersalny system bezkolizyjnego cofania, ułatwiający pracę operatorów i zmniejszający ryzyko wypadków podczas manewrów oraz
jazdy do tyłu. Jest to system ostrzegawczy, który za pomocą ultradźwięków
wykrywa przeszkody znajdujące się z tyłu wózka widłowego i ostrzega operatora o zagrożeniach podczas manewrów cofania.
ELOback2 przystosowany jest do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
obiektów magazynowych. Czytelne sygnały optyczne i dźwiękowe – zarówno dla operatora, jak i dla osoby, która może znajdować się z tyłu wózka - zapewniają skuteczną percepcję przestrzeni i wydajną pracę. Opcjonalnie, po
wykryciu przeszkody przez system, możliwe jest zaprogramowanie dwóch
akcji pojazdu, takich jak redukcja prędkości czy hamowanie. ELOback2 ma
konstrukcję modułową i może zostać zainstalowany na wózkach widłowych
dowolnego typu i różnych producentów. Dodatkowo system ten może być
połączony z czujnikiem wysokości podnoszenia wideł i ostrzegać operatora
o jeździe z uniesionym ładunkiem, a nawet redukować prędkość jazdy wózka
w takiej sytuacji.
więąe,cej informacji 

ELOfleet3

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 

ELOshield

System ostrzegawczy, który potrafi rozróżniać człowieka od innych przeszkód, zasygnalizować operatorowi jego obecność, a w razie potrzeby nawet wywołać odpowiednie zachowanie pojazdu np. jego spowolnienie lub
zaprogramowaną reakcję innego typu. System wspomaga bezpieczeństwo
eksploatacji wózków widłowych, które nie mają wyznaczonych osobnych
stref roboczych w magazynie i mogą swobodnie poruszać się w całym obszarze zakładu.
ELOshield monitoruje tzw. niebezpieczną strefę wokół pojazdu lub jako wariant stacjonarny – wyznaczone miejsca, w których pole widzenia jest ograniczone. Opcjonalnie, system ELOshield-LR może działać jako ochrona antykolizyjna między wózkami widłowymi. Działanie ELOshield opiera się na
rozpoznawaniu sygnału transponderów, w które zostają wyposażeni pracownicy, wózki widłowe bądź przymocowane są one do części stałych magazynu. W momencie wykrycia takiego transpondera przez system, uruchomiony
zostaje alarm optycznoakustyczny na wózku, bądź opcjonalnie następuje
zwolnienie prędkości jazdy wózka.

więąe,cej informacji 
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Bluza robocza Helios

Bluza robocza męska w kolorze czarno-czerwonym. Materiał: 60% bawełna/ 40% poliester. Gramatura 280 g/m2. Kryte zapięcie na zamek rzep oraz
napy w górnej i dolnej części. Rękawy z mankietem. Szerokość mankietów
oraz dołu bluzy regulowana dzięki napom, przez co bluza dobrze dopasowuje się do użytkownika i nie odstaje. Wielofunkcyjne oraz pojemne kieszenie,
w tym 2 kieszenie w części górnej zapinane na napy. Elementy odblaskowe.
Ciekawy design i modne kolory.
więąe,cej informacji 

Trzewiki bezpieczne PRAMA

Bardzo lekkie, bez metalowych elementów. Stworzone do pracy w określonych warunkach pracy. Kompozytowe wzmocnienia przedniej części stopy.
Cholewka z naturalnego zamszu bydlęcego - miękka i paroprzepuszczalna.
Podszewka Oxford - zwiększona wentylacja stopy. Pięta obszyta - dodatkowa
ochrona przed uderzeniami z tyłu. Podeszwa dwuwarstwowa - lepsza ochrona przed zimnem. Podeszwa urzeźbiona zwiększa przyczepność do podłoża.
więąe,cej informacji 

Trzewiki bezpieczne HARDO

Stworzone do pracy w trudnych i nieprzyjaznych warunkach. Wyposażone
w dodatkowe zabezpieczenia w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, jak spód stopy, pięta, palce. Przód trzewika zabezpieczony gumowym
nadlaniem sprawdza się w pracy w pozycjach klęczących. Cholewka z naturalnej skóry bydlęcej licowej - odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zabudowana pięta. Podszewka Oxford - zwiększona wentylacja stopy.
Podszewka sklejona i zszyta z podeszwą - nie stwarza dyskomfortu podczas
użytkowania. Podeszwa dwuwarstwowa urzeźbiona, zapewnia lepszą przyczepność do podłoża. Podwójna izolacja od zimna.
więąe,cej informacji 

Ubranie robocze HARPOON

Bluza oraz spodnie ogrodniczki. Materiał 100 % bawełna czesana - komfort
i wygoda bardzo dobra wytrzymałość. Uniwersalny i nowoczesny fason dopasowany do trudnych warunków pracy. Praktyczne kieszenie. Podwójne
szwy. Przedłużenie tylnej części - bluza nie odstaje oraz zabezpiecza przed
wiatrem. Regulacja spodni oraz bluzy w pasie. Wzmocnienia na kolanach
z miejscem na nakolanniki.
więąe,cej informacji 
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»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com

-

Katalog bezpieczenstwa

13

OZNAKOWANIE POZIOME1
Tomasz Chojnacki, ESPERTO Foto: ESPERTO

Długa droga od projektu do wykonania……. oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome jako element projektowania magazynu.
Od autora: Nazywam się Tomasz Chojnacki, jestem projektantem logistykiem w firmie ESPERTO. W naszej
działalności zajmujemy się wysoce specjalistycznym
projektowaniem magazynów oraz układów transportu
wewnętrznego.
Niniejszy artykuł powstał w wyniku napotkania przez nas
wielu niepokojących sytuacji, które wpływają na bezpieczeństwo pracy w magazynach. Poprzez niniejszy artykuł
chcemy poruszyć problem niezrozumienia funkcji oznakowania poziomego oraz dezaprobatę dla braku odpowiedniego oznakowania w obiektach oraz jego samodzielnego
wykonywania. Występujące w magazynach wypadki, mające związek z organizacją pracy wydają się potwierdzać
nasze obawy.
Część 1 – Projektowanie oznakowania, czyli pozornie
prosty początek złożonego procesu
Wstęp
Oznakowanie poziome... żółte linie, szersze lub węższe,
ciągłe lub przerywane, proste lub skośne, czasami białe
lub czerwone… Można by rzec, że to w skrócie przedstawiona jakaś wczesnoszkolna praca. A jednak, w wielu
firmach wywołuje to niemały ból głowy. Zwłaszcza tam,
gdzie już wiadomo ile kosztuje wypadek w magazynie.

Czemu to wszystko służy ?
Równie dobrze możemy zapytać po co nam oznakowanie dróg w miastach, na drogach powiatowych i ekspresowych, a nawet autostradach. Przecież wystarczy poruszać się prawą stroną jezdni, z prędkością określoną
przepisami i czasami się zatrzymać. Z pewną jednak różnicą… Styczność pieszych i wózków w magazynach jest
większa niż na ulicach, a ewentualna kolizja kilkutonowego wózka z pieszym, już przy bardzo małej prędkości
nie pozostawia pieszemu najmniejszych szans na wyjście z wypadku bez szwanku.
Zatem oznakowanie poziome spełnia szereg funkcji
w procesach transportu wewnętrznego i magazynowania, wśród których wyróżnia się m.in.: ogólne uporządkowanie ruchu wewnętrznego, przypisanie uczestnikom
ruchu odpowiednich uprawnień w jego trakcie, zminimalizowanie prawdopodo-bieństwa kolizji, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach zakładowych
i magazynowych. Oprócz tego, zwiększa się wydajność
procesów, wprowadza się ogólny porządek w magazynie, a także eliminuje różnego typu wątpliwości, które
zawsze wychodzą już na etapie projektowania.
Przepisy
Projektowanie nie jest ani proste, ani szybkie, ani
oczywiste. Przepisy, które regulują oznakowanie poziome są niestety dość rozproszone, ubogie i niespecjalnie pomagają na ustanawianie nowych, dobrych
standardów w oznakowaniu poziomym. Oczywiście
są podstawowe minimalne wymagania dotyczące
szerokości dróg, zawarte w normie PN-68/M-78010
(1), a także kilka innych parametrów zawartych w rozporządzeniach i innych aktach, ale nie dostarczają
one nam odpowiedzi na problemy projektowe występujące w praktyce. Podobnie jak w przypadku wielu
innych problemów inżynierskich, nie poradzimy sobie bez dobrej praktyki i znajomości standardów, których nie znajdzie się w przepisach. Nie wspominamy
już o fakcie, że posiadanie oznakowania poziomego
w magazynach jest OBOWIĄZKOWE i wynika z przepisów prawnych.
Projektowanie
Wstępna analiza projektowa, w wielu sytuacjach jest
dość myląca, gdyż większość projektów, pozornie
wydaje się prosta. No tak… tu położymy linie, tu będzie droga poprzeczna, tu składowanie palet, a strefy wysyłkowe wyjdą nam same – słyszymy często ze
strony Inwestora. A dlaczego niby ten słup ma przeszkadzać? A jakie znaczenie ma dostęp do hydrantu?

Fot 1 - Fragment naszego projektu w magazynie
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W niniejszym artykule zajmiemy się analizą słuszności stosowania oznakowania poziomego w magazynach
i zakładach przemysłowych. Spróbujemy udowodnić, że
wymóg oznakowania poziomego ma nie tylko charakter
prawny, ale także ma uzasadnienie logiczne, ekonomiczne i funkcjonalne, a dodatkowo, wskażemy błędy jakie
pojawiają się przy samodzielnym wykonywaniu oznakowania.
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dzielonych dróg, nie wiadomo kto ma pierwszeństwo
ruchu, jak się ewakuować, gdzie są gaśnice, itd.
Generalnie można stwierdzić, że w grupie magazynów,
które oznakowanie posiadają i traktują jako narzędzie
do podtrzymywania bezpieczeństwa, znajdują się firmy, dbające o szeroko pojęte bezpieczeństwo pracy,
posiadające specjalistę lub cały dział BHP i dbające
o wizerunek firmy. Wśród tych firm przodują firmy
z dużymi magazynami, choć bardzo często są tutaj także magazyny o powierzchni mniejszej niż 1000 m2.

Fot 2 - Znak stopu w postaci figuratywnej

A tą drogą i tak nikt nie będzie chodził… Niektórym
wydaje się to banalne i nie wymagające kompetencji.
Istnieją co prawda magazyny, w przypadku których
projektowanie jest nieco prostsze(2), ale główne problemy projektowe zdarzają się niezależnie od jakości
i wielkości obiektu. Tym rodzajem problemów, które
nastręczają najwięcej trudności, są współzależności
przepisów i wymagań technicznych w obliczu oznakowania poszczególnych elementów systemu ruchu.
W dalszej części rozwiniemy to zagadnienie, ale zanim do niego dojdziemy, spróbujemy się zastanowić,
dlaczego wielu zarządców magazynów, pomimo braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, próbuje
na własną rękę takie oznakowanie projektować i nie
mniej gorsze – wykonywać.

Podejście do zagadnienia
Dlaczego więc, w znacznej części firm z magazynami, element oznakowania poziomego jest aż tak mocno bagatelizowany ? Gama odpowiedzi jest bardzo szeroka, ale można
ją podzielić w zależności od podejścia do zagadnienia.
W znacznej części magazynów silnie widoczna jest ignorancja zagadnienia. Wynika to z niezrozumienia funkcji
oznakowania, braku dbałości o bezpieczeństwo, a także ze
względów finansowych. W tych magazynach oznakowania po prostu nie ma lub jest oznakowanie prowizoryczne.
Powodami takiego postępowania są: chęć zaoszczędzenia
pieniędzy; zamysł, że samemu zrobi się równie dobrze
co specjalista; ponownie chęć zaoszczędzenia pieniędzy;
przekonanie, że nic się nie stanie, a mówienie o bezpieczeństwie jest przesadzone; a także… chęć zaoszczę-dzenia pieniędzy. Niestety. Nawet duże i bogate firmy z różnych powodów skąpią na bezpieczeństwie. Przykre, ale
w Polsce wciąż prawdziwe.

Sytuacja w Polsce
Przyjrzyjmy się sytuacji w naszym kraju, która ze
względu na samą statystykę nie jest aż taka zła jak by
się mogło wydawać. Ok. 50% firm stosuje profesjonalny system bezpieczeństwa. Oznacza to, że oznakowane są wszystkie drogi i obszary funkcjonalne,
oznakowane są urządzenia dodatkowe (np. gaśnice
i hydranty), a oprócz tego, we wskazanych miejscach
są zainstalowane dodatkowe urządzenia zabezpieczające (ochraniacze regałów, barierki zabezpieczające, itd.).
Oznakowanie „częściowe” stosuje 15-25 % firm.
O ile są to magazyny małe, w których nie dzieje się
wiele, o tyle oznakowanie to spełnia swoją funkcję.
W przypadku obecności procesów przerywanych,
większej liczby pracowników magazynowych oraz
środków transportu, a także obecności obszarów produkcyjnych, oznakowanie jest bezwzględnie wskazane. Niestety, w wielu przypadkach, to fragmentaryczne oznako-wanie istnieje tylko ze względu na wymóg
prawny, nie spełniając swojej funkcji. Brakuje tu wówczas wielu oznaczeń, konkretnego wydzielenia dróg ze
względu na rodzaje uczestników ruchu, nie ma obecnej
instrukcji poruszania się po drogach wewnętrznych,
a nawet… sam ruch nie przebiega na tych drogach, które są wyznaczone.
W gronie zakładów, gdzie oznakowanie i jakikolwiek
system bezpieczeństwa nie jest w ogóle obecny, mieści
się ok. 25-35% firm. W takich magazynach nie ma wy-

Następnie są „samoucy”, którzy najpierw badają złożoność tematu i wykazują mniej lub bardziej poważne
zainteresowanie zagadnie-niem, aby potem podej-
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mować nie do końca racjonalne decyzje. Kiedy zobaczą, że nikt nie wykona profesjonalnego projektu
(generalnie jest to min. kilka tygodni pracy) oraz
wysokiej jakości oznakowania (duży nakład pracy kilkuosobowego zespołu) za co najwyżej… kilka tysięcy
złotych, zaczynają „kombinować”. Próbują wydobyć

powierzchni. Nic bardziej błędnego. W magazynach
tych znajduje się minimalna ilość linii, brak klarowności systemu i co ciekawe, znajdują się miejsca, których oznakowanie stwarza więcej niebezpieczeństwa
niż gdyby tego oznakowania nie było w ogóle, tylko
dlatego, że ktoś koniecznie sobie zażyczył jego obecność w tym miejscu czy też całym obszarze.
Złożoność projektowania
Mając już, co najmniej ogólne wyobrażenie o istocie
oznakowania poziomego, możemy przejść do zagadnień bardziej praktycznych. Pojawia się tu cała masa
różnego typu trudności, konieczność przewidywania
różnych wydarzeń i zrozumienie samego procesu wykonywania oznakowania. Ale o tym dopiero w kolejnej części…

Fot 3 - Fragment naszego projektu w magazynie

wiedzę, szukają najtańszych wykonawców, narzucają nowe zadania własnemu, niewykwalifikowanemu
persone-lowi, decydują się na mało trwałe taśmy,
które nakładają samodzielnie, itd. Takie auto-projekty oznakowania dużych magazynów, są wydrukowane
na kartce A4, a nie na dokładnym, wielkoformatowym
rysunku. Brakuje tu dokładnych wyjaśnień, interpretacji zastosowanych rozwiązań, instrukcji pracy, itp.
Tutaj błędów jest najwięcej: niepoprawne szerokości
dróg, niespójny i nieestetyczny projekt, złe wykonanie samego oznakowania, brak przejrzystości i klarowności w układzie dróg, itd. Bardzo rzadko zdarza
się, że projekt jest choćby względnie poprawny, za
to nakład pracy był większy niż zakładano. Sprawa
się nie opłaciła, poświęcono na nią zbyt wiele godzin, pojawiły się błędy i zagadki, których by nie było
w przypadku obecności fachowców, itd.
Kolejnymi w kolejce są firmy, w których zdecydowano się na realizację, ale bez zrozumienia złożoności
przedsięwzięcia. Bagatelizuje się tutaj aspekty bezpieczeństwa na rzecz np. dodatkowych stref składowania czy też wymuszając określone rozwiązania,
które nie są zgodne z przepisami. Projektowanie
jest utożsamiane z prostym rysowaniem kresek, zaś
wykonanie z malowaniem zwykłą farbą po zwykłej
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(1) W momencie pisania artykułu ww. norma wciąż była obowiązująca. We IX 2015 r., została wycofana… nie pozostawszy zastąpiona
żadną inną normą, przez co jeszcze mocniej zawężono zakres dostępnych „standardów”. Nawet jeśli były one bardzo niedoskonałe,
to jednak były.
(2) Mamy tu na myśli obiekty, które od początku były projektowane
zgodnie ze sztuką i w których ukształtowanie geometryczne i funkcjonalne charakteryzuje się regularnością kształtów, klarownym
wydzieleniem odpowiednich obszarów i brakiem obiektów i urządzeń usytuowanych w miejscach niepożądanych. Projektowanie
takich magazynów jest czasochłonne i wymaga znajomości wielu
zagadnień.

DOFINANSOWANIE NA PREWENCJĘ W BHP
Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Pracodawcy, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe i chcą poprawić bezpieczeństwo w swojej firmie
mogą ubiegać się o dofinasowanie inwestycji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak, żeby je uzyskać, najpierw
trzeba dokładnie przemyśleć, jakiej inwestycji przedsiębiorstwo naprawdę potrzebuje i czy wpisuje się ona w założenia projektu, a następnie przygotować odpowiedni wniosek.
Program trwa już od 2013 roku i w szczególności jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z tego właśnie względu im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większe może
uzyskać dofinansowanie - aż 90% dla firm zatrudniających do
9 pracowników na umowę o pracę. Im większa liczba pracowników, tym mniejsza dotacja. Jednak na najwyższą sumę, 500
tys. złotych (przy projekcie o wartości 2,5 mln zł), mogą liczyć
przedsiębiorstwa zatrudniające 250 pracowników i więcej.
W ramach projektów obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje
trzy rodzaje przedsięwzięć. Są to projekty inwestycyjne, dzięki
którym pracodawcy między innymi mogą zakupić i zainstalować osłony do niebezpiecznych maszyn, zakupić środki transportu, np. wózki jezdniowe lub podnośniki, środki ochrony
indywidualnej (te ostatnie tylko mikroprzedsiębiorstwa) czy
też zmodernizować linię technologiczną. Drugim rodzajem są
projekty doradcze. Za pieniądze uzyskane na ten cel pracodawca może wykonać pomiary stężeń szkodliwych czynników czy
też przeprowadzić audyt zagrożeń w miejscu pracy, co pomoże
w ocenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Trzeci rodzaj, o charakterze inwestycyjno-doradczym, łączy

działania dwóch powyższych projektów. Należy pamiętać, że
dofinansowaniu nie podlegają działania związane ze szkoleniami oraz zabiegi z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Pracodawcy chcący ubiegać się o przyznanie dofinansowania
powinni złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(wniosek ten jest dostępny na stronie internetowej ZUS: www.
zus.pl/prewencja). Kolejny krok to formalna ocena wniosku
przez pracownika Zakładu, a następnie merytoryczna ocena
przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań
naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS). Po pozytywnej
ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków następuje w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór
projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczył projekt.
W ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje
wypłata drugiej transzy dofinansowania.
Wsparcie, które oferuje ZUS jest bezzwrotne, ale realizowane
są tylko te działania, które rzeczywiście przynoszą przedsiębiorstwu wymierne korzyści w zakresie BHP.

REKLAMA
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PREMIERA 4,7-CALOWYCH TABLETÓW
Źródło: Panasonic Foto: Panasonic

Panasonic przedstawił dwa nowe w pełni wzmocnione tablety z linii Toughpad. Modele FZ-F1 i FZ-N1 to najlżejsze
i najmniejsze urządzenia w ofercie Panasonic przeznaczone dla pracowników terenowych z branży logistycznej, produkcyjnej, handlowej czy też służb ratunkowych.
4,7-calowe tablety są wyjątkowo poręczne dzięki niewielkiej wadze 280g i wyposażeniu w unikalny wyprofilowany czytnik kodów kreskowych, który umożliwia skanowanie bez obracania urządzenia.
Nowe modele Panasonic Toughpad zostały zaprojektowane
z myślą o zwiększeniu efektywności pracowników mobilnych. Umożliwiają wygodną obsługę w jednej ręce, dzięki
niewielkiej wadze i rozmiarach, a dodatkowym udogodnieniem jest najnowszy czytnik kodów kreskowych. Został
on odchylony pod takim kątem, by podczas skanowania
użytkownik mógł cały czas obserwować ekran urządzenia.
Ponadto tablety zapewniają realizację połączeń głosowych
i bezprzewodową transmisję danych oraz ułatwiają pisanie
na urządzeniu za sprawą pasywnego oraz aktywnego rysika. Dzięki temu nowe modele Panasonic Toughpad znajdą
zastosowanie wśród pracowników poczty, firm kurierskich,
magazynów, a także wśród profesjonalistów z branży handlowej, produkcyjnej oraz służb ratowniczych.
- Dzięki specjalnie wyprofilowanemu czytnikowi kodów
kreskowych i wyjątkowo małej wadze, niższej o około 50g
od konkurencyjnych 4,7 calowych modeli, Panasonic Toughpad FZ-F1 i FZ-N1 wyznaczają nowe standardy na rynku przenośnych tabletów - mówi Jan Kaempfer, General
Manager Marketing w Panasonic Computer Product Solutions. - Najnowsze urządzenia uzupełniają ofertę popularnych 5-calowych tabletów Toughpad FZ-E1 i FZ-X1 oraz ich
specjalistycznych wersji, sygnowanych certyfikatem ATEX.
Projektując nowe modele jak zawsze mieliśmy na uwadze
potrzeby naszych klientów i jak najwyższą jakość wykonania – dodaje Jan Kaempfer.
Czytnik kodów kreskowych 1D/2D, który w nowych modelach Toughpad jest odchylony do dołu gwarantuje widoczną poprawę wydajności. Jego wyprofilowanie sprawia, że
użytkownicy nie muszą przekręcać urządzenia ani zginać

ręki podczas skanowania, co zmniejsza ryzyko przeciążenia mięśni lub stawów i jednocześnie pozwala czytać
z ekranu urządzenia podczas skanowania, przyspieszając
tym samym np. proces dostawy przesyłki czy też inwentaryzację. Ponadto w modelach FZ-F1 i FZ-N1 przyciski aktywujące czytnik kodów kreskowych zostały umieszczone po
obu stronach urządzeń, co znacznie ułatwia pracę zarówno
osobom prawo-, jak i leworęcznym.
Tablety FZ-F1 i FZ-N1 gwarantują doskonałą widoczność za
sprawą wyświetlacza HD o przekątnej 4,7 cala, który jest
wyposażony w powłokę antyrefleksyjną i umożliwia pracę
nawet w warunkach bardzo silnego nasłonecznienia. Ekran
można także obsługiwać w grubych rękawicach roboczych
oraz za pomocą opcjonalnego rysika pasywnego (Passive
Pen) lub aktywnego (Active Pen). Oba dają możliwość składania podpisów na ekranie tabletu, które następnie są zapamiętywane i rozpoznawane przez urządzenie.
Transmisja danych oraz realizacja połączeń głosowych odbywają się za pomocą sieci 4G LTE/3G. Prowadzenie rozmów jest niezwykle wygodne dzięki cienkiej obudowie
tabletów 16,3 mm, wbudowanym trzem mikrofonom, które
wyposażone są w technologię tłumienia szumów, a także
za sprawą dwóch wbudowanych głośników, które umożliwiają komfortową słyszalność nawet w otoczeniu hałasu o natężeniu do 100 dBA.
Z kolei komunikację bezprzewodową zapewniają moduły WiFi, Bluetooth i NFC,
a dobrej jakości materiały zdjęciowe i wideo mogą być sporządzane dzięki kamerom - tylnej o rozdzielczości 8 MP oraz
przedniej 5 MP. Co więcej, jednostki zostały rozszerzone o porty micro USB, wejście
na karty micro SD oraz dwa gniazda micro
SIM .
Nowe modele Panasonic Toughpad różni
od siebie system operacyjny – model FZF1 działa w oparciu o system Windows
i jako jedno z pierwszych urządzeń dostęp-
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ny jest z wersją Windows 10 IoT Mobile Enterprise. Drugi
model - FZ-N1 wyposażony został w system AndroidTM
5.1.1, który obejmuje funkcję AndroidTM for Work. Umożliwia ona oddzielenie aplikacji i danych biznesowych od
osobistych, co znacznie ułatwia pracę na urządzeniu oraz
jego ochronę. Z kolei wysoką wydajność obu tabletom zapewnia najnowszy, czterordzeniowy procesor Qualcomm®
SnapdragonTM, a także 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci
Flash.
Standardowa bateria w nowych Toughpadach FZ-F1 i FZN1 oferuje do 8 godzin ciągłego działania . Opcjonalnie
możliwe jest również wykorzystanie baterii o zwiększonej
pojemności, dzięki czemu urządzenia mogą funkcjonować
do 16 godzin bez przerwy. Dodatkowo baterie mogą być
wymieniane w trybie HotSwap (bez wyłączania urządzenia), co eliminuje przestoje w pracy.
Nowe modele rozszerzono o szereg dodatkowych akcesoriów. Należą do nich m.in. paski na rękę, uchwyty, stacje
dokujące, kabury, dodatkowe baterie oraz stacjonarne ładowarki. Co ważne, oferowane wraz z nowymi modelami
zasilacze AC i DC są kompatybilne z dostępnymi już jed-

nostkami Panasonic Toughpad FZ-E1 i FZ-X1. Przenośne
tablety Panasonic Toughpad FZ-F1 i FZ-N1 będą mogły być
obsługiwane również w pojazdach, dzięki dedykowanej
tym modelom stacji dokującej, stworzonej przez zespół
Panasonic Global Docking Solutions . Została ona zaprojektowana tak, by bez problemu można ją było obsługiwać
za pomocą jednej ręki. Wykorzystano przy tym materiały
kompozytowe, dzięki czemu stacja jest lekka i wytrzymała.
Pomimo niskiej wagi i ergonomii nowych tabletów Panasonic, są one w pełni wytrzymałe na upadek z wysokości
do 1,8 metra. Co więcej, wyróżnia je stopień ochrony IP67,
który oznacza odporność na kurz i zanurzenie w wodzie.
Panasonic Toughpad FZ-N1 AndroidTM 5.1.1 będzie dostępny w sprzedaży od czerwca 2016 roku, zaś Panasonic Toughpad FZ-F1 z systemem Windows 10 IoT Mobile
Enterprise do sprzedaży trafi w drugiej połowie roku.
Oba urządzenia będą dostępne w całej Europie i objęte standardową 3 letnią gwarancją. Więcej informacji
na temat profesjonalnych notebooków i tabletów Panasonic Toughbook i Toughpad można znaleźć na stronie:
http://business.panasonic.pl.

AUTONOMICZNY IGO NEO CX 20
Wojciech Podsiadły Foto: STILL

STILL wprowadza do seryjnej produkcji pojazd autonomiczny iGo neo CX 20. To innowacyjny wózek do kompletacji poziomej, wykorzystujący niespotykane dotychczas inteligentne rozwiązania. Urządzenie zostało nagrodzone tytułem
najlepszego produktu targów LogiMAT 2016 w kategorii „Technika komisjonowania, transportu, podnoszenia i magazynowania“.
Wózek wyposażono w oprogramowanie i czujniki, dzięki
którym staje się on inteligentnym elementem procesów
intralogistycznych, znacząco podnoszącym ich wydajność.
System iGo neo sprawia, że pojazd samoczynnie porusza
się za operatorem, dostosowując się do jego rytmu pracy
i całkowicie zwalniając go z konieczności obsługi. Bezpieczne podążanie za człowiekiem i włączanie się procesów transportowych możliwe jest dzięki zintegrowanemu
z urządzeniem układowi Motion Tracking. Dzięki wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi
rozpoznawania otoczenia, iGo neo CX 20 w czasie rzeczywistym analizuje topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację użytkownika i innych uczestników ruchu.
Bogate wyposażenie sprawia, że wózek skutecznie włącza
się w procesy przepływów materiałowych, niezależnie od
stopnia ich złożoności i panujących warunków. Urządzenie

przestrzega wszystkich zasad ruchu, zachowując bezpieczną odległość od innych wózków, pieszych oraz infrastruktury magazynu. Testy wykazały, że zwolnienie operatora
z obowiązku kontroli wózka, pozwalające w pełni poświęcić się zadaniom związanym z kompletacją, pozwala zaoszczędzić około 30% czasu pracy.
iGo neo CX 20 charakteryzuje się przy tym dużą elastycznością działania. W trybie jazdy automatycznej zachowuje
dowolnie wybrany przez użytkownika odstęp. Dzięki opcji
„Automation on Demand“, operator może w każdej chwili przejść na sterowanie ręczne bądź z powrotem uruchomić funkcjonowanie autonomiczne. Tryb pracy zmienia się
przez wciśnięcie jednego przycisku. Wbudowany w urządzenie ekran, zwany Optical Signal Unit, wyświetla obrazy prezentujące bieżące ustawienia. Dzięki zastosowaniu
intuicyjnych piktogramów, iGo neo CX 20 jest uniwersalny
kulturowo i nie wymaga dodatkowych, złożonych szkoleń
obsługowych.
STILL iGo neo CX 20 będzie dostępny od lipca 2016.
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ODPOWIEDNIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Wojciech Podsiadły Foto: TRILUX Polska

Projektując oświetlenie zewnętrzne hal magazynowych i obiektów przemysłowych, należy wziąć pod uwagę zarówno
wymagania normatywne względem miejsc pracy zlokalizowanych poza budynkami, jak i kwestie odporności rozwiązań na zróżnicowane warunki atmosferyczne.
Zagadnienia parametrów profesjonalnego oświetlenia zewnętrznego reguluje
norma PN-EN 12464-2:2014-05: „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz”.
- Wymagane parametry oświetlenia
uzależnione są od charakteru zadań wykonywanych w danej strefie. Przykładowo, w punktach załadunku i rozładunku
oraz na placach manewrowych wymaga
się natężenia światła na poziomie 50 lx
i współczynnika odzwierciedlenia barw
przekraczającego 20 – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia w TRILUX
Polska. - W strefach ruchu wystarczające są niższe natężenia: 10 lx tam, gdzie
maksymalna prędkość wynosi 10km/h
oraz 20 lx w przypadku ograniczenia do
40 km/h - dodaje.
Zaznaczyć trzeba, że istnieje szereg sytuacji, w których
uzasadnione jest zwiększenie eksploatacyjnego natężenie
oświetlenia. Warto zadbać o to, gdy:
• zadanie wzrokowe wykonywane są w ruchu,
• naprawa błędów jest kosztowna,
• duże znaczenie ma dokładność lub wysoka wydajność
pracy,
• zdolność wzrokowa pracownika jest poniżej normy,
• szczegóły zadania mają niezwykle małe wymiary lub
mały kontrast,
• zadanie wykonywane jest w niezwykle długim czasie.
Zmniejszenie wymogów może mieć natomiast miejsce
w sytuacji, gdy pracuje się z obiektami o dużych rozmiarach i intensywnym kontraście lub gdy zadania wykonuje
się okazjonalnie albo w bardzo krótkim czasie.

Parametry
decydujące
o
trwałości
oświetlenia
zewnętrznego
Dla bezawaryjnego funkcjonowania źródeł światła w długiej
perspektywie, kluczowy jest dobór odpowiednich opraw.
Ze względu na specyficzne warunki funkcjonowania, ma to
szczególne znaczenie w przypadku rozwiązań do zastosowań
zewnętrznych - narażonych na wahania temperatury oraz
na kontakt z deszczem, śniegiem oraz zanieczyszczeniami. –
Oprawy wykorzystywane w zastosowaniach zewnętrznych
muszą charakteryzować się odpornością na negatywny wpływ
warunków atmosferycznych. Zastosowanie znajdują tu modele o klasie szczelności na poziomie co najmniej IP X5. Zapewniają one ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym
kątem, ze wszystkich stron.– mówi Maciej Gronert z TRILUX
Polska. - Innym istotnym czynnikiem jest rodzaj podłączeń. Do
zastosowań na zewnątrz budynku przeznaczone są te oznaczone symbolem YKY. – wyjaśnia ekspert.
Gwarantem tego, że rzeczywisty strumień świetlny, natężenie światła,
trwałość, pobory mocy
i inne parametry będą
zgodne z deklarowanymi
wartościami jest sięgnięcie po rozwiązania renomowanych producentów.
Oszczędności wynikające
z zastosowania tańszych
zamienników są pozorne. Często okazuje się, że
długofalowo - ze względu na zawyżone osiągi
i awaryjność produktu
– decyzja o kupnie rozwiązania „bez marki”
wcale nie była opłacalna.
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PROCESOWE ŁADOWANIE
Źródło: Fronius Foto: Fronius

Na targach CeMAT, które odbędą się 31.05 - 03.06.2016
r. w Hanowerze, firma Fronius po raz pierwszy zaprezentuje nowy kierunek działań dywizji technologii
ładowania akumulatorów. Z producenta systemów ładowania akumulatorów austriackie przedsiębiorstwo
przekształciło się w światowego lidera w zakresie
technologii i kompetentnego doradcę w dziedzinie ładowania akumulatorów napędowych i rozruchowych.
Dzięki innowacyjnym produktom, kompleksowym rozwiązaniom skrojonym na miarę każdego klienta i obszernej ofercie usług, firma Fronius umożliwia swoim
klientom osiągnięcie znaczących oszczędności w dziedzinie intralogistyki — i to gwarantowane.

Nieważne, czy sprawa dotyczy elektrycznych urządzeń
do transportu poziomego w intralogistyce, czy niezawodnego zasilania akumulatorów rozruchowych pojazdów silnikowych pracujących w dziale produkcji,
stojących w salonach wystawowych czy warsztatach:
technologia firmy Fronius zapewnia jej użytkownikom
na całym świecie maksymalną dyspozycyjność pojazdów i dłuższą żywotność akumulatorów. Austriacki
specjalista wspiera swoich klientów na drodze od analizy stanu faktycznego i potencjału oszczędnościowego,
przez planowanie, instalację i uruchomienie optymalnej
infrastruktury, aż po konserwację, utrzymywanie sprawności technicznej i ciągłą optymalizację. Dzięki procesowi ładowania Ri firma Fronius oferuje najbardziej
zaawansowaną, najwydajniejszą i najłagodniejszą metodę ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych
na całym świecie. Także w dziedzinie projektowania alternatywnych technologii napędowych, takich jak akumulatory litowo-jonowe i ogniwa paliwowe, Austriacy
zaliczają się do pionierów i już dziś w swoim portfolio
mają perspektywiczne rozwiązania. Deklarowanym celem jest optymalizacja procesów intralogistycznych
z wykorzystaniem zasady zrównoważonego rozwoju
i dzięki temu obniżenie kosztów. Na to firma Fronius
daje nawet gwarancję.
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Na stoisku targowym L09 w hali 26 goście targów CeMAT mogą zapoznać się z paletą austriackiego lidera
w dziedzinie technologii. W przypadku klas mocy 2
i 3 kW firma Fronius stale poszerza rodzinę Selectiva
o nowe modele. Systemy ładowania akumulatorów
są przeznaczone do ładowania akumulatorów napędowych o napięciu 24 i 48 V oraz, jak cały typoszereg,
wyposażone w innowacyjny proces ładowania Ri. Redukuje on do minimum przeładowywanie, które jest
odpowiedzialne zarówno za szkodliwe rozgrzewanie
akumulatora, jak i za wysokie straty energii. Użytkownik zyskuje w ten sposób na wyraźnie niższym
zużyciu energii elektrycznej i dłuższej żywotności
akumulatora. Dodatkowo firma Fronius zaprojektowała system informacji i zarządzania „Cool Battery
Guide Easy”. Jest to rozwiązanie zapewniające optymalne wykorzystanie dostępnej puli akumulatorów.
Jednostka sterująca z pasmami diodowymi, umieszczonymi na każdym systemie ładowania akumulatorów, intuicyjnie kieruje użytkownika do akumulatora,
który został naładowany najwcześniej. Dzięki temu
uzyskuje się gwarancję, że każdy z akumulatorów
będzie używany z taką samą częstotliwością i będzie
miał wystarczająco dużo czasu na ostygnięcie. Na
stoisku będzie też można zobaczyć zaprojektowane

przez firmę Fronius ogniwa paliwowe i rozwiązania litowo-jonowe. Oba systemy mają olbrzymi potencjał przyszłościowy dla intralogistyki.
Ponadto firma Fronius punktuje dzięki wysokim kompetencjom doradczym: nie tylko oferuje odpowiednie rozwiązania dostosowane do praktycznych wymogów, ale

ma też właściwą odpowiedź na każde
pytanie dotyczące popularnych tematów, takich jak nowe ustawy dotyczące
wydajności energetycznej, Green Logistics lub wybór między wózkami z silnikami wysokoprężnymi i elektrycznymi.
Jest kompetentnym partnerem także
w dziedzinie wyposażania i eksploatacji znormalizowanych ładowni akumulatorów i stacji akumulatorowych.
Austriacki specjalista wspiera swoich
klientów w fazie planowania i zwraca
uwagę na to, aby instalacje spełniały
wszystkie przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz bezpieczeństwa pracy. Dzięki
bezpłatnemu narzędziu obliczeniowemu „I-SPoT Calculator”, firma Fronius
oferuje swoim klientom przegląd bieżących kosztów eksploatacji systemu
urządzeń do transportu poziomego. Z pomocą określonych parametrów, takich jak liczba cotygodniowych cykli ładowania, koszty prądu, pojemność akumulatorów
i dostępny czas ładowania, można obliczyć potencjały
oszczędnościowe kosztów prądu oraz emisji CO2. Pozwala to użytkownikom znacząco i trwale obniżyć koszty
swojej intralogistyki.

GDY WÓZEK NIE CHCE ZAPALIĆ – 3 RADY NA ZIMNE DNI
Wojciech Podsiadły Foto: STILL

Długo utrzymujące się ujemne temperatury mogą
utrudnić eksploatację wózków widłowych w zastosowaniach zewnętrznych. Zdarza się, że pojazdy z napędem spalinowym – zarówno te na olej napędowy, jak
i na LPG – mają na mrozie trudności z zapłonem. Z czego to wynika i jak temu przeciwdziałać?
Choć wyjątkowo ciepły grudzień i luty mogły uśpić czujność kierowców i operatorów, synoptycy przewidują, że
zima może potrwać nawet do kwietnia. Temperatura utrzymująca się na poziomie poniżej zera nie tylko wiąże się
z koniecznością porannego skrobania szyb, ale także może
skutkować wystąpieniem trudności z odpaleniem silnika –
zarówno w przypadku samochodów, jak i wózków widłowych. Co zrobić, by uniknąć kosztów i nerwów związanych
z powodowanymi tym zjawiskiem przestojami w pracy
urządzeń transportowych?
Spalinowe mniej niż zero
By zabezpieczyć się przed ryzykiem wystąpienia kłopotów
z rozruchem silnika Diesla w niskich temperaturach, należy
skontrolować szereg czynników – zarówno w obszarze elementów konstrukcyjnych wózka, jak i w zakresie używanego oleju i paliwa. – Aby zapewnić bezproblemowy zapłon
silnika spalinowych urządzeń transportowych niezależnie
od temperatury zewnętrznej, warto dokonać przeglądu takich parametrów układu napędowego, jak: kompresja, stan
akumulatora, rozrusznika i świec żarowych – mówi Tobiasz
Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Ważne
jest również zaopatrzenie w paliwo wysokiej jakości, przy-

stosowane do wykorzystania w ujemnych temperaturach
– dodaje ekspert.
Bardzo istotne jest wypracowanie z dostawcą paliwa relacji,
dzięki którym będziemy pewni oferowanego produktu. Ma to
znaczenie zarówno w przypadku LPG, jak i oleju napędowego.
Choć rzadko się o tym wspomina, „letni” Diesel różni się od
„zimowego”. Ten pierwszy może krzepnąć już w temperaturze
około 0 stopni Celsjusza. Wytrącają się wówczas kryształki parafiny, które w wyniku blokowania filtra paliwa, powodują kłopoty z zapłonem. Warto w związku z tym dopilnować, by przed
sezonem mrozów wykorzystać zapas letniego oleju napędowego lub – w przypadku, gdy w zbiornikach wciąż znajduje się
rezerwa – dodać do niej substancji obniżającej krzepnięcie.
czytaj dalej 
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SERWIS URZĄDZEŃ W MAGAZYNIE
Andrzej Szymkiewicz Foto: Log4.pl

Z każdym rokiem przybywa obiektów magazynowych, coraz bliżej magicznej liczby 10 mln metrów kwadratowych powierzchni magazynowej pod dachem. Technologie budowy tych obiektów opanowane do perfekcji przez
deweloperów powierzchni przemysłowych sprawiają, że cykl budowy obiektów został sprowadzony do kilku
miesięcy. Obiekty są coraz nowocześniejsze spełniające coraz ostrzejsze normy środowiskowe, stając się obiektami przyjaznymi dla środowiska.
Nowoczesny obiekt sam w sobie nie jest jeszcze magazynem,
dopiero wyposażony w odpowiednie urządzenia do przyjęcia
i wydania towarów, składowania, komisjonowania, transportu
wewnętrznego i operacji z pojedynczymi towarami lub paletami, nabiera jego cech. Tysiące metrów kwadratowych regałowych konstrukcji, mające równie wiele miejsc paletowych do
składowania towarów, kilometry przenośników i dróg transportowych, wiele urządzeń do przyjmowania, transportu i składowania towarów, to aksjomaty nowoczesnego magazynowania.
Współczesny magazyn to zestaw urządzeń działający w określonej, z góry zaplanowanej konfiguracji, tak aby jak najlepiej składować i dystrybuować zgromadzone w nim towary.
Każde działające w magazynie urządzenie - samodzielnie czy
w systemie, wymaga w procesie eksploatacji systematycznego

kujących niekiedy bardzo poważnymi konsekwencjami. We
współczesnej zdigitalizowanej gospodarce, dostawcy urządzeń oferują systemy zarządzania, które mają bardzo wiele
przydatnych funkcji, łącznie z planem serwisowym i diagnostyką online. To bardzo przydatne narzędzia, zdecydowanie
pomagające w zarządzaniu całym magazynem, w którym jest
coraz więcej urządzeń technicznych wspomagających procesy
składowania i dystrybucji towarów.
Najlepiej obowiązki serwisowe powierzyć fachowcom z autoryzowanych serwisów, bo to oni najlepiej znają produkty, które
serwisują, posiadają wiedzę niezbędną do oceny stanu technicznego urządzeń i właściwej ich interpretacji. Kultura techniczna autoryzowanych serwisów jest na wysokim poziomie, to

Obiektywna ocena instalacji regałowej
Do urządzeń, które powinny podlegać systematycznej obsłudze serwisowej należą regały magazynowe. Regały
podlegają stopniowemu zużyciu, są także narażone na uszkodzenia (głównie przez środki transportu). Dlatego
tak ważna jest profilaktyka: system procedur i instrukcji (szczególnie procedura zgłaszania kolizji), stosowanie
urządzeń ochrony regałów, system przeglądów (tygodniowe, miesięczne, roczne - eksperckie), programy naprawcze. Uważam, że przegląd ekspercki powinna wykonywać doświadczona firma zewnętrzna, nie powiązania
z dostawcą regałów. Zapewnia to profesjonalny przegląd (część uszkodzeń jest złożona i wymaga doświadczenia w ocenie i pomiarze), niezależność zaleceń pokontrolnych (brak zależności służbowej), a także obiektywną
ocenę instalacji regałowej (poprawność oznaczeń, montażu).
Leszek Witaszak, ARMAG Wyposażenie Magazynów

przeglądu i serwisowania, aby zapewnić jego długotrwałą eksploatację i bezpieczne użytkowanie. Sprawny sprzęt to gwarancja bezpieczeństwa w magazynie i jego bezpośrednim otoczeniu, to także maksymalnie długa eksploatacja zapewniająca
wymierne korzyści finansowe. Oszczędzanie na serwisie, jest
w wielu wypadkach zgubne, ponieważ niesie za sobą groźne dla
otoczenia konsekwencje. Bo jeżeli zepsuje się nie serwisowany
właściwie wózek widłowy, to koszty przestoju, chociaż czasami
dotkliwe, są niewspółmiernie niskie w porównaniu z katastrofą
w przypadku zawalenia się konstrukcji regałowej, do której dochodzi z braku profesjonalnego serwisu regałów. Nawet wspomniany źle serwisowany wózek widłowy może stać się przyczyną takiej katastrofy, gdy z powodu jego uszkodzenia taką
katastrofę spowoduje.
Dla zarządzającego magazynem, niezwykle ważną zatem
rzeczą jest dbałość o odpowiedni serwis podległych urządzeń, żeby nie dopuścić do nieprzewidzianych zdarzeń, skut-

zespoły ludzi, którzy są szkoleni w strukturach szkoleniowych
dostawców urządzeń, nastawieni są na rzetelna pomoc, a nie
sprzedaż części zamiennych.
Każdy dostawca określa częstotliwość przeglądów serwisowych dostarczanych urządzeń i należy się do tego stasować,
żeby zapewnić bezpieczną eksploatację sprzętu, do którego
jest zobowiązany każdy zarządzający praca ludzi w magazynie. Obligują do tego postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.), wynika z nich
konieczność ograniczania zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn przez pracowników podczas pracy. Stosując
się do tych postanowień z rozporządzenia, zarządzający
magazynem powinien udostępnić pracownikom maszyny

Regularne kontrole użytkownika
Regały magazynowe wysokiego składowania dzięki swojej konstrukcji przenoszą ogromne obciążenia ,wszelkie
uszkodzenia mechaniczne pogarszają projektowy współczynnik nośności. Zgodnie z normą PN-15635 stalowe
statyczne systemy składowania już kilkumilimetrowe odkształcenia elementów konstrukcyjnych dyskwalifikują je z dalszego użytkownika. Niestety większość uszkodzeń dokonanych przez operatorów wózków widłowych ze względu na obawę odpowiedzialności materialnej nie zostaje zgłoszona przełożonym! Tylko regularne
kontrole użytkownika oraz wykonywanie przeglądów eksperckich zgodnie z PN-EN 15635 instalacji regałowej
zapewnią jej bezpieczne użytkowanie.
Przemysław Pawluk , Koordynator ds. serwisu IRONMEN Sp. z o.o.
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Serwis urządzeń jako czynnik bezpiecznej pracy
sprzętu oraz pracowników w magazynie
Żeby magazyn był bezpieczny konieczna jest bezpieczna praca mostków przeładunkowych. Aby ją zapewnić Hörmann stosuje rozmaite urządzenia. Są to m.in. zabezpieczenia zintegrowanego sterowania mostkiem i bramą, dzięki którym operacja
otwierania i zamykania mostka możliwa jest tylko przy otwartej bramie, czy zabezpieczenie przed odjechaniem ciężarówki
z miejsca przeładunku. Aby te zabezpieczenia dobrze działały
konieczny jest ich profesjonalny i regularny serwis. Znane są
przypadki, kiedy samodzielne naprawy tych urządzeń zakończyły się tragicznie. Dlatego tak ważne jest, aby prace te zawsze – tak jak w firmie Hörmann - wykonywali profesjonalni
i nieustannie szkoleni serwisanci.
i urządzenia właściwe do wykonywania danej pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Oznacza
to, że sprzęt wykorzystywany w magazynie, powinien być
sprawny technicznie i mieć wszystkie przewidziane prawem
badania techniczne. Serwisowanie urządzeń zgodnie z DTR,
daje gwarancję jego sprawności i jakości eksploatacyjnej, co
przekłada się na bezpieczeństwo pracy. Wózki widłowe powinny być serwisowane zgodnie z zaleceniami dostawców,
przyjmuje się, że okresowe czynności serwisowe wykonuje
się co 500 lub 1000 mth, zależnie od warunków w jakich wózek widłowy pracuje.

Krzysztof Horała prezes Hörmann Polska sp. z o.o.

Konstrukcjeregałówpodlegająprzeglądomeksploatacyjnymokreślonym w normie PN EN 15635, która dość precyzyjnie określa powinności w tym zakresie. Regały jako konstrukcje narażone na uszkodzenia
zewnętrzne, poddawane są szczególnym zasadom eksploatacyjnym,
obwarowanym przepisami wspomnianej normy. Zarządzający magazynami nie przywiązują należnej uwagi serwisowi regałów, sądząc, że
są to niepotrzebnie wydane pieniądze, jednak jest to poważny błąd,
który doprowadza do skrajnie niebezpiecznych sytuacji. Mają też wiele wątpliwości co do oceny zagrożeń sygnalizowanych w metodzie
trzech kolorów, nie stosując się do zaleceń specjalistów z serwisu. Brak
wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za przeglądy regałów(PRESES),
to kolejne uchybienie stwarzające zagrożenie bezpieczeństwu pracy.

REKLAMA
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OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY, PODMIOTU SPECYFIKUJĄCEGO
I UŻYTKOWNIKA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
Niniejszy dokument powstał w celu podkreślenia najistotniejszych wymagań jakie tzw. normy regałowe (tj. PN-EN 151512,
PN-EN 15620, PN-EN 15629 i PN-EN 15635) stawiają użytkownikom, podmiotom specyfikującym i dostawcom regałów
magazynowych. PSTM stoi na stanowisku, że normy prezentują najlepsze standardy projektowania i użytkowania konstrukcji, ich stosowanie gwarantuje wystarczający poziom bezpieczeństwa dla składowanych ładunków, a przede wszystkim dla osób obsługujących. Podstawą jest jednak znajomość zakresu obowiązków wszystkich stron zaangażowanych
przy inwestycji w systemy składowania.

1. Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu specyfikującego

Podmiot specyfikujący, czyli klient inwestujący w systemy składowania, lub działający w jego imieniu pośrednik
(np. integrator) powinien:
• sporządzić charakterystykę jednostek ładunkowych – określić co będzie składowane (np. ciecze, chemikalia, materiały niebezpieczne, materiały wybuchowe), wskazać kształt, wymiary i ciężary ładunków z uwzględnieniem tolerancji, określić typ akcesoriów do przenoszenia ładunków (np. palet, skrzyń, pojemników), określić czy obciążenie
od ładunków będzie równomiernie rozłożone,
• dostarczyć dostawcy zwymiarowane plany budynku z wyraźnie zaznaczonymi słupami hali, stężeniami, oknami,
drzwiami, bramami oraz innymi urządzeniami i instalacjami,
• określić szczegóły związane z miejscem montażu - podać czy konstrukcja systemu składowania będzie narażona
na działanie śniegu, wiatru, chłodu, mrozu, agresji chemicznej, wilgoci lub oddziaływań sejsmicznych,
• zapewnić, że posadzka na której stawiany będzie system składowania jest wystarczająco sztywna i wytrzymała
i została zaprojektowana z uwzględnieniem specyficznych obciążeń od regałów magazynowych, przekazać informacje dotyczące obciążeń na posadzkę oraz wymaganej sztywności i tolerancji do projektanta i wykonawcy posadzki, przekazać informacje dotyczące charakterystyki posadzki dostawcy regałów (m.in. materiał i grubość posadzki,
materiał i grubość warstw wierzchnich jeśli istnieją, siatka dylatacji, miejsca ze spadkami, projektowane wielkości
odkształceń i przemieszczeń względnych oddylatowanych płyt posadzki),
• określić oczekiwaną konfigurację systemu składowania przy uwzględnieniu projektu logistycznego, wielkości przepływu towarów i wynikającej z tego oceny zagrożeń,
• określić sposób użytkowania regału i scharakteryzować sprzęt do obsługi, a w szczególności na podstawie informacji od dostawcy mechanicznych urządzeń do składowania dobrać odpowie nią szerokość dróg transportowych
i manipulacyjnych oraz wskazać wartość dodatkowych sił na jakie może być narażony regał przy obsłudze (np. sił od
hamowania lub przyspieszania układnicy, lub sił od wtaczania lub przesuwania ładunku na poziom składowania),
• określić czy stosowane będą ograniczniki bezpieczeństwa, lub ograniczniki miejsc składowania i jakie siły w związku
z tym należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu,
• określić gdzie należy stosować ochrony/odbojnice słupów lub całych ram,
• określić wszystkie planowane w przyszłości zmiany w konfiguracji lub sposobie użytkowania systemu,
• określić czy montaż będzie wykonywany przez dostawcę, a jeśli nie zapewnić, że montaż będzie wykonany zgodnie z
instrukcjami dostawcy i przy zachowaniu wymaganej dokładności,
• koordynować działania projektowe w celu zapewnienia luzów miedzy systemem składowania, a konstrukcją budynku zapewniających, że nie nastąpi wzajemne przekazywanie obciążeń,
• dopilnować by wszystkie inne regulacje (przepisy krajowe, zakładowe, przepisy PPOŻ, regulaminy bhp, wymagania
ubezpieczyciela itp.) były spełnione.
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Na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia
Techniki Magazynowej ukazał się pierwszy numer
16.02.2016 r.
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CZY INSPEKCJA DOSTANIE UPRAWNIENIA SĄDU?
Źródło: Federacji Przedsiębiorców Polskich Foto: Federacji Przedsiębiorców Polskich

Planowane zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy wzbudza wiele wątpliwości. W myśl proponowanych przez rząd zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, osoby zatrudnione na podstawie
umów cywilnoprawnych miałyby mieć zagwarantowaną minimalną godzinową stawkę 12 zł brutto. Nad
przestrzeganiem nowych przepisów mieliby czuwać
inspektorzy PIP, wyposażeni w nowe kompetencje. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, poza
obowiązującymi już niezapowiedzianymi kontrolami,
dałaby uprawnienia pozwalające urzędnikom wydawać decyzje administracyjne. Inspektor mógłby jednostronnie zmienić formę umowy z cywilnoprawnej na
umowę o pracę. Do tej pory takie kompetencje posiadał wyłącznie sąd.
Proponowane zmiany mogą spowodować wykluczenie
sądu w relacji urzędnik PIP-przedsiębiorca, a w konsekwencji niejako przeniosą na władzę wykonawczą uprawnienia
władzy sądowniczej. Inspekcja będzie mogła wydać nakaz
natychmiastowej zmiany formy zatrudnienia oraz arbitralnie nałożyć na firmę wysokie kary finansowe. Przedsiębiorca dopiero przed sądem będzie mógł zakwestionować
legalność takiej decyzji. Znacznie lepszym rozwiązaniem
byłoby kierowanie spornych sytuacji do rozstrzygnięcia
w trybie przyspieszonym, bądź wprowadzenie przepisu
nakazującego orzeczenie wyroku w przeciągu 48-72h.

Tomasz Wojak

„W obecnej formie proponowane przepisy niosą ze
sobą zagrożenie niekonstytucyjności. Do tej pory urzędnik w ramach kontroli wskazywał obszary działalności
firmy, które wymagały poprawy. Dopiero w momencie
niedostosowania się przez przedsiębiorcę, sprawa była
kierowana do sądu – gdzie niezawisły sędzia decydował
o wyroku. Jak pokazuje praktyka, negatywna ocena kontroli PIP w zakładach pracy była nierzadko kwestionowana przez sądy. W świetle nowelizacji dotychczasowa
relacja ulegnie całkowitej zmianie. To urzędnik arbitralnie będzie decydował m.in. o formie zatrudnienia pracowników, a nie niezależny sąd – to nie tylko daje pole
do nadużyć, ale jest niezgodne z obowiązującą konstytucją” – mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.
W odniesieniu do proponowanej godzinowej płacy minimalnej 12 zł brutto, związki zawodowe i pracodawcy od
2009 roku apelowali o wyższe płace dla pracowników.
Każdy zatrudniony ¬– bez wyjątków – musi być objęty
minimalną stawką godzinową. Stąd tak istotne jest właściwe podejście zamawiających do kalkulowania budżetów, które muszą uwzględniać wszystkie koszty pracy,
w tym ozusowanie. W nowelizacji ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu należy zapisać obowiązek waloryzacji
istniejących już kontraktów. Brak renegocjacji będzie
mieć dramatyczne konsekwencje w postaci m. in. wzrostu stopy bezrobocia, powiększenia szarej strefy, co negatywnie wpłynie na kondycje firm działających na rynku zamówień publicznych. Dlatego zanim nowelizacja
wejdzie w życie, musi zostać poddana rzetelnej ocenie,
a następnie szeroko zakrojonej konsultacji – z uwzględnieniem zainteresowanych stron.
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