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EURO-AZJATYCKIE JOINT VENTURE
 Źródło: HELI Polska, Foto: Jungheinrich HELI Industrial Truck Renatl Co. Ltd

W dniu 25 stycznia 2016 firma Jungheinrich AG stała się oficjalnym partnerem Anhui Heli Co. Ltd (producentem sprzedawanego przez nas sprzętu marki Heli), zawierając joint venture kontrakt w Szanghaj (Chiny).
Nazwa spółki joint venture brzmi Jungheinrich HELI Industrial Truck Renatl (China) Co. Ltd i jej celem jest
rozwój biznesu wynajmu na rynku Chińskim.
Wybór firmy Heli jako partnera firmy Jungheinrich wskazuje
na wysokie uznanie zaawansowania technicznego produktów Heli jak również jego nowoczesnej struktury produkcyjno-innowacyjnej , dzięki któremu paleta produktowa
nowo zawartego joint venture będzie w pełni pokrywała
potrzeby tego najbardziej gigantycznego rynku na świecie.
„Firma Heli wykazuje się pragmatycznym managementem, który jest motorem sukcesu tej firmy. Join venture
pomiędzy naszymi firmami będzie wspaniałą integracją.
Będziemy dążyć do stworzenia największej firmy zajmującej
się wynajmem sprzętu transportu bliskiego na Chińskim
rynku” zaakcentował w swojej wypowiedzi Hans-Georg-Frey, Prezes Zarządu firmy Jungheinrich.
Kooperacja między Heli a Jungheinrichem to nowe światło
w tunelu kooperacji tych potężnych gigantów. Firma Anhui
Heli to nie tylko producent własnych produktów znanych
szeroko pod nazwą HELI, to również producent komponentów dla takich firm jak NACCO (Yale i Hyster), JCB, Caterpillar.

BADANIE WYDAJNOŚCI
 Źródło: ECR Polska, Foto: ECR Polska

21 marca 2016 ruszyła druga polska edycja badania Speed Docking, organizowanego przez ECR Polska we
współpracy z firmą Caroz. W tym roku do udziału w nim zostały zgłoszone 42 centra dystrybucyjne, należące do sześciu sieci handlowych, oraz sześciu producentów i trzech operatorów logistycznych. Wzrost
liczby uczestników oznacza szerszy zakres tegorocznego badania i gwarantuje jeszcze pełniejsze i bardziej
miarodajne wyniki. Trwające 10 tygodni badanie zakończy się 29 maja. Równolegle odbywa się ono m. in.
w Belgii, Holandii i Luksemburgu.
Speed Docking to badanie mające
charakter pozytywnego współzawodnictwa, polegające na mierzeniu
i porównywaniu całkowitego czasu
rozładunku ciężarówek w centrach
dystrybucji (DC) od momentu przekroczenia bramy do opuszczenia
centrum (from gate to gate). Dzięki
wprowadzeniu do zarządzania łańcuchem dostaw elementów grywalizacji, Speed Docking nie tylko realnie
poprawia wskaźniki logistyczne,
ale również buduje zaangażowanie, ducha rywalizacji i zwiększa
motywację pracowników w centrach
dystrybucyjnych.

Celem udziału w badaniu jest wyeliminowanie nieproduktywnego czasu
pracy (kierowcy, pracowników magazynu) na etapie rozładunku, a tym
samym uelastycznienie i przyspieszenie całego łańcucha dostaw,
przez co stanie się on bardziej
zrównoważony.
Każdy z aktywnych zleceniodawców
konkursu otrzyma po jego zakończeniu nie tylko generalny raport
z całego badania, lecz także raporty
szczegółowe dotyczące ich firmy,
które są podstawą do dyskusji na
temat skrócenia czasów rozładunków

oraz optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw. Analiza tych danych
pozwala na konstruowanie wniosków
dotyczących wydajności i elastyczności łańcucha dostaw, promuje najlepsze praktyki oraz wskazuje obszary
o dużym potencjale usprawnień.
Atutem badania jest porównanie nie
tylko polskich centrów dystrybucyjnych, ale także odniesienie ich wyników do danych europejskich. Więcej
informacji: speeddocking.pl
http://ecr.pl/projekty/speed-docking/
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ŹLE DOBRANA ODZIEŻ OCHRONNA NIE CHRONI
 Źródło: TenCate Protective Fabrics

Odzież ochronna jest jednym z kluczowych elementów ograniczających ryzyko przy narażeniach na czynniki gorąca i chemikalia. Jednak odzież odzieży nierówna – wielu pracodawców wciąż wybiera produkty na
podstawie ceny, ignorując jakość.
Odzież ratująca życie

Narażenie na czynniki gorąca jest
jednym z najczęściej występujących
zagrożeń w miejscu pracy. Dotyczy
m.in. wszystkich zatrudnionych na każdym etapie produkcji ropy naftowej
czy gazu ziemnego. W tych branżach
jedna iskra, może mieć wyniszczające i jednocześnie zagrażające życiu
skutki. Szczególnie narażeni są również
pracownicy zajmujący się w hutnictwie
metali i szkła, odlewnictwem, przemysłem metalurgicznym czy koksowniczym. Ryzyko powstawania urazów
i obrażeń ciała, wynika z różnorodności czynników gorących oraz ich
zróżnicowanego natężenia i stopnia
oddziaływania na stanowiskach pracy.
Odpowiedzią na te potrzeby jest właściwie dobra odzież ognioodporna.
W Polsce odzież ochronna niepalna
i trudnopalna muszą spełniać wymagania normy EN ISO 11612. Dotyczą
one właściwości ochronnych odzieży
w sytuacji narażenia jej użytkownika
na ograniczone rozprzestrzenienia się
płomienia lub narażenia na promieniowanie cieplne, ciepło konwekcyjne lub
kontaktowe lub rozpryski stopionego

metalu. Każdy rodzaj odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi powinien charakteryzować się ograniczoną
zdolnością do rozprzestrzeniania płomienia i przede wszystkim powinien
być odpowiednio oznaczony.
– Głównym czynnikami decydującymi
o wyborze najlepszej odzieży ochronnej powinny być gramatura, poziom
ochrony oraz trwałość. Niestety wśród
pracodawców wciąż często spotykane jest kryterium ceny. Za najbardziej opłacalne uznaje się najtańsze
materiały. To oczywiście tylko złudna
oszczędność. Po pierwsze nie należy
oszczędzać na właściwej odzieży
ryzykując zdrowiem pracowników. Po
drugie koszty zaniedbań w tej sferze
są wielokrotnie wyższe – przestrzega
Ewa Gawrysiak z TenCate Protecitve
Fabrics.

Różne chemikalia, różne potrzeby

Skuteczna ochrona przed czynnikami
chemicznymi jest kluczowa w wielu
branżach. Oprócz przemysłu chemicznego i petrochemicznego szczególnie narażeni są pracownicy związani
z energetyką oraz przemysłem ciężkim.
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Dodatkowym kryterium jest również
rodzaj zagrożenia. Substancje chemiczne mogą występować w wielu
stężeniach i pod wieloma postaciami
(gazu, proszku lub cieczy). Materiały
odporne na działanie substancji chemicznych muszą zatem odpowiadać ściśle określonym parametrom
związanym z przesiąkliwością i nie
zwilżalnością.
Normy europejskie przyjęły następujący podział:
•

typ 1 i 2 – Odzież gazoszczelna
chroniąca przed działaniem substancji chemicznych w postaci
gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych,

•

typ 3 – Odzież chroniąca przed
działaniem strumienia cieczy,

•

typ 4 – Odzież chroniąca przed
działaniem rozpylonej cieczy,

•

typ 5 – Odzież chroniąca przed
pyłami, w tym także dla piaskarzy,

•

typ 6 – Odzież chroniąca przed
opryskaniem cieczą.

Jak zatem zadecydować który materiał
będzie odpowiedni w danym zakładzie? Dobór właściwego materiału
zawsze powinien wynikać z oceny
ryzyka. W skrócie – jeśli ryzyko i częstotliwość narażenia na dany czynnik
są większe, lepszym wyborem będzie
odzież z włókien trwale odpornych.
Jeśli ryzyko jest mniejsze lub gdy substancje chemiczne są mniej agresywne,
to tkanina powlekana będzie całkowicie wystarczająca. Oczywiście odzież
powinna być również odpowiednio
dobrana pod kątem rodzaju zagrożenia. Tutaj jednak z pomocą przychodzą
specjaliści.
– Zadaniem odzieży chemoochronnej
jest ochrona skóry pracownika przed
kontaktem ze szkodliwymi substancjami chemicznymi: lakierami, kwasami, olejami itp. Tutaj nie ma miejsca
na materiały złej jakości lub zaniedbania, ponieważ ich konsekwencją może
być nawet śmierć. Nadrzędnym celem
zawsze powinno być bezpieczeństwo
pracownika – podsumowuje Ewa Gawrysiak z TenCate Protective Fabrics.

NOWY PARK NA TERENIE ŁODZI
 Źródło: MLP Group, Foto: MLP Group

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych przygotowuje się do rozpoczęcia budowy nowego
parku logistycznego MLP Łódź Wschód. Zespół obiektów, który powstanie na terenie łódzkiej dzielnicy Widzew będzie liczyć ok. 70 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.
MLP Group przygotowuje się do rozpoczęcia budowy
nowego parku logistycznego MLP Łódź Wschód. Planowane
obiekty będą docelowo oferowały ok. 70 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, a całkowita powierzchnia
parku wyniesie 15 hektarów. W skład parku logistycznego
będą wchodzić budynki klasy A.
MLP Łódź Wschód zlokalizowany będzie na terenie dzielnicy
Widzew, zaledwie 5 kilometrów od ścisłego centrum Łodzi.
W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się przystanki
autobusowe, które zapewnią łatwy i szybki dojazd komunikacją miejską. Inwestycja oddalona jest około 4 kilometry
od autostrady A1 (węzeł Łódź Wschód) oraz około 25 kilometrów od autostrady A2 (węzeł Łódź Północ).
„Region łódzki pozostaje jednym z wiodących rynków
magazynowych w naszym kraju. Najemcy chętnie lokują
tutaj swoją działalność ze względu na centralne położenie i bardzo dobrą infrastrukturę drogową. Planując nową
inwestycję chcemy wzbogacić naszą ofertę w tym bardzo
popularnym rejonie Polski, a jednocześnie odpowiedzieć
na wciąż rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty
magazynowe” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor
Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.

Aktualnie w skład portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej wchodzą cztery operacyjne parki logistyczne zlokalizowane w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP
Poznań oraz MLP Lublin. W trakcie budowy jest piąty park
MLP Teresin.

REKLAMA

JUBILEUSZ STRATEGICZNYCH LOKALIZACJI
 Źródło: Segro, Foto: Segro

SEGRO już od 10 lat dostarcza nowoczesne powierzchnie magazynowe i produkcyjne na terenie Polski i Czech, nieustannie plasując się
w branżowej czołówce. W Polsce portfel firmy stanowi ponad 10%
rynku, dzięki czemu jest ona drugim co do wielkości graczem, mającym
istotny wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju całego sektora nieruchomości.
W Wielkiej Brytanii firma działa już
aż 96 lat, co sprawia, że jest jednym z najbardziej doświadczonych
przedsiębiorstw w branży. W regionie
Europy Centralnej rozpoczęła działalność dziesięć lat temu – w 2006 roku.
Od samego początku brytyjska spółka
dostarcza nowoczesne, wysokiej
jakości powierzchnie magazynowe
i produkcyjne, odpowiadając na oczekiwania klientów z różnych branż.
W ciągu tych 10 lat SEGRO zbudowało portfolio w Europie Centralnej
– powstało 15 parków usytuowanych
w 9 kluczowych lokalizacjach Polski
oraz Czech. Nieruchomości zostały ulokowane w okolicy głównych węzłów
komunikacyjnych oraz ośrodków transportowych takich jak porty czy lotniska.
„Jednym z głównych założeń strategicznych naszej firmy jest wybór lokalizacji, która zagwarantuje naszym
klientom najbardziej efektywną komunikację na terenie całego kraju, a także
poza jego granicami. Nasze obiekty
znajdują się zawsze w obrębie lub
bliskiej okolicy strategicznych ośrodków miejskich, takich jak: Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Stryków, Tychy,
Warszawa, Wrocław oraz Praga. Tym
samym umożliwiamy naszym klientom
wygodny dostęp do najbardziej rozwojowych rynków” – komentuje rozwój firmy Magdalena Szulc, Dyrektor
SEGRO na Europę Centralną.

Aktualnie z nieruchomości SEGRO
w Europie Centralnej korzysta 160
klientów, którzy są przedstawicielami
różnych gałęzi gospodarki. Głównymi
najemcami są firmy z sektorów: logistycznego, handlowego, motoryzacyjnego, oraz farmaceutycznego. W ciągu
10 lat deweloper dostarczył swoim
klientom szereg obiektów, zarówno
standardowych big boxów, jak i szytych
na miarę budynków build-to-suit (BTS),
odpowiadając tym samym na potrzeby
charakterystyczne dla specyfiki różnych
branż. Ponadto, jako jedna z pierwszych
w Polsce, firma zaoferowała swoim
najemcom moduły small-business-unit,
których powierzchnia zaczyna się już od
500 m2. Parki SEGRO, na terenie których
dostępne są tego typu powierzchnie
znajdują się w Łodzi i Warszawie.
Spółka działa na rynku jednocześnie
jako deweloper, zarządca nieruchomości i inwestor. W trakcie dekady swojej aktywności w Europie Centralnej
dokonała kilku znaczących zakupów,
m.in. nowoczesnych obiektów logistycznych na obrzeżach Warszawy,
Łodzi i Poznania, o wartości 100 mln
euro. W ostatnim czasie SEGRO powiększyło również swój portfel nieruchomości w Czechach, nabywając kolejny
budynek o powierzchni 11 800 m2,
zlokalizowany tuż obok istniejącego
w Pradze parku.
czytaj dalej 

WYPADKI PRZY
PRACY
 Państwowa Inspekcja Pracy, Foto: pixabay.com

W 2015 r. w wypadkach przy pracy
zginęły 303 osoby. To o 15,2 proc.
więcej niż rok wcześniej – podał
w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

W sumie w Polsce w 2015 r. poszkodowanych w wypadkach przy pracy,
zgłoszonych na specjalnym formularzu
było 87 tys. 622 osób. To o 1,1 proc
mniej niż w 2014 r.
Najwięcej wypadków śmiertelnych zdarzyło się w budownictwie (69 przypadków), indywidualnych gospodarstwach
rolnych (63) oraz w dziale transport
i gospodarka magazynowa (49 przypadków). Z danych GUS wynika, że
w zdecydowanej większości wypadków
pracownicy odnieśli lekkie obrażenia
– było to nieco ponad 86, 8 tys przypadków. 495 osób uległo wypadkom
z ciężkimi obrażeniami ciała (o 6,6 proc.
mniej niż przed rokiem).
W 2015 r. wskaźnik wypadkowości
(liczba osób poszkodowanych na 1000
pracujących) w Polsce wyniósł 7,24.
Jak wyliczył GUS, najwięcej wypadków
było w województwach: dolnośląskim
(9,58) i warmińsko-mazurskim (9,37),
najmniej – w mazowieckim (5,06)
i małopolskim (5,51).
Dane jednoznacznie wskazują, ze najczęstszą przyczyną wypadków w pracy
jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika – to aż 59,2 proc. przypadków.
Następnie z powodu jest niewłaściwego
stanu materiałów (8,6 proc.); za 7,5 proc
przypadków odpowiada niewłaściwe
postępowanie z materiałami.
W trakcie wypadków przy pracy urazom
najczęściej ulegają ręce – to 43,4 proc.
wszystkich, nogi – 34,6 proc., urazy
głowy to 9,9 proc.; urazy tułowia i organów wewnętrznych – 3,3 proc. (PAP)
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BEZPIECZEŃSTWO
NADRZĘDNĄ
WARTOŚCIĄ
 Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Ponad 800 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych i ponad 130 firm
zgłaszających swoje inicjatywy zawiera
14. edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny
biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Koalicja Bezpieczni w Pracy wyróżniona
została w obszarze „Uczciwe praktyki
operacyjne” w kategorii edukacja rynku.
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowywany
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce
przegląd aktywności biznesu społecznie
odpowiedzialnego. Prezentuje dane za
miniony rok, najnowsza edycja za 2015.
Opracowanie zestawia praktyki i działania
firm według 7 głównych obszarów normy
ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko,
uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia
konsumenckie, zaangażowanie społeczne
i rozwój społeczności lokalnej.

nienia takiej sytuacji można szukać po
pierwsze w tym, że rynek pracy staje się
rynkiem pracownika, a więc pracodawcy
szukają sposobów na wyróżnienie się
i przyciągnięcie talentów. Po drugie,
przedstawiciele pokoleń Y czy Z to także
coraz bardziej wymagający pracownicy,
ceniący odpowiedzialne społecznie oblicze marki. CSR dostarcza narzędzi do lepszego zarządzania kadrami, oferowania
udogodnień pracownikom, budowania
określonej kultury organizacji a dzięki
temu umożliwia utrzymywanie wykwalifikowanej kadry. Nie dziwią więc praktyki zachęcające do dbania o zdrowie
i pomagające w tym, ułatwiające adaptację w nowym miejscu pracy czy godzenie
życia zawodowego z prywatnym.
Potwierdzają to również wyniki „Managerowie CSR”, badania zrealizowanego
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2015 r. – gdzie jako największe
korzyści osiągnięte przez firmy, dzięki

wdrażaniu działań CSR w ostatnich
dwóch latach respondenci wskazali
podniesienie świadomości pracowników w zakresie etyki oraz zwiększenie
zaangażowania pracowników.
Tegoroczna odsłona raportu zebrała
rekordową liczbę dobrych praktyk CSR
– 811 (suma praktyk zgłaszanych po
raz pierwszy i długoletnich; w ubiegłym
roku łącznie było 684). Opublikowano
452 nowe przykłady działań firm), oraz
359 długoletnich, czyli takich, które opisane zostały we wcześniejszych edycjach Raportu, ale kontynuowano je
w 2015 roku. Rozwój CSR zauważalny
jest również w liczbie firm zgłaszających
nowe praktyki. W tym roku jest ich 136
(w roku ubiegłym – 124), a wśród nich
35 reprezentuje sektor MŚP. Niezmienne
pozostają obszary z największą liczbą
praktyk. Należą do nich „zaangażowanie
społeczne i rozwój społeczności lokalnej” oraz „praktyki z zakresu pracy”.
REKLAMA

W ramach każdego z głównych obszarów wyodrębniono kategorie, które
skupiają się na takich działaniach firm
jak np. BHP, firma przyjazna rodzicom,
zaangażowanie pracowników, przeciwdziałanie nadużyciom w miejscu
pracy, wolontariat pracowniczy czy
work-life balance. W grupie „edukacja
rynku” znalazła się Koalicja Bezpieczni
w Pracy , której najważniejszy celem
jest promowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wśród
pracodawców i pracowników.

Pracownik ważniejszy od klienta

– Fakt, że w tym roku Koalicja po raz pierwszy znalazła się w Raporcie FOB bardzo
nas cieszy i motywuje do działania. Mam
nadzieję, że w przyszłości dołączymy do
grupy długoletnich praktyk i będziemy
mogli pochwalić się kolejnymi sukcesami
– komentuje Andrzej Smółko, przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Szczególne ważne jest dla nas to, że właśnie
w tej edycji raportu prowadzone przez
firmy działania w obszarze CSR skierowane są na pracownika. Jestem zdania,
że za każdym sukcesem przedsiębiorstwa stoją jego pracownicy, dlatego ich
bezpieczeństwo powinno być nadrzędną
wartością – dodaje.
W tej edycji raportu największy wzrost
dobrych praktyk obserwujemy w obszarze „praktyki z zakresu pracy” (2014 – 84
praktyki, 2015 – 113 praktyk). Uzasad-

Bezpieczny mix

5

FIRMA GLOBUS W BTS PROLOGIS PARK PRAGUE-JIRNY
 Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych i Globus Hypermarket Holding uroczyście
otworzyły obiekt typu build-to-suit (BTS) o powierzchni 32 500 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague-Jirny. Uroczystość o tematyce wiosennej swoją obecnością uświetnili przedstawiciele firmy Globus,
w tym Thomas Bruch – właściciel oraz Ondřej Zíka – dyrektor logistyki. W spotkaniu udział wzięli także
Martin Polák, Prologis senior vice president i dyrektor regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią oraz Stanislav Skořepa burmistrz miasta Jirny.

Po ceremonii przecięcia wstęgi i zwiedzeniu obiektu z przewodnikiem, goście mogli skosztować dzieł kulinarnego
kunsztu Jana Punčochářa, znanego szefa kuchni wybitnej
restauracji Grand Cru w Pradze, który specjalnie na tę okazję
przygotował wyjątkowe, wiosenne menu.
Nowy budynek o powierzchni 32 500 metrów kwadratowych to rozbudowa istniejącego już pierwszego BTS (DC
4) dla firmy Globus, którego najem został właśnie przedłużony. Łącznie firma zajmuje 61 500 metrów kwadratowych.
Budynek wyposażony jest w powierzchnię przeznaczoną do
przechowywania suchych i mrożonych produktów, a także
świeżej żywności w kontrolowanej temperaturze.
„Długoletnia współpraca Prologis i Globus jest doskonałym
przykładem jak wiele jesteśmy w stanie zaoferować i dostarczyć naszym Klientom” – stwierdził Martin Polák, Prologis
senior vice president i dyrektor regionalny na Europę
Środkowo-Wschodnią. „Jestem bardzo wdzięczny naszemu
zespołowi za ponadprzeciętne zaangażowanie. Jestem
przekonany, że nowy obiekt dystrybucyjny, podobnie jak
ten funkcjonujący od czterech lat, będzie wspierał operacje
logistyczne firmy Globus realizowane w Czechach”.
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„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że postawione
przez nas wysokie wymagania odnośnie powierzchni
magazynowej zostały spełnione” – powiedział Ondřej
Zíka, dyrektor logistyki firmy Globus. „Ponadto, Prologis
był w stanie zaoferować nam dodatkową powierzchnię dostępną „pod jednym dachem”. Takie rozwiązanie
pozwoli nam na optymalizację prowadzonej działalności,
co miało kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji
o podwojeniu wynajmowanej powierzchni dystrybucyjnej
w tym parku”.
Prologis Park Prague-Jirny to nowoczesny park dystrybucyjny, o powierzchni 255 000 metrów kwadratowych. Park
znajduje się 8 kilometrów na wschód od granic administracyjnych Pragi i posiada bezpośrednie połączenie z autostradą D11, co umożliwia sprawną dystrybucję towarów na
rynki lokalne i do sąsiednich krajów.
Z portfolio ponad 952 000 metrów kwadratowych
powierzchni logistycznej i dystrybucyjnej, Prologis jest
jednym z największych dostawców obiektów dystrybucyjnych w Czechach (stan na 31 grudnia 2015 r.).

JUBILEUSZ WSPÓŁPRACY
 Źródło: WSL, Foto: WSL

W dniach 10-11 marca w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się X Forum Nauczycielskie. Jubileuszowa edycja
ogólnopolskiego spotkania nauczycieli zgromadziła ponad 150 dydaktyków zaangażowanych w kształcenie
logistyków.
Tegoroczne Forum było przede wszystkim okazją do podsumowania 10 lat szeroko zakrojonej współpracy Wyższej
Szkoły Logistyki w Poznaniu ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem integracji
i celebrowania długoletnich relacji, które łączą grono dyrektorów i nauczycieli z całego kraju.
Drugiego dnia uczestnicy forum odbyli krótką sentymentalną
podróż przez minione lata spotkań, wspólnych inicjatyw
i sukcesów. Historia współpracy to m.in. zmiany w podstawie programowej, podręczniki do nauki przedmiotów
zawodowych czy projekty unijne, dostarczające nauczycie-

lom innowacyjnych materiałów i narzędzi do nauki zawodu.
Nie mogło w tym miejscu zabraknąć szczególnych podziękowań dla niestrudzonego eksperta – Zofii Hrychorowicz,
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
która swym wieloletnim wsparciem i zaangażowaniem,
kluczowym dla rozwoju skutecznej współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami średnimi dała wyraz zrozumienia
i odpowiedzialności za jakość kształcenia zawodowego.
Każda edycja Forum Nauczycielskiego WSL to kolejny
rozwojowy impuls dla nauczycieli. Tym razem w program
wydarzenia aktywnie włączyły się przedsiębiorstwa współpracujące z uczelnią, wcielając w czyn misję uczelni czyli
kształcenie praktyczne.
W ten sposób powstała bogata oferta zajęć: warsztaty
z zakresu nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych,
przygotowane przez Tobiasza Jakubczaka i Pawła Włukę
z firmy STILL Polska, zajęcia dotyczące przewozu ładunków
wartościowych, które poprowadził Robert Ignaszewski
– ekspert z firmy KUEHNE + NAGEL. Podczas warsztatu
PKN EPAL, prowadzonego przez Pawła Wojciechowskiego,
nauczyciele poznali historię drewnianych palet oraz aktualne zasady zarządzania certyfikowanymi paletami w logistycznym obrocie. O logistycznej obsłudze, skrojonej na
miarę klienta internetowego goście WSL dowiedzieli się od
przedstawicieli firmy H&M Logistics – Moniki Walawender
i Bartłomieja Heyduk.
czytaj dalej 

TARGI Z DUŻĄ ILOŚCIĄ PROFESJONALISTÓW
 Źródło: EUROEXPO

Targi LogiMAT 2016 odbywające się w Stuttgarcie w dniach 8-10. Marca br. zanotowały kolejny wzrost zainteresowania odwiedzających targi gości, było ich o 25% więcej niż rok wcześniej. Międzynarodowi wystawcy reprezentujący wszystkie segmenty logistyki sprzętowej i usług, oferowali wszystko co potrzebne dla
logistyki wewnętrznej. Targi te są areną gdzie prezentowane są nowości sprzętowe oraz wyznaczają nowe
trendy w logistyce wewnętrznej.
„W ośmiu halach na powierzchni
95 400 metrów kwadratowych
powierzchni wystawienniczej 1 280
wystawców, prezentowało swoje produkty, a obejrzało je 43 466 odwiedzających. Międzynarodowe targi logistyki
wewnętrznej przyciągają duże ilości
profesjonalistów. Zainteresowanie
publiczności jest głównym wyznacznikiem znaczenia i sukcesu targów”,
mówi Peter Kazander, dyrektor EURO
Exhibition and Congress GmbH, Monachium. „Z liczby odwiedzających
tegoroczne targi LogiMAT ponownie
podkreślają swoje znaczenie dla całej
logistyki wewnętrznej. – dodaje

z aktualnymi trendami i nowościami
rynkowymi. Liczba 1 280 wystawców(+10%) z 32 krajów (+14%)
stanowiących czołówkę dostawców
rozwiązań dla logistyki wewnętrznej,
prezentujących nowości i innowacyjne
rozwiązania, skutecznie przyciągały
zwiedzających. Wystawcy i zwiedzający zgodnie podkreślali, że targi to
bardzo owocny dla wszystkich czas
spotkań i rozmów handlowych. Wiele
firm jest obecnych na targach od wielu
lat, to samo mówią zwiedzający targi,
a ci co przyjechali pierwszy raz nie
zawiedli się i zapowiadają stałe uczestnictwo w tej interesującej ich imprezie.

Z targów korzyść odnoszą zarówno
wystawcy, jak i odwiedzający targi
specjaliści, którzy mogą zapoznać się

„Podobnie jak w przypadku piłki nożnej, sukces wystawy jest ostatecznie
wynikiem wysiłku całego zespołu Euro-

expo, który zaczyna przygotowania do
LogiMAT 2017 w dniach 14 – 16 marca
2017r., zarówno wystawcy jak i odwiedzający znowu mogą liczyć na szeroką ofertę, która zadowoli wszystkie
strony” – podsumowuje Kazander.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
odwiedzić: www.logimat-messe.de lub
www.tradeworld.de
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SKLEP INTERNETOWY SHOP.TOYOTA-FORKLIFTS.PL
 Źródło: Toyota Material Handling Polska , Foto: Toyota Material Handling Polska

W marcu tego roku, Toyota Material Handling Polska uruchomiła sklep Internetowy pod adresem
shop.toyota-forklifts.pl. Na stronie można znaleźć szeroki wybór ręcznych i elektrycznych wózków paletowych oraz wynajem i usługi serwisowe wózków widłowych. Uwagę zwraca atrakcyjna szata graficzna i dobrej
jakości zdjęcia.

Dzięki nowej platformie e-commerce Toyota Material Handling
Polska reaguje na zmiany zachowań nabywców. „Poprzez
nowy kanał sprzedaży i komunikacji chcemy lepiej dopasować
się do potrzeb naszych klientów” – wyjaśnia Marcin Zarzecki,
Dyrektor działu Marketingu Toyota Material Handling Polska.
Strona została zaprojektowana tak, aby nawet niedoświadczony użytkownik mógł z niej wygodnie i łatwo skorzystać.

Co można znaleźć w e-sklepie?

Od samego wejścia na platformę w oczy rzuca się nowoczesny
design i duże zdjęcia wysokiej jakości. Sklepi internetowy
dzieli się na 4 podstawowe segmenty. Najbardziej rozbudowany, ręczne wózki paletowe, daje możliwość zakupu wielu
różnych modeli – od standardowych wózków, przez modele ze
stali nierdzewnej, po nożycowe, podnoszące wózki paletowe.
W doborze odpowiedniego sprzętu
użytkownik może użyć funkcji filtrowania ograniczającego ofertę zależnie od
potrzeb klienta (np. wymaganej aplikacji). Ponadto przy wyborze modelu
klient otrzymuje szereg informacji
odnośnie cech wózka, wyróżniających
go spośród konkurencji.
Użytkownik sam może dobrać odpowiednią dla swoich potrzeb konfigurację. Jeśli pojawi się jakieś pytanie,
w e-sklepie wbudowano funkcję chatu.
W każdym momencie użytkownik serwisu może poprosić o pomoc wykwalifikowanego pracownika firmy.
Na stronie znajduje się także sekcja
z wózkami elektrycznymi, gdzie umieszczono szereg modeli wózków paletowych
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z napędem, przeznaczonych
dla operatora pieszego. Dużą
część platformy e-commerce poświęcono wynajmowi wózków. Mamy tutaj
do czynienia z bardzo dużą
gamą modeli. Przy każdej
maszynie można znaleźć
wbudowany kalkulator
automatycznie wybierający
odpowiednią stawkę, zależnie od liczby zadeklarowanych dni wynajmu. Jeśli dany
model i cena odpowiadają
klientowi – ten może wysłać
bezpośrednie zapytanie.
„Pracownik firmy niezwłocznie skontaktuje się z klientem w celu przedstawienia
szczegółowych warunków
wynajmu oraz dostępności
modelu wózka w preferowanym okresie” – tłumaczy
Tadeusz Ostrowski, Dyrektor działu Biznes Solutions Toyota
Material Handling Polska.
W e-sklepie znajduje się także segment poświęcony ofercie
serwisowej Toyota Material Handling Polska. Dodatkowo
można tutaj znaleźć informacje na temat– Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS) na podstawie, którego zbudowano
filozofię serwisową firmy.

A w przyszłości…

Już za kilka miesięcy w sklepie internetowym Toyoty
będziemy mogli obejrzeć, a nawet kupić wózek używany. Rozbudowa obejmie także dział części zamiennych.
Wszystko zaprojektowane tak aby klient intuicyjnie mógł
dotrzeć do potrzebnych mu funkcji i modeli.

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.



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.


ELOfleet 3

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.


ELOshield

ELOshield to 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 optyczno-akustyczny na wózku, bądź opcjonalnie następuje zwolnienie
prędkości jazdy wózka.
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ELOprotect

ELOprotect to 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.
Elementy składowe
Podstawowa konfiguracja ELOprotect składa się z elektronicznego urządzenia sterującego
(zwykle umieszczonego w przedziale silnikowym wózka), skanera laserowego na przedzie
pojazdu, skanera laserowego po stronie napędu oraz pulpitu kontrolno-sterującego. System ELOprotect może być zamontowany zarówno w nowych modelach, jak i w wózkach
starszych typów.
Bezpieczeństwo
System ELOprotect spełnia wszelkie wymagania przepisów europejskich. Zgodnie
z Załącznikiem IV Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE system ELOprotect jest certyfikowanym urządzeniem bezpieczeństwa.
Cechy produktu:
•
mobilny system zabezpieczenia osób i wózków w wąskich korytarzach
•
większy komfort obsługi, lepsza wydajność
•
optymalne dopasowanie różnych typów wózków
•
certyfikowany system bezpieczeństwa, zgodnie z normą EN ISO 13489-1: 2008
(Performance Level „d”)



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.



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.
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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.



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.



Bezpieczne trzewiki 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.



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.



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.
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Na całym świecie elektryczne urządzenia do transportu
poziomego są obecnie w natarciu

ALTERNATYWNE TECHNOLOGIE NAPĘDU
 Źródło: Fronius, Foto: Fronius International GmbH

Elektrycznie napędzane urządzenia do transportu poziomego na całym świecie zyskują coraz większą popularność i są coraz częściej stosowane tam, gdzie dotychczas korzystano z urządzeń z napędem spalinowym.
Najczęstszym elementem zasilającym jest akumulator ołowiowy: dzięki wielu zaletom i nowoczesnej technice ładowania jest on, podobnie jak dawniej, wydajny i konkurencyjny. Jednak konkurencją dla niego stają
się technologie alternatywne: najnowsze wynalazki, takie jak akumulatory litowo-jonowe, ogniwa paliwowe i napęd hybrydowy mają potencjał, aby w przyszłości stać się rozwiązaniem napędowym stosowanym
w intralogistyce.
Trend w przypadku urządzeń do transportu poziomego kieruje się w stronę
napędu elektrycznego: Jeżeli zgodnie
z danymi z World Industrial Truck Statistics (WITS) w 2014 roku liczba zmotoryzowanych pojazdów wzrosła o osiem
procent, co daje 1 088 366 pojazdów,
w tym samym czasie liczba elektrycznych urządzeń do transportu poziomego zwiększyła się na całym świecie
o 14 procent. Natomiast w porównaniu
z rokiem ubiegłym liczba urządzeń
napędzanych silnikami spalinowymi,
wykorzystujących jako paliwo olej
napędowy, benzynę lub gaz wzrosła
tylko o cztery procent.

Elektryczne urządzenia do
transportu poziomego: mocne,
ciche i przyjazne dla środowiska

Rozwój tego typu pojazdów ma przede
wszystkim trzy przyczyny. Po pierwsze: elektryczne wózki widłowe są
coraz bardziej wydajne i przy nośności
nawet dziewięciu ton coraz częściej
są stosowane tam, gdzie dotychczas
używano pojazdów z silnikami spalinowymi. Po drugie: elektryczne wózki
widłowe pracują cicho oraz są przy-
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jazne dla środowiska i zdrowia. Jest
to ważne szczególnie w zamkniętych
halach, ponieważ podczas pracy nie
emitują one żadnych szkodliwych
substancji. Trwają prace nad nowymi
i ostrzejszymi przepisami dotyczącymi emisji CO2 przez urządzenia do
transportu poziomego. To również
sprzyja przechodzeniu na napęd elektryczny. Eksperci prognozują, że nowe
przepisy wejdą w życie w 2020 roku.
Po trzecie: zasoby paliw kopalnych
się kurczą, przez co paliwa te drożeją.
Dlatego np. w Europie Zachodniej
od około pięciu lat kupowanych jest
więcej wózków widłowych z napędem elektrycznym niż spalinowym.
Takie wózki pobierają energię z akumulatorów napędowych. Najczęściej
stosowanymi nośnikami energii są
sprawdzające się już od 100 lat akumulatory kwasowo-ołowiowe. Swoją
popularność zawdzięczają one różnym zaletom: akumulatory ołowiowe
są niezawodne, stosunkowo niedrogie i dostępne w różnych rozmiarach,
wariantach pojemności i napięć. Ich
duża masa w wózkach widłowych stanowi dodatkowo przeciwwagę.

Maksymalna wydajność
energetyczna i dłuższa
żywotność akumulatorów
dzięki procesowi ładowania RI

Akumulatory napędowe do urządzeń
do transportu poziomego mają swoją
cenę. Ta cena może wynosić nawet
jedną trzecią ceny zakupu wózka
widłowego. Zasadne jest więc wydłużenie ich wydajności tak bardzo, jak to
tylko możliwe. W tym celu opłaca się
traktować wszystkie trzy podzespoły
— pojazd, akumulator napędowy oraz
system ładowania akumulatorów —
jako całość. Z biegiem czasu metody
ładowania akumulatorów ołowiowych uległy znaczącej przemianie: od
pierwszych prostowników transformatorowych 50 Hz, wykorzystujących nieregulowany proces ładowania, przez
systemy ładowania akumulatorów prądami o wysokiej częstotliwości, aż po
urządzenia sterowane mikroprocesorami, wykorzystujące zaawansowane
algorytmy ładowania. Rewolucyjnym
osiągnięciem na tym polu jest proces
ładowania Ri, zaprezentowany po raz
pierwszy w 2013 r. przez austriackich
specjalistów w dziedzinie systemów

ładowania akumulatorów, firmę Fronius. Minimalizuje on straty energii
w trakcie procesu ładowania, obniżając
przez to zapotrzebowanie na prąd oraz
emisję CO2 i jednocześnie znacząco
wydłuża żywotność akumulatora.
Inaczej niż w przypadku procesów konwencjonalnych, proces ładowania Ri
nie wykorzystuje żadnej stałej charakterystyki z zadaną wartością prądu.
Prąd ładowania jest generowany ze
skutecznej rezystancji wewnętrznej
(Ri) akumulatora, która z kolei jest
zależna od wieku akumulatora, temperatury i stanu naładowania. Dlatego
każdy proces ładowania jest unikatowy
i ma indywidualną charakterystykę.
Dzięki temu można do minimum zredukować przeładowywanie, które powoduje wysokie straty energii i szkodliwe
rozgrzanie akumulatora. Tak inteligentna technologia ładowania sprawia,
że współczynnik sprawności ładowania
w urządzeniach firmy Fronius wynosi
90 procent. Razem ze współczynnikiem
sprawności urządzenia wynoszącym
93 procent, współczynnik całkowitej
sprawności od gniazda do urządzenia do transportu poziomego wynosi
84 procent. W porównaniu z innymi
metodami ładowania użytkownik może
zaoszczędzić nawet 30 procent kosztów energii przeznaczonej na ładowanie akumulatorów. Wskutek tego,
proces ładowania Ri jest najnowocześniejszą i najwydajniejszą technologią
ładowania akumulatorów ołowiowych.
Wg szacunków firmy Fronius akumulatory kwasowo-ołowiowe lub
ołowiowo-żelowe będą cieszyć się
dużą popularnością także w kolejnych latach. Jak podkreśla prokurent
i kierownik działu, Harald Scherleitner, „rozwój rozwiązań technicznych,
takich jak ulepszone nośniki energii
i akumulatory o większych pojemnościach, które umożliwiają ładowanie
dodatkowe i szybkie, pozwalające
na uniknięcie wymiany akumulatora
sprawi, że akumulatory ołowiowe będą
konkurencyjne także w przyszłości”.
W międzyczasie pojawiły się jednak
atrakcyjne alternatywy: dzięki technologii litowo-jonowej, ogniwom paliwowym i napędowi hybrydowemu
dostępnych jest jednocześnie więcej
wariantów, które także umożliwiają
zaopatrywanie urządzeń do transportu
poziomego w energię.

W międzyczasie wszyscy liczący się
producenci urządzeń do transportu
poziomego zaczęli oferować modele
zasilane akumulatorami litowo-jonowymi. Do ich zalet zaliczają się niewielkie rozmiary, proste i szybkie
ładowanie dodatkowe, brak efektu
pamięci, wysoka wydajność i elastyczność zastosowania w przyszłych urządzeniach do transportu poziomego.
Dodatkowo, zużycie energii w akumulatorach litowo-jonowych jest o 30
procent niższe niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Litowo-jonowe systemy gromadzenia
energii są w 100 procentach bezobsługowe i bezemisyjne. Dlatego nie ma
potrzeby uzupełniania wody i pomiaru
gęstości elektrolitu. Nie trzeba też ich
czyścić. Akumulatory litowo-jonowe
mają zalety także w kwestii bezpieczeństwa: W przypadku akumulatorów ołowiowych, w trakcie procesu
ładowania ulatnia się wodór, który
w połączeniu z tlenem tworzy silnie
wybuchową mieszaninę. Akumulatory
litowo-jonowe nie emitują żadnych
niebezpiecznych gazów. Dzięki temu
zbędne dla użytkownika stają się stacje
i pomieszczenia do ładowania akumulatorów, które muszą spełniać liczne
ustawowe standardy i normy.
Wprawdzie ta technologia jest wciąż
droższa, ale ceny spadają wraz
z rosnącą ofertą na światowych rynkach. Do ładowania akumulatorów
litowo-jonowych firma Fronius zaprojektowała już odpowiednie systemy
ładowania akumulatorów, które po
prostej aktualizacji oprogramowania
można przekształcić z systemu ładowania akumulatorów ołowiowych
w system ładowania akumulatorów
litowo-jonowych.

Specjalista z firmy Fronius, Harald
Scherleitner, wymienia też słabe
punkty akumulatorów litowo-jonowych: „Zawierają łatwopalny elektrolit i wymagają specjalnych systemów
ładowania oraz złożonych systemów
zarządzania, dostosowanych do
danego typu akumulatora”. Ponieważ
w kategorii bezpieczeństwa i jakości
firma Fronius niczego nie pozostawia
przypadkowi, zaprojektowała także
systemy zarządzania akumulatorami
litowo-jonowymi.
Specjalne technologie akumulatorów
litowych, wykorzystujące elektrody
wykonane z kombinacji tlenku niklu,
manganu i żelaza, siarki, powietrza
i przede wszystkim fosforanu żelaza
(LiFePO4), dotychczas nie zyskały
dużego znaczenia na rynku. Jednak
mają je w swojej ofercie niektórzy
z producentów urządzeń do transportu
poziomego. LiFePO4 mogłaby się jednak w przyszłości stać preferowaną
technologią w zastosowaniach napędowych. Oferuje ona wysoką wydajność i małą masę. Ogniwa LiFePO4 są
niepalne i nie wybuchają nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Charakteryzują się wyższym prądem
wyładowania, ale same ulegają tylko
niewielkiemu wyładowaniu, są nietoksyczne i mają długą żywotność.

Ogniwa paliwowe —
napęd przyszłości?

Nadzwyczaj obiecujące jest zastosowanie ogniw paliwowych w systemach napędowych. Przekształcają
one energię chemiczną (z wodoru
lub węglowodorów) z użyciem tlenu
atmosferycznego bezpośrednio na
energię elektryczną, bez korzystania
z jakichkolwiek rozwiązań mechanicz-

Obecnie na topie: technologia
litowo-jonowa

Szczególnie akumulatory wykonane
w technologii litowo-jonowej (Li-Ion),
które są dziś obecne w każdym laptopie, uległy w minionych latach szybszemu rozwojowi, niż to zakładano.

Harald Scherleitner, prokurent i kierownik działu Fronius Perfect Charging: „Rozwój rozwiązań
technicznych, takich jak ulepszone nośniki energii i akumulatory o większych pojemnościach
sprawią, że akumulatory ołowiowe będą konkurencyjne także w przyszłości”.
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Krótki czas uzupełniania wodoru, wynoszący kilka minut, jest zaletą napędów opartych na ogniwach paliwowych

nych. Wskutek dodatkowego wytwarzania użytecznego ciepła uzyskują
bardzo wysoki współczynnik sprawności. Ogniwa paliwowe są lżejsze od
akumulatorów, niezawodne i ciche. Ich
kolejnymi zaletami jest szybkie uzupełnianie wodoru w ciągu kilku minut,
duża produktywność dzięki niskim
kosztom konserwacji oraz brak emisji
szkodliwych substancji — produktem
ubocznym pracy ogniw paliwowych
jest czysta woda.
Ze względu na przyszłościowe znaczenie ogniw paliwowych jako alternatywnej koncepcji napędu, firma
Fronius wraz z innymi dużymi firmami
uruchomiła już wiele projektów promujących, między innymi projekt

o nazwie „E-Log-Biofleet”, którego
zakończenie przewidziano na maj
2016 roku. Po rozpoczęciu fazy testów
praktycznych w czerwcu 2013 roku,
uczestnicząca w projekcie — między
innymi dostawca ogniw paliwowych
— firma Fronius, dostawca rozwiązań w zakresie intralogistyki — firma
Linde-MH, użytkownik — firma DB
Schenker i dostawca wodoru — firma
OMV — wiosną 2014 roku zaprezentowali swoje doświadczenia związane
z użytkowaniem napędów opartych na
ogniwach paliwowych i akumulatorach
litowo-jonowych, które były nadzwyczaj pozytywne.
Jednak ta technologia także nie ma
samych zalet: z jednej strony, wielu

potencjalnych nabywców odstraszają
znacznie wyższe koszty inwestycji.
Z drugiej, w UE obowiązuje szereg
przepisów dotyczących korzystania
z wodoru, których przestrzeganie jest
kosztowne. Wreszcie, wodór jest
łatwopalny i trudno go przechowywać
w metalowych zbiornikach przez dłuższy czas. Także zaopatrywanie w wodór
jako paliwo stanowi poważny problem
w intralogistyce. Istnieją wprawdzie
stacje wodorowe, zapewniające zasilanie wodorem terenu własnego zakładu,
ale wskutek wysokich kosztów nabycia
i eksploatacji takiej stacji w większości
takie przedsięwzięcia są nieopłacalne.
Dlatego obecnie w Europie tylko 100
urządzeń do transportu poziomego
jest wyposażonych w ogniwa paliwowe. W Ameryce technologia H2 jest
o wiele lepiej rozwinięta. Znajduje to
swoje odzwierciedlenie w wielkości
floty takich urządzeń liczącej ok. 8000
jednostek.
Do zastosowań specjalnych w urządzeniach do transportu poziomego
nadaje się także napęd hybrydowy.
Chodzi tu o połączenie silnika wysokoprężnego, generatora i elektrycznego
silnika jezdnego. Abstrahując od emisji spalin niemożliwej do uniknięcia
w przypadku silnika wysokoprężnego,
takie systemy zawsze oznaczają dla
użytkownika podwojenie kosztów.
Klient musi najpierw zakupić dwa komponenty, a potem ponosić dodatkowe
koszty konserwacji i serwisu dwóch
systemów, ponieważ technologia
hybrydowa jest bardziej skomplikowana niż konwencjonalna.

Po lewej: Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych firma Fronius zaprojektowała już
systemy ładowania akumulatorów oparte na
serii „Selectiva”

Poniżej: Fronius Energycell są wyposażone we własny zbiornik wodoru
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PRAKTYKA W REALIZACJI PROJEKTU, CZYLI MIĘDZY
PAPIEREM, A POSADZKĄ… (CZĘŚĆ 2)
 Tomasz Chojnacki, ESPERTO Projektowanie Systemów Logistycznych, Foto: ESPERTO

Pierwsza część publikacji, która ukazała się w Bezpiecznym Magazynie nr 3/2016 http://log4-bm.pl/wydania/2016-03/index.html#/15 wprowadziła w zagadnienie oznakowania pokazując trudności z tym związane. To niestety tylko początek. Przy projektowaniu oznakowania, oprócz wspomnianych trudności wynikających z deficytu merytorycznego przepisów, występują jeszcze trudności organizacyjne, techniczne,
a nawet interpersonalne, bo w całym procesie występuje długi ciąg uczestników podejmujących decyzje,
które mogą ze sobą pozostawać w sprzeczności…
Samo projektowanie to dość długa praca, która w przypadku
złożonych obiektów, razem z dodatkowymi aspektami projektowania (organizacja ruchu, instrukcja BHP, spotkania, itd.)
zajmuje nawet kilkaset roboczogodzin. Aby taki projekt wykonać, trzeba się trochę najeździć do Inwestora i jego magazynu,
tworzyć dokładne dokumentacje, symulować rożne warianty,
itd. Jeśli rysunki są niedokładne trzeba dokładnie zbadać
magazyn, a czasami nawet dokonać własnej inwentaryzacji
budowlanej (!) Zdarzają się sytuacje kiedy w ostatniej chwili
dostrzeże się coś czego nie uwzględnienie może zaburzyć
później konkretną koncepcję oznakowania. Przykład? Na
rysunku może nie być widoczny cokół biegnący przy ścianie,
który zmniejsza szerokość drogi komunikacyjnej.

nień. Przede wszystkim, należy znać przepisy, a tu kłania się
cała lista wytycznych z dziedziny BHP, pożarnictwa (!) i organizacji pracy magazynów. Wytyczne te są rozproszone w wielu
rozporządzeniach, ustawach, kodeksach, prawach, normach
i dyrektywach. Ale to dopiero pierwszy krok trudności.

Przygotowanie do malowania piktogramu

Niezgodność układu regałów i oznakowania

Inny przykład. Drzwi wyjściowe z pomieszczenia magazynowego są przesunięte względem rysunku o 50 cm
i wytyczenie prostej drogi ewakuacyjnej do nich już staje
się kłopotem, bo sprawa… wyszła dopiero przy malowaniu
linii. Kolejny przykład. Słup nośny hali, przy którym biegnie
droga ewakuacyjna z jakichś powodów nie znajduje się
w tym samym miejscu co na rysunku. Jeśli błąd wychodzi
dopiero przy malowaniu, możemy mieć niemały problem.
Powyższe przykłady pochodzą z naszej praktyki i wymagają,
aby umieć się wcześniej przed nimi zabezpieczyć (dokładna
wizja w magazynie, dokładna analiza rysunku), a jeśli to nie
jest możliwe i dochodzi do takiej sytuacji, trzeba szybko
przeprojektować dany obszar. Takie zadanie bywa niejednokrotnie szalenie kłopotliwe i tylko wykwalifikowany
projektant może sobie z nim właściwie poradzić.

Zagrożenia w projektowaniu samodzielnym

Samodzielne projektowanie (tj. wewnętrznie, bez udziału
wykwalifikowanego projektanta) to droga z szeregiem pułapek, które trudno ominąć bez znajomości pewnych zagad-

Następnie pojawiają się trudności czysto projektowe, które
wymagają określonych zasobów technicznych oraz umiejętności inżynierskich. Trzeba bowiem umieć rysować, sam
rysunek projektowy musi być profesjonalnym dokumentem
technicznym, a nie marnym świstkiem w formacie A4, na
którym widać jedynie rozmieszczenie regałów, aż w końcu
konieczna jest odpowiednia wiedza z dziedziny transportu
wewnętrznego i wyobraźnia pozwalająca projektantowi
wyczuć, które obszary pracy będą bardziej niebezpieczne
(1). Tu trzeba szczególnie się przyłożyć i dać odpowiednio
więcej przestrzeni komunikacyjnej.
Aby projekt był trwały, ekonomiczny, a jego realizacja
przebiegła sprawnie, trzeba mieć też odpowiednie pojęcie
o technologii. Projektant musi wiedzieć jaką dobrać farbę,
na jakiej posadzce zachowa się takie lub inne oznakowanie, co to jest czyszczenie i po co się je robi, ile czasu trwa
schnięcie, itd.
Krótko mówiąc, samodzielne projektowanie, realizowane
przez niewykwalifikowanego projektanta grozi błędami
merytorycznymi projektu, niezgodnością z przepisami,
doborem niewłaściwej technologii, a nawet niską trwałością
wykonania.

Odwieczne problemy projektowania

Istnieje pewna grupa problemów, które choć mają różny
charakter, pojawiają się przy projektowaniu oznakowania
dość regularnie. Przyjrzyjmy się ogólnie kilku z nich.
-
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Rysunki magazynów miernej jakości (chodzi o podkłady, nie
końcowe projekty). Wszelkiej maści pseudoprojektanci, nie
mający odpowiedniej wiedzy o technologii i budownictwie,
dostarczają Zarządcy magazynu rysunek wykonany dość
ogólnie, z błędami i oczywiście pozbawiony bezwzględnie
istotnej poprawności wymiarów. Ten rysunek, bez żadnej
weryfikacji uznany za fachowy, przepływa od tej pory
przez cały szereg osób odpowiedzialnych za różne prace
w magazynie. Nikt nie wie kto go robił, skąd się wziął, ale
skoro rozmnożył się już w dużej ilości, jest traktowany jako
sprawdzony, na tej samej zasadzie, co kłamstwo które staje
się prawdą, jeśli zostanie powtórzone dużą ilość razy…
Dobry podkład jest podstawą oznakowania i jest niedopuszczalne, aby tak istotne zadania wykonywała osoba
bez kompetencji, wewnętrzny pracownik nie posiadający
profesjonalnego programu do kreślenia rysunków, czy też
jakiś ogólny doradca logistyczny.
Trasowanie linii przed malowaniem

Inną sytuacją, również związaną z rysunkami jest niepełny
i/lub nieaktualny rysunek obiektu. Nie ma na nim różnych
instalacji, nie ma wszystkich urządzeń obecnych w magazynie, nie ma jasno wskazanych miejsc usytuowania urządzeń
gaśniczych, a jeśli już są to nie ma ich dokładnych wymiarów. W takich sytuacjach, elastyczność projektowania jest
szalenie istotna, jeśli jest możliwa. Jeśli nie jest, mamy
problem…
… którego pochodną jest wątpliwość (kolejna omawiana
trudność) czy wykonywanie oznakowania lepiej jest robić
przed instalacją regałów czy po ich zainstalowaniu? Wydaje
się, że brak regałów ułatwia naniesienie linii. Co więcej,
sprawa ułatwia późniejszy montaż regałów, bo korytarze i usytuowanie regałów są już dokładnie wyznaczone.
Czy, aby na pewno ? No więc, nie do końca. W kontekście
przedstawionych wcześniej różnych trudności, może się
okazać, że jakieś elementy należy przeprojektować, ale nie
jest to proste, bo kolidują one z czymś innym. Za chwilę
„regałowcy” będą musieli przesunąć swoją instalację o 10
cm lub zamienić zatokę 360-kę z zatoką 270-ką i będzie
problem. A może w międzyczasie zmieni się usytuowanie
gaśnic i namalowane piktogramy trzeba będzie zmazywać?
A to już nie jest takie proste. Zwłaszcza, że farba jest świeża,
mocna i już od dawna zaschnięta…

Kompetencje zespołu

Jak widać z kilku przedstawionych powyżej problemów
(takich jest dużo więcej), cały zespół projektowo-wykonawczy musi posiadać odpowiednie kompetencje. Projektant
uwzględnia przepisy, logistykę i organizację pracy, ale
musi też wiedzieć, że za chwilę specjaliści od oznakowania
będą musieli to oznakowanie nanieść i na 99% będą jakieś
trudności. W wielu wypadkach z tych trudności wyjdą bez
problemu, ale w sytuacji konfliktu z przepisami muszą działać wspólnie. Tu pojawiają się istotne: zgranie, znajomość
tematu oraz kompetencje interpersonalne.

Korzyści z dobrej jakości projektu

Fragment projektu oznakowania ESPERTO
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Odpowiedni zespół wykonawczy nie tylko sprawnie wykonuje dany projekt, ale gwarantuje też jego odpowiednią
jakość i zgodność. I tu pojawiają się kolejne korzyści wynikające z poprawnego projektu. Przede wszystkim zapewniona jest dobra organizacja pracy, a więc bezpieczeństwo,
wydajność, koszty… Przy dobrze zrobionym rysunku i towarzyszącej mu odpowiedniej dokumentacji projektowej
z instrukcją pracy w ruchu wewnętrznym, ewentualna
kontrola z PIP będzie miała zupełnie inny charakter, nie
mówiąc już o braku kary finansowej, za brak obecności lub
nieprawidłowe oznakowanie. A jak wszyscy wiemy, PIP musi
wyegzekwować bezpieczeństwo pracy…

Porządny projekt to też jasność pracy
dla nas samych. Zrozumienie organizacji pracy sprawia, że personel pracuje
po prostu bezpieczniej. Składowanie
(zwłaszcza tymczasowe i bezregałowe) odbywa się w odpowiednich
obszarach, zachowany jest porządek
ruchu, a to wszystko zmniejsza ryzyko
wypadku, którego straty mogą przełożyć się na miliony złotych.
Wspomniana wyżej wydajność pracy
przekłada się na mniejsze koszty eksploatacyjne magazynu. Skąd się one
biorą? Projektowanie oznakowania
poziomego z uwzględnieniem natężenia przepływów, a przede wszystkim
całą organizacją pracy magazynu powoduje, że cykle transportowe są krótsze.
Krótsze cykle to m.in.: szybsze przygotowywanie zamówień, więcej zrealizowanych zadań w tym samym czasie,
mniejsze zużycie sprzętu, a dzięki temu
mniej energii na ładowanie baterii, dłużej eksploatowane urządzenia, mniej
godzin nadliczbowych, a nawet w ogóle
mniej pracy. To wszystko przekłada się
na wymierny, duży pieniądz, choć nie
widać tego na pierwszy rzut oka.
Oczywiście zagadnienie jest znacznie
szersze bo jest związane z umiejętnością liczenia kosztów, projektowaniem
systemów komisjonowania i znajomością technologii „wózkowej”, a to
powinno już być realizowane przez
osobę wyspecjalizowaną w dziedzinie
magazynowania. Oczywiście, najlepiej
przez inżyniera.

Trasowanie z bliska
REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

(1) Aby projekt oznakowania zapewniał odpowiedni poziom
bezpieczeństwa, należy wykonać chociaż ogólną analizę natężenia przepływu materiałów, pokazującą jego rozkład na
drogach magazynowych. To zagadnienie wymaga już bardzo dobrej znajomości zagadnień z transportu wewnętrznego i wymagałoby napisania kolejnego artykułu.

ESPERTO jest wysoce specjalistycznym biurem projektowo-doradczym
w zakresie magazynowania oraz
transportu wewnętrznego. Usługi
ESPERTO cechuje inżynierskie
podejście do każdego zagadnienia
i praktyczne traktowanie każdego
projektu. Oprócz szerokiej gamy
usług projektowych i doradczych,
ESPERTO oferuje rozwiązywanie
nietypowych i trudnych problemów „magazynowych”, związanych
z organizacją pracy, technologią,
przepisami oraz kosztami.

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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PRACA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
 Źródło: Skanska, Foto: Skanska SA

Wszyscy znamy słynną fotografię Charlesa Clyde’a Ebbetsa z lat trzydziestych na której widać robotników
budujących drapacz chmur w Nowym Jorku podczas lunchu, siedzących na żelaznej belce zawieszonej kilkaset metrów nad ziemią. Oczywiście bez zabezpieczeń. Dziś, kilkadziesiąt lat później, takie zachowania
na szczęście nie są już możliwe, a prace na wysokościach uznawane są za jedne z najbardziej niebezpiecznych i zagrażających życiu. Coraz częściej także firmy budowlane w kwestii bezpieczeństwa robią więcej
niż wskazane minimum. Dla przykładu w Skanska, największej spółce budowlano-deweloperskiej w Polsce,
został opracowany autorski program szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Dodatkowo firma
co kwartał organizuje także Dni Bezpieczeństwa. Pierwszy w tym roku poświęcony będzie właśnie organizacji prac wysokościowych.
Upadki z rusztowań czy drabin są jednymi z najczęstszych
wypadków w branży budowlanej. Nawet z niewielkiej
wysokości mogą doprowadzić do złamań, a nawet zagrażać
naszemu życiu. To właśnie dlatego takie prace wykonywane
na dużych wysokościach wymagają absolutnie restrykcyjnego przestrzegania przepisów BHP. Najczęstszą przyczyną
tego typu wypadków jest nie tylko niewłaściwa organizacja
pracy czy brak nadzoru, ale przede wszystkim to co robili
pracownicy jedzący lunch na wysokości 69. piętra wieżowca
w Nowym Jorku – lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Nie
należy bagatelizować zagrożenia i przystępować do pracy,
jeśli nie czujemy wystarczającego komfortu i dostrzegamy
jakiekolwiek, nawet najmniejsze, ryzyko. W większości
wypadków okazuje się, że zabrakło myślenia do przodu,
a przecież wypadek lekki od takiego ze skutkiem śmiertelnym dzieli czasami tylko odrobina szczęścia. Właśnie
dlatego tak istotne jest wykonanie przed przystąpieniem
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do prac określonych czynności z zakresu bezpieczeństwa .
Obserwacja pogody, opracowanie Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Robót, czy właśnie ocena ryzyka prac to kroki,
których nie należy pomijać. Śmiało można powiedzieć, że
działania, które uznawane są za najbardziej czasochłonne,
czyli tzw. papierowa robota, mogą w konsekwencji uratować
nam życie. Największe znaczenie mają one zwłaszcza dla
pracowników nadzoru.
„W przypadku prac wysokościowych pracownicy nadzoru
powinni reagować na każde, nawet z pozoru najmniej
istotne ryzyko. Konsekwencja w przestrzeganiu przepisów
i umiejętność wyciągania wniosków pozwolą na lepszą
organizację pracy, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa na placu budowy. Bardzo ważna jest także postawa
pracownika nadzoru. Chodzi o to aby unikać sytuacji, w których nie reagujemy na zagrożenie, tylko dlatego, że np. nie

jest to nasz obszar nadzoru” tłumaczy Daria Krawczak,
Menadżer Zespołu ds. BHP w Skanska S.A.
Do prac wysokościowych należy się dobrze przygotować
fizycznie, ale również psychicznie. Nie wolno także działać
w pojedynkę. Najlepiej gdy tego typu prace wykonywane
są w zespołach minimum dwuosobowych. Dzięki współpracy zyskujemy nie tylko asekurację ze strony drugiej
osoby, ale także możemy być pewni, że w razie niebezpieczeństwa pomoc zostanie wezwana możliwie najszybciej.
Dodatkowo powiedzenie „co dwie głowy to nie jedna”
ma swoje odbicie także w tej sytuacji. W przypadku gdybyśmy zapomnieli o wykonaniu jakiejkolwiek czynności
przygotowawczej – kolega z zespołu szybko nam o niej
przypomni. Połowę sukcesu zapewnia też zachowanie
porządku i zabezpieczenie sprzętu, czyli wszystko to, co
zwiększa poziom bezpieczeństwa w danym momencie,
ale też podczas nadchodzących prac. Niewłaściwe przechowywanie uprzęży czy linek bezpieczeństwa grozi ich
uszkodzeniem, a to może spowodować realne zagrożenie
dla naszego zdrowia, czy nawet życia.

Odpowiedzialny pracodawca

Zachowanie zasad bezpieczeństwa powinno stanowić
największą wartość nie tylko dla pracownika, ale przede
wszystkim dla pracodawcy. Dla przykładu w Skanska S.A.
aby uniknąć wypadków związanych z pracą na wysokości
wdrożono szereg specjalistycznych zabezpieczeń, takich
jak m.in. siatki ochronne oraz bariery – to uniwersalne i jednocześnie skuteczne bariery krawędziowe, działające jak
balustrada balkonowa. Odpowiednie zaplecze techniczne
to jednak nie wszystko, bo kluczowy jest człowiek. Dlatego
w Skanska nadzorowi budowy w kwestii bezpieczeństwa

doradza Zespół ds. BHP, . Równie istotna jest także edukacja pracowników w tym obszarze. Regularne szkolenia
pozwalają zwrócić pracownikom większą uwagę na sytuacje
potencjalnie zagrażające ich zdrowiu.
„W Skanska chcemy aby nasi pracownicy każdego dnia
mogli bezpiecznie wrócić do domów, dlatego dokładamy
wszelkich starań, aby wyeliminować ryzyko wypadku. Dla
nas bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego stworzyliśmy własne standardy BHP, które bezpłatnie udostępniamy
na zewnątrz firmy, ponieważ chcemy dzielić się zdobytą
przez lata wiedzą i doświadczeniem”, mówi Daria Krawczak,
Menedżer Zespołu ds. BHP w Skanska S.A. „Z tego samego
powodu już od 12 lat organizujemy w Skanska Tydzień
Bezpieczeństwa, a cztery razy w roku Dni Bezpieczeństwa,
w ramach których organizowane są szkolenia, pokazy i spotkania podnoszące świadomość pracowników w tym obszarze”, dodaje Daria Krawczak.
Podczas pierwszego w tym roku Dniu Bezpieczeństwa, który
odbył się 21 marca pracownicy wzięli udział w specjalnych
wykładach oraz szkoleniach dotyczących prawidłowego
zaplanowania i organizowania prac na wysokościach oraz
procedur, dzięki którym mogą uniknąć sytuacji zagrażających ich zdrowiu oraz życiu.
Te same przepisy pracy na wysokościach dotyczą montażystów regałów, czy ekip serwisowych naprawiających
magazyny, zarządzający magazynem odpowiada za przebywających na jego terenie pracowników zewnętrznych.
Warto więc wiedzieć jak powinni być przygotowani do
takich prac realizujący zadania im powierzone.

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

Kultura bezpieczenstwa

21

MOBILNA DRUKARKA LEITZ
ICON DLA LOGISTYKI
 Źródło: Leitz Icon, Foto: Leitz Icon

Idealne narzędzie w każdym magazynie czy biurze, które umożliwi
nam drukowanie etykiet dopasowanych do potrzeb danej chwili. Naklejki (samoprzylepne lub nie) z różnymi szablonami adresowymi, nadrukowanym logo, dowolną grafiką czy zdjęciem, strzałki kierunkowe,
taśmy blokujące dostęp i wiele innych – to tylko niektóre możliwości,
które posiada aplikacja drukarki mobilnej Leitz Icon. Icon drukuje do
200 etykiet na minutę w dowolnie wybranym przez nas miejscu. W pełni mobilne urządzenie idealnie nadaje się do pracy „w terenie” – poręczne do zabrania ze sobą, a sterowane m.in. za pomocą smartfona.

Jedno urządzenie –
wiele zastosowań

Leitz Icon to nie tylko drukarka, ale również specjalna aplikacja dostosowana
do potrzeb użytkownika. Znajdziemy
w niej szablony etykiet adresowych,
naklejek z popularnymi ostrzeżeniami
czy przydatne cliparty. Aplikacja daje
możliwość wgrywania własnych znaków graficznych czy zdjęć, a także
projektowania własnych szablonów.
Konieczność zmiany etykiet w magazynie, przeklejenie kodów kreskowych,
przepakowanie i nowe oznaczenie
paczek, oznaczenie regałów, wstawienie taśm blokujących dostęp, przeniesienie materiałów z jednego miejsca
w inne czy po prostu wydrukowanie
tysięcy etykiet w szybkim czasie (200
etykiet na sek.).

Mobilnie, bezprzewodowo

Leitz Icon to mała, kompaktowa
(21x11x13 cm i 2 kg) drukarka, którą
można podłączyć do wybranego urządzenia zarówno za pomocą kabla
USB lub bezprzewodowo przez WiFi.
Leitz Icon pozwala na szybkie i proste drukowanie wielu rodzajów etykiet: samoprzylepnych papierowych
(do wyboru: o gotowych rozmiarach
oraz w formie taśmy z możliwością
przycięcia do potrzebnego rozmiaru),
kartonowych (idealnych na identyfi-
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katory, wizytówki, segregatory), samoprzylepnych plastikowych (odpornych
na wodę i promienie UV, dostępnych
w różnych kolorach, stąd idealnych
m.in. do oznaczania różnych rodzajów
przedmiotów). Prędkość drukowania
wynosi do 200 sztuk etykiet na minutę.
Inteligentna kaseta monitoruje i informuje o rodzaju załadowanej taśmy
oraz poziomie jej zużycia, zapewniając pełną kontrolę nad ilością etykiet
pozostałych do wydrukowania. Co ciekawe zgodnie z najnowszymi trendami
kaseta wykonana została z masy papierowej pochodzącej z recyklingu.
Nowoczesny design urządzenia doceniony został przez międzynarodowe
jury, które przyznało mu prestiżową
nagrodę IF Design Award.

ROBOTY
PRZEKSZTAŁCĄ
BRANŻĘ USŁUG
LOGISTYCZNYCH
 Źródło: Deutsche Post DHL,
Foto: Deutsche Post DHL

Według Grupy Deutsche Post
DHL (DPDHL), wiodącej spółki na
rynku usług logistycznych i pocztowych, logistyka zbliża się do
momentu, w którym roboty staną
się niezbędne w świecie usług logistycznych. Grupa opublikowała
najnowszy raport trendów zatytułowany „Robotics in Logistics”,
ujawniający, jaki wpływ na łańcuchy dostaw będzie miało wdrożenie robotów współpracujących
z ludźmi. Robotyka może już niedługo zdominować usługi, takie
jak odbieranie, pakowanie i transportowanie towarów w środowisku logistycznym.
Zdaniem Matthiasa Heutgera, starszego wiceprezesa ds. marketingu
i innowacji w DHL Customer Solutions
& Innovation: – Roboty pracują w wielu
sektorach przemysłu, lecz nie miało
to dotychczas wpływu na logistykę ze
względu na złożoność pracy, tj. wykonywania szeregu różnych czynności w nieskończenie dużej liczbie kombinacji,
w pobliżu ludzi i w ograniczonej przestrzeni. Bieżące badania wskazują, że
80 proc. placówek logistycznych nadal
obsługują ludzie. Od niedawna jednak
technologie zaczęto dostosowywać do
potrzeb związanych z wykorzystaniem
elastycznych i tanich robotów, które
mogą współpracować z człowiekiem
w sektorze usług logistycznych.

Roboty staną się wkrótce
standardem w magazynach
na całym świecie

Wspomniany wyżej raport zwraca uwagę
na przyspieszony rozwój robotów nowej
generacji, zdolnych do widzenia, przemieszczania się, reagowania na otaczające je środowisko oraz wykonywania
precyzyjnych czynności w połączeniu
z ludźmi. Proces ten jest stymulowany
takimi czynnikami jak natężenie pracy,
e-handel, a także kurczące się i starzejące zasoby siły roboczej.
W wyniku tego, projekty finansowane
przez rządy, inwestorów i kluczowych
sprzedawców detalicznych w kilku krajach są siłą napędową przeprowadzanych na dużą skalę nowych badań, co nie

pozostaje bez wpływu na tworzenie robotów spokrewnionych
z usługami logistycznymi. Oprócz USA, Chin, Rosji i Japonii,
w tym swoistym „wyścigu robotów” solidną pozycję zajmuje
również Europa. W ramach programu SPARC Komisji Europejskiej, UE zainwestuje 700 mln euro w badania nad robotyką
przemysłową, zaś konsorcjum 180 spółek europejskich ma
przekazać dodatkowe 2,1 mld euro do roku 2020.
Clemens Beckman, wiceprezes ds. innowacji i działalności
PeP (Post – eCommerce – Parcel) w Grupie DPDHL stwierdza:
– Tak samo, jak nasze dzieci nie potrafią wyobrazić sobie
świata bez komputerów, prawdopodobnie ich dzieci nie
będą w stanie wyobrazić go sobie bez robotów. Opracowanie robotów przemysłowych nowej generacji, zdolnych do
pracy z ludźmi i wokół nich, będzie wymagało olbrzymich
nakładów inwestycyjnych na rozwój technologii tego typu,
lecz my w Grupie DPDHL wierzymy, że towary będą wkrótce
obsługiwane w łańcuchach dostaw szybciej i oszczędniej
przez roboty i ludzi współpracujących ze sobą.
Wyniki prób przeprowadzonych na prototypach zostaną
opublikowane podczas Dnia Robotyki (Robotics Day) organizowanego przez Deutsche Post DHL.
Grupa DPDHL rozpoczęła już testowanie robotów i ich roli
w sektorze usług logistycznych. Próby z użyciem robotów, ukierunkowane na znalezienie rozwiązań umożliwiających przekształcenie łańcuchów dostaw, przeprowadzono
w wyselekcjonowanych magazynach. Tempo postępu technologicznego wzrasta dzięki najnowszym udoskonaleniom
i przełomowym rozwiązaniom tworzonym niemal z dnia na
dzień. Prognoza dotycząca robotyki przedstawia się niezwykle ekscytująco, cały świat usług logistycznych będzie zaś

czerpał korzyści płynące z rozwoju tych technologii. Opiniami
na temat testów będzie można podzielić się podczas Dnia
Robotyki – imprezy organizowanej w niemieckim Centrum
Innowacji DHL, skupiającej czołowe umysły branży automatyki i robotyki przemysłowej. Będzie to dzień poświęcony
dyskusjom nad poziomem zaawansowania współpracy człowieka z robotem w połączeniu z nowoczesnymi wystawami
wiodących firm w branży robotyki przemysłowej.
Raport „Robotics in Logistic” zawiera opinie i aktualne
informacje czołowych naukowców i praktyków na temat
robotyki i został opracowany w ramach Logistics Trend
Radar – narzędzia wykorzystywanego przez DHL do wskazywania oraz podtrzymywania trendów i technologii właściwych dla sektora robotyki. Raport jest dostępny na stronie
www.dhl.com/robots.
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CO WYBRAĆ LEASING CZY KREDYT?
 Źródło: ZPL, Foto: ZPL

Jak pokazują badania, blisko 60 proc. nakładów inwestycyjnych firm z segmentu MMŚP pochodzi ze środków własnych. Jednak koncentracja na własnych zasobach może skutecznie blokować dalszy rozwój przedsiębiorstw i ich zagraniczną ekspansję – z tego względu warto skorzystać z zewnętrznego finansowania.
Dużą popularnością wśród firm cieszą się leasing i kredyt, które poddajemy analizie.
nia, korzystający może szybciej zamortyzować przedmiot
inwestycji, może także zaoszczędzić na podatkach, dostosowując poziom kosztów, wynikających ze spłacanych rat
kapitałowo-odsetkowych do spodziewanych przychodów.
W przypadku kredytu własność jest po stronie kredytobiorcy, co może być istotnym argumentem dla klientów
bardziej ceniących „posiadanie” od „używania”.

W wyborze odpowiedniego dla profilu firmy narzędzia
pomocne będą następujące wskaźniki: dostępność instrumentu, wymagane zabezpieczenia, czas oczekiwania na
decyzję kredytową, koszty czy wreszcie cel i specyfika
przedsięwzięcia. W materiale porównujemy dwa najbardziej popularne instrumenty: leasing i kredyt bankowy.
Większość osób rozumie czym jest kredyt, inaczej jest
w przypadku leasingu. Definicja kredytu wynika z prawa
bankowego, podczas gdy definicja leasingu została uregulowana w Kodeksie Cywilnym.
•

•

Kredyt bankowy to umowa zawarta w formie pisemnej
pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje
się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz
czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać
kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić
pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.
Leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu, podlegających amortyzacji środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub
gruntów i oddanie ich leasingobiorcy w użytkowanie na określonych, w pisemnej umowie, warunkach.
Umowa leasingowa reguluje takie kwestie jak czas
trwania kontraktu czy wysokość ratalnych opłaty (rat
leasingowych).

Biorąc pod uwagę dostępność instrumentów finansowych,
leasing może się okazać jedyną szansą na sfinansowanie
środków trwałych dla tzw. „młodych przedsiębiorców” (czyli
takich, którzy prowadzą działalność od 3 do 6 miesięcy).
Banki zazwyczaj wymagają, aby działalność była prowadzona od co najmniej 12 miesięcy.
Dzięki temu, że firma leasingowa zachowuje prawo własności przedmiotu leasingu przez cały okres jego użytkowa-
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Banki wymagają przedstawienia wielu dokumentów, w tym
potwierdzających brak zaległości podatkowych, brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS, a także dokumentów
dotyczących przychodów przedsiębiorcy w ubiegłych okresach. Dla firmy leasingowej przedmioty charakteryzujące
się dużą płynnością w obrocie (takie jak samochody, środki
transportu czy maszyny), są dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres oczekiwanych dodatkowych gwarancji. W odniesieniu do wymienionych przedmiotów łatwo
zbywalnych, w leasingu stosowane są również uproszczone
procedury, polegające na zmniejszeniu liczby i zakresu
oczekiwanych dokumentów, jak również skracające czas
na podjęcie decyzji o zawarciu umowy. Z tego względu
starając się o leasing możemy liczyć na otrzymanie decyzji
kredytowej praktycznie od ręki, podczas gdy oczekiwanie
na decyzję kredytową banku jest dłuższe. Jest to związane
z bardziej szczegółową weryfikacją opierającą się na wymogach ryzyka.
W przeszłości utarło się przekonanie, że efektywnie leasing
jest droższym od kredytu instrumentem. Jednak wyniki
badań zrealizowanych wśród firm w 2014 roku wskazują,
że 73,6% przedsiębiorców korzysta z leasingu z uwagi na
lepsze niż w przypadku kredytu warunki finansowania (dla
porównania w 1998 r. ten wskaźnik wyniósł tylko 19%).
Dodatkowo należy pamiętać, że leasing to nie tylko i wyłącznie usługa finansowa, tak jak kredyt, lecz także usługa
polegająca na oddaniu środka trwałego do korzystania –
powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku
Polskiego Leasingu.
Funkcjonujący podział na leasing operacyjny oraz finansowy (kapitałowy) wynika z faktu, która strona umowy jest
uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych
od przedmiotu leasingu. W sytuacji gdy uprawnionym do
dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu
umowy będzie finansujący, transakcja będzie miała charakter leasingu operacyjnego, natomiast jeśli uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie
korzystający, transakcja będzie miała charakter leasingu
finansowego.
Leasing operacyjny, nie obciąża zdolności kredytowej firmy
i nie jest widoczny w bilansie spółki, przez co wpływa na
poprawę wskaźników finansowych firm. Leasing operacyjny
pozwala także na obniżenie podstawy opodatkowania na
potrzeby podatku dochodowego o pełną wysokość rat
leasingowych (zatem zarówno kapitał jak i odsetki), które
są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Podobne
korzyści nie odnoszą się do kredytu.
czytaj dalej 

