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ERGONOMIA NA CO DZIEŃ
Wojciech Podsiadły. InplusPR

Ergonomia stanowiska i bezpieczeństwo pracy są w sektorze logistycznym obostrzone rygorystycznymi przepisami.
Na co zwracać uwagę, by zapewnić operatorom wymagane normami warunki pracy? Według danych GUS niewłaściwa organizacja miejsca pracy, nieprawidłowe zachowanie pracownika oraz jego stan psychofizyczny, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy były przyczyną 63% wypadków, jakie miały miejsce w zakładach w I
półroczu 2013 roku.

W intralogistyce, gdzie specyfika
pracy wiąże się z sytuacjami zwiększonego ryzyka, a od wyeliminowania wypadków zależy płynność
funkcjonowania magazynu, zapewnienie bezpiecznego środowiska staje się kwestią priorytetową. Wielkie
znaczenie ma tu odpowiedni dobór
urządzeń do zadań stawianych przed
operatorami.

WALCZYĆ Z PRZYCZYNAMI, A NIE SKUTKAMI
Wśród czynników zagrażających stanowi psychofizycznemu kadry obsługującej wózki widłowe wymienia się w
pierwszej kolejności wibracje ogólne i
miejscowe oraz obciążenia kręgosłupa.
Regularna ekspozycja na ich działanie
może skutkować trwałymi uszczerbkiem na zdrowiu - zaburzeniami funkcjonowania układu ruchu, bólami kręgosłupa i stawów. Aby przeciwdziałać
tym schorzeniom, Unia Europejska nałożyła na pracodawców obowiązek monitorowania poziomu wibracji oraz podejmowania kroków minimalizujących
negatywny wpływ środowiska pracy na
operatorów.

Kluczowe dla ograniczania oddziaływania
szkodliwych czynników jest odpowiednie
wyposażenie wózków widłowych. O ergonomii stanowiska pracy przesądza przede
wszystkim kabina umożliwiająca wygodne
ułożenie ciała bez względu na wzrost operatora. Istotne dla zdrowia kręgosłupa jest
również dodatkowe wyposażenia wygaszające przenoszenie drgań wytwarzanych
przez pracujący silnik na kręgosłup osoby
sterującej wózkiem. – Rozwiązania mające
na celu zwiększenie komfortu pracy w coraz
większym stopniu decydują o przewadze
konkurencyjnej wózka widłowego. Dlatego są jednym z ważniejszych aspektów, na
które zwracamy uwagę produkując pojazdy
– mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds.
czytaj dalej 
produktu STILL Polska.

AUDYT, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE „INSPEKTOR”
UDT
POD LUPĄ
Witamy na łamach
Jarosław Kociszewski. Prezes Zarządu
Elokon Logistics Sp. z o.o.

Pośród kadry kierowniczej oraz właścicieli
firm powszechne jest przekonanie, że wydatki
związane z bezpieczeństwem pracy to niepotrzebne obciążenie firmy. Dzieje się tak ponieważ kwestie bezpieczeństwa pracy traktowane są jako zjawisko istniejące obok logistyki
firmy. Często dopiero wypadek sprawia, iż firma decyduje się na audyt bezpieczeństwa.
Logistyczny audyt bezpieczeństwa jest opracowaniem, w którym zidentyfikowany jest stan
obecny i główne źródła zagrożeń oraz szczegółowo określone zadania jakie realizuje system
logistyczny danego przedsiębiorstwa. Istotą
audytu bezpieczeństwa jest więc wykazanie
rozbieżności między założeniami a stanem
faktycznym. Na podstawie wykonanej analizy
audyt powinien wskazywać propozycje rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych
podnoszących poziom bezpieczeństwa pracy
przy zachowaniu parametrów operacyjnych
systemu logistycznego. Zazwyczaj raport z
audytu zawiera też różnego rodzaju wytyczne
tak, aby zminimalizować ewentualne zaburzenia działalności operacyjnej firmy podczas
fazy wdrażania zaproponowanych usprawnień. Audyt bezpieczeństwa wskaże również
punkty, które nie spełniają wymogów Kodeksu

Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - (Dz. U. Nr 169, poz.
1650), DZIAŁ IV Procesy pracy, Rozdział 1 Przepisy ogólne ze zmianami z 2 marca 2007.
Celem audytu powinno być stworzenie stanowiskowych instrukcji pracy, regulaminów
ruchu, zasad precyzyjnie określających zasady
bezpiecznej i efektywnej pracy, rodzaj występujących zagrożeń oraz zakres odpowiedzialności pracownika. Audyt powinien wykazać
czy są stworzone są odpowiednie instrukcje
dotyczące zasad eksploatacji sprzętu technicznego oraz czy są ustanowione procedury
kontrolne. Audyt powinien wykazać czy są
określone wytyczne odnośnie parametrów
technicznych używanego sprzętu, eksploatacji
infrastruktury technicznej i sufrastruktury np.
informacji na regale o jego nośności, parametrów wózków, dozwolonej prędkości jazdy itp.
Z naszej praktyki i doświadczenia wynika, że
audyt bardzo często wskazuje również nowe
możliwości rozwiązań odnośnie dalszej redukcji kosztów, a tym samym podniesienia efektywności całego systemu logistycznego.
czytaj dalej 

wiosennego wydania „Inspektora”. Pierwszy numer
spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym
odbiorem. Dziękujemy i zapraszamy do prenumeraty
naszego biuletynu.

W tym numerze polecamy artykuł wiceprezesa UDT Przemysława Ligenzy –
„UDT stawia na innowacje” – opisujący
znaczenie innowacji dla współczesnej
gospodarki. Warto również przeczytać,
powiązany tematycznie, materiał kierownika Wydziału Innowacji i Rozwoju
UDT Michała Karolaka na temat kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem.
Trwa kampania prewencyjna UDT
„Bezpieczeństwo – twój wybór”, poświęcona bezpiecznej eksploatacji
wózków jezdniowych. Zapraszamy do
korzystania ze specjalnego serwisu:
www.eksploatacja.gov.pl oraz do odwiedzania strony www.udt.gov.pl , gdzie
znajdą Państwo informacje o wydarzeniach towarzyszących kampanii”- do
interesującej lektury kolejnego wydania
zaprasza Natalia Rostkowska, koordynator projektu.
czytaj dalej 
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DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
Źródło: ZUS

Koszalin 29 maja 2014 roku
Tematyka seminarium dotyczyła normy PN – EN 1090
i nowych wymagań dla wytwórców stalowych konstrukcji budowlanych. Program spotkania obejmował
też wymagania prawne obowiązujące od lipca 2014
r. w odniesieniu do wyrobów budowlanych, procedurę certyfikacji wytwórców konstrukcji stalowych i
główne wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090.

Katowice 20 maja 2014 roku
Uczestnicy spotkania zapoznali się z urządzeniami
ciśnieniowymi i transportu bliskiego podlegającymi dozorowi technicznemu. Omówiono wymagania
związane z rejestracją, eksploatacją oraz kwalifikacjami do obsługi i konserwacji urządzeń. Zaprezentowano również obszar związany z oceną zgodności
według dyrektyw UE, oznakowaniem CE oraz szkoleniami i certyfikacją osób, wyrobów i systemów zarządzania. Po zakończeniu wykładów odbyły się konsultacje z ekspertami UDT.

Zaprezentowano również obszar związany z oceną
zgodności według dyrektyw UE, oznakowaniem CE
oraz szkoleniami i certyfikacją osób, wyrobów i systemów zarządzania. Po zakończeniu wykładów odbyły się konsultacje z ekspertami UDT.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in.
przemysłu energetycznego, górniczego i hutniczego
oraz reprezentanci zarządców nieruchomości posiadających na swoim terenie i w budynkach urządzenia
podlegające dozorowi technicznemu.
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Kielce, 5 czerwca 2014 roku
Urządzenia transportu bliskiego i urządzenia ciśnieniowe podlegającymi dozorowi
technicznemu, były przedmiotem spotkania
uczestników Dni Bezpieczeństwa Technicznego. Wymagania związane z rejestracją, eksploatacją oraz kwalifikacjami do obsługi i konserwacji urządzeń, to zagadnienia, z którymi
zapoznali się uczestnicy. Przybliżono uczestnikom zagadnienia dotyczące działalności
Państwowej Inspekcji Pracy. Po zakończeniu
wykładów odbyły się konsultacje z ekspertami UDT oraz PIP. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele m.in. przemysłu energetycznego i maszynowego, straży pożarnej i policji
oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Lublin i Siedlce, 11 czerwca 2014 roku
Uczestnicy spotkań informacyjnych w siedleckim i lubelskim oddziale UDT zapoznali
się z urządzeniami ciśnieniowymi i transportu
bliskiego podlegającymi dozorowi technicznemu oraz wymaganiami prawnymi dotyczącymi rejestracji i eksploatacji tych urządzeń.
W spotkaniach w Lublinie i Siedlcach wzięli
udział przedstawiciele m.in. przemysłu energetycznego i maszynowego, straży pożarnej,
firm instalatorskich, dźwigowych oraz ośrodków szkoleniowych i uczelni.

NORTH-WEST LOGISTIC PARK W SZCZECINIE SPOTKANIA EKSPERTÓW
ZWIĘKSZA POWIERZCHNIĘ
UDTZMŁODZIEŻĄ
Źródło: North-West Logistic Park. Foto: North-West Logistic Park

Oficjalne przecięcie wstęgi otwierające Hale A i B kompleksu North-West Logistic Park w Szczecinie
nastąpiło w środę, 4 czerwca. Na
uroczystości obecni byli Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz
Prezydent Miasta Szczecina Pan
Piotr Krzystek. Spółkę North-West
Logistic Park Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Andrzej
Rosiński. Inwestorem kompleksu
magazynowo - produkcyjnego o
łącznej powierzchni 64 tys. mkw.
jest spółka North-West Logistic
Park Sp. z o.o. należąca do grupy
inwestycyjnej Waimea Holdings Limited.
North-West Logistic Park to przestronny kompleks logistyczny,
położony na 14 ha działce, usytu-

02-241 Warszawa, Przedpole 1
22 868 09 72 (73)
www.olejnik.pl

owany w południowo - wschodniej
części Szczecina przy ul. Kniewskiej, tuż przy dużym węźle komunikacyjnym z dostępem do autostrady A6 (Niemcy – terminal cargo
w Berlinie) i drogi ekspresowej S3
(Szczecin - port w Świnoujściu). Doskonała lokalizacja, 10 km od centrum Szczecina, 30 km od lotniska
w Goleniowie, sąsiedztwo Niemiec
oraz morska granica z krajami Skandynawii stanowią o atrakcyjności
obiektu. Położenie obiektu umożliwia jego przyszłym najemcą nawiązanie relacji partnerskich i biznesowych z kontrahentami zarówno w
Polsce jak i zagranicą. Projekt adresowany jest do firm z całej Europy.
North-West Logistic Park to pierwszy w Szczecinie park logistyczny klasy A. W ramach kompleksu
funkcjonować będą docelowo cztery hale przeznaczone pod logistykę, magazynowanie i produkcję,
wszystkie wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające możliwość wysokiego składowania. Hala A wynajęta w 100
procentach zajmuje powierzchnię
czytaj dalej 
6 850 mkw.

Źródło: UDT. Foto: UDT

W ramach popularyzowania bezpieczeństwa technicznego wśród
młodzieży w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie odbyły się zajęcia z przyszłymi użytkownikami urządzeń
technicznych. Spotkania ekspertów UDT z młodzieżą mają na celu
budowanie świadomości zagrożeń
wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych. Uczniowie zapoznali się działalnością UDT w
zakresie inspekcji, oceny zgodności, certyfikacji i szkoleń oraz rodzajami urządzeń podlegających
dozorowi technicznemu. Popularyzowanie bezpieczeństwa technicznego, zwłaszcza wśród osób
wkraczających w życie zawodowe,
jest głównym celem wykładów realizowanych przez UDT dla szkół
średnich i uczelni.

EFL NIEZMIENNIE PRZYJAZNY KLIENTOWI
Źródło: EFL. Foto: EFL

EFL już po raz czwarty zdobył
prestiżowe godło Firmy Przyjaznej
Klientowi. Firma została doceniona przez klientów za wysoką
jakość usług, profesjonalizm,
terminowość i uczciwość. Patronat
honorowy nad programem objęło
Ministerstwo Gospodarki. Program
Certyfikacyjny jest oparty na analizie opinii Klientów odnoszących
się do firmy. Klienci EFL odpowiadają na szereg pytań związanych z
oceną ich ogólnego zadowolenia
oceną współpracy z firmą, prawdopodobieństwem rekomendacji
oraz oceną jakości obsługi.
Po raz czwarty z rzędu otrzymaliśmy bardzo ważne wyróżnienie
– tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi.
Jest on dla naszej firmy szczególnie cenny, ponieważ przyznają go

MAŁY I PRZENOŚNY
TERMINAL PIN+ FIRMY
SUMUP
Źródło: SumUp. Foto: SumUp

Firma SumUp wprowadziła na
rynek mały i przenośny terminal Chip&PIN własnej produkcji. Czytnik kart PIN+ pozwala
przedsiębiorcom
na
przyjmowanie płatności bezgotówkowych w każdym miejscu
i o każdej porze. Oferta firmy
skierowana jest do osób prowadzących własną działalność

Klienci. Z tegorocznego badania
wynika, że ponad połowa respondentów byłaby skłonna polecić
korzystanie z naszych usług
swoim znajomym i przyjaciołom”mówi Krzysztof Ziomek, Dyrektor
Zarządzający, Pionu Marketingu
i Zarządzania Relacjami z Klientem EFL.
Czynnikami, które zdaniem klientów wpływają na ich skłonność do
rekomendacji EFL, okazały się
w pierwsze kolejności: szybkość
reakcji oraz elastyczność. Respondenci wskazywali, że te cechy
ujawniły się, kiedy EFL udzielał
leasingu np. nowopowstałym firmom. W dalszej kolejności badani
wskazali na dobre relacje z pracownikami firmy. Klienci twierdzą,
że pracownicy EFL-a są uprzejmi

Bezpieczny mix

Godło „Firma Przyjazna Klientowi” przyznawane jest przez
Fundację Obserwatorium Zarządzania, która jako jedyna w Polsce
prowadzi kompleksowy projekt
badawczo-rozwojowy diagnozujący obszary, w których relacje firmy
z klientami opierają się na wymianie wartości. Program jest realizowany na rynku polskim od 10
lat. Dotychczas audytom poddało
się ponad 1000 firm i instytucji ze
wszystkich sektorów oraz branż.

KOMUNIKAT ZUS
Źródło: ZUS

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16
maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w III kwartale 2014 r.
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 519) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r.
wynosi 106,7%.

gospodarczą, a także małych
i średnich przedsiębiorstw,
poszukujących mobilnego
i
wygodnego w obsłudze urządzenia do przyjmowania kart
płatniczych. Doskonale sprawdza się w segmencie towarów
oferowanych przez internet z
opcją dostawy do domu klienta.
W dzisiejszych czasach klienci
coraz częściej oczekują możliwości płacenia kartą, nawet
w miejscach, gdzie do tej pory
używano wyłącznie gotówki.
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oraz kompetentni. Ankietowani są
zadowoleni z usług oferowanych
przez firmę i podkreślają,
że firma dobrze zna ich potrzeby.
W tegorocznym rankingu badani
szczególnie docenili doradców
serwisowych firmy oraz ofertę
dopasowana do potrzeb klienta.

Bazarek ekologicznej żywności, sezonowa sprzedaż kwiatów czy owoców na rogu ulicy,
dostawa zakupów ze sklepu internetowego czy opłata za lekcję tańca/korepetycje dziecka
– indywidualni przedsiębiorcy wolą gotówkę. Korzystanie
z tradycyjnego terminala jest
drogie i niewygodne - umowy
podpisywane co najmniej na
rok, sprzęt nie jest mobilny, a
cennik opłat składa się z kilku
zmieniających się kwot.
czytaj dalej 

PROSTOWNIKI MODULARNE HAWKER®

STRACIŁEŚ ZAWODNIKA?
DZIAŁASZ DALEJ!

KONSTRUKCJA MODUŁOWA
- NOWY STANDARD

Maksymalna wydajność i niezawodność dzięki koncepcji
modułowej, mniejszy ślad energetyczny przy znakomitych
parametrach ładowania oraz zoptymalizowany serwis to
kluczowe zalety modularnych prostowników Lifetech® i Life IQ™.

www.hawker.pl

Centrala i marketing:

Biura sprzedaży:
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ul. Leszczyńska 73
43-300 Bielsko • Biala
tel. (033) 822 52 90
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fax (033) 822 52 07

Gdańsk
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fax (058) 762 07 37

Poznań
tel. 604 901 562
fax (061) 650 31 16

Jelenia Góra
tel. 600 853 079
fax (075) 752 46 29

Warszawa
tel. 608 415 917
608 507 458
600 201 872

www.hawker.pl • www.enersys-emea.com
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06.2014 - Wymienione dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Nowa linia prostowników Lifetech® Modular i Life IQ™ Modular
firmy EnerSys® to najlepsze w swojej klasie rozwiązanie w zakresie prostowników wysokiej częstotliwości, do ładowania
akumulatorów trakcyjnych mających zastosowanie w wózkach
widłowych, pojazdach sterowanych automatycznie, maszynach
sprzątających i w innych przemysłowych pojazdach elektrycznych.

RFID Safety

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

Toyota SpotMe®

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

ELOfleet³ - cała flota jak na dłoni

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

Still OPTISPEED 4.0

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

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

Obuwie Panda

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

Obuwie robocze: Sandały LAHTI PRO

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

Rękawice Worksafe A15-113 (Savo)

• przeznaczenie: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych, pakowania itp.
• materiał: wysokiej jakości świńska skóra licowa, wierzch rękawicy wykonany z bawełny
• mankiety zapinane na rzepy
• doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając wysoki komfort
użytkowania
• rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
• kategoria II, EN 388 (3111)
więąęe,cej informacji 
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CO WNIÓSŁ CEMAT – RELACJA Z TARGÓW
Źródło: Wojciech Podsiadły, InplusPR. Foto: Still

Nowe kierunki rozwoju branży, przełomowe rozwiązania technologiczne i trendy dyktujące przyszłość przedsiębiorstw – po raz kolejny na największych na świecie targach magazynowania, czołowi dostawcy rozwiązań logistycznych prezentowali zmieniające oblicze rynku innowacje. Co zachwyciło w tym roku?
W sytuacji, gdy wysoki stopień automatyzacji oraz zaawansowania
technologicznego
pojedynczych
pojazdów staje się standardem,
producenci dążą do optymalizacji
funkcjonowania przedsiębiorstwa
na poziomie zintegrowanych systemów sterujących. Z takiego założenia wyszli również organizatorzy
targów CeMAT, którzy w tym roku
wybrali na temat wiodący „inteligentną logistykę”. Pełna integracja wszystkich urządzeń poprzez
tworzenie globalnych systemów
komunikacji to jeden z głównych
trendów, jakie przewiduje się na
najbliższe lata. Czego jeszcze możemy się spodziewać?
INTELIGENCJA NA KAŻDYM KROKU
W myśl tematu przewodniego targów, „inteligentna logistyka” objęła
niemal każdy z sekcji tematycznych
wydarzenia. W obszarze Pick&Pack
prezentowano rozwiązania ułatwiające automatyczną identyfikację
ładunków oraz najnowsze technologie opakowaniowe. W ramach
działu Store&Load skupiono się na
kwestiach wyposażenia magazynów oraz przedstawieniu innowacji
w projektowaniu systemów regałowych. Jednak szczególnie dużą aktywność można było obserwować w
obszarze Logistic IT. Wydaje się, że
oprogramowanie i zautomatyzowane systemy kontroli, umożliwiające
wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, wynikających z błędu człowieka to jeden z ważniejszych kierunków rozwoju branży.
– Aplikacje służące ewidencjonowaniu, optymalizacji, monitorowaniu i diagnostyce floty były podczas
targów CeMAT najszerzej dyskutowanymi tematami – mówi Paweł
Włuka, kierownik działu marketingu STILL Polska. – Zainteresowanie
rozwiązaniami łączącymi logistykę
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i IT znajduje wyraz również w zapytaniach naszych klientów. Coraz
częściej polscy przedsiębiorcy interesują się wdrożeniem takich systemów, jak iGO Easy, STILL Fleet Manager czy STILL ProActive – dodaje.
Badanie sugerują, że w 2014 roku
1/3 przedsiębiorców zamierza rozwijać infrastrukturę magazynu i
zwiększyć wydatki na obiekty logistyczne. Jeśli zaobserwowane na
targach CeMAT trendy znajdą odzwierciedlenie w decyzjach zakupowych, możemy spodziewać się,
że polskie magazyny w najbliższej
przyszłości wyposażone zostaną w
nowoczesne rozwiązania optymalizacyjno-ewidencyjne, pozwalające na znaczące obniżenie kosztów
eksploatacji floty.
POSTĘPUJĄCA SPECJALIZACJA
Choć oczywiście w ramach każdej
z grup tematycznych miały miejsce
ciekawe wydarzenia, największe
emocje budziła sekcja Move&Lift,
w której prezentowano najnowsze
innowacje wśród urządzeń transportu wewnętrznego. Choć napędy
hybrydowe, hit poprzedniej edycji

targów, ustawiły poprzeczkę bardzo
wysoko, i tym razem goście nie byli
zawiedzeni. – Kolejny raz premiery produktowe pokazały, że branża
logistyczna to jeden z najprężniej
rozwijających się technologicznie
sektorów przemysłu – komentuje Paweł Włuka, kierownik działu
marketingu STILL Polska. – Obok
rozwiązań
automatyzacyjnych,
szczególnie duże wrażenie na naszych gościach zrobiły maszyny
przeznaczone do specyficznych zadań. Pokazy podnoszenia ładunku
na wysokość 13 m wózkiem FM-X
czy przewożenie napędzanym elektrycznie RX 60 towarów ważących 8
t cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – dodaje.
Wydaje się, że premiery i prezentacje „wózków do zadań specjalnych”
wpisują się w szerszy trend, jakim
jest dostosowanie parametrów
floty do specyficznych wymagań
przedsiębiorstwa. W połączeniu z
aplikacjami monitorująco-ewidencjonującymi, optymalizacja pracy
maszyn i dokładna diagnoza zapotrzebowania na wózki konkretnych
typów jest wreszcie możliwa.

Toyota Tonero z hydrostatyczną przekładnią napędową
Jacek Trujnara, Dyrektor Marketingu, Toyota Material Handling Polska. Foto: Toyota Material Handling Polska

Toyota Material Handling Polska wzbogaciła swoją ofertę i umożliwiła klientom wybór: czołowe wózki spalinowe Toyota Tonero są teraz dostępne również w wersji z hydrostatyczną przekładnią napędową. W celu
sprostania oczekiwaniom wszystkich klientów oraz w odpowiedzi na preferencje wszystkich operatorów
wózków widłowych w zakresie sposobu prowadzenia wózków, Toyota Material Handling Polska zaoferowała
możliwość wyboru pomiędzy hydrostatyczną i hydrokinetyczną przekładnią napędową. Jako pierwszy wózek
hydrostatyczny w rodzinie czołowych wózków spalinowych Toyota Tonero pojawił się wózek z silnikiem diesla
o tonażu 2.0 – 2.5 T.
Hydrostatyczna przekładnia napędowa – jako wariant dla operatorów
wózków widłowych, którzy preferują ten typ napędu, będzie stopniowo wprowadzana, jako opcja, do
całej rodziny czołowych wózków
spalinowych Toyota Tonero.
Nowy czołowy wózek hydrostatyczny Toyota Tonero jest maszyną zaprojektowaną I zbudowaną w Europie, wyposażoną w
niezawodny silnik przemysłowy
Toyota produkcji japońskiej oraz
w sprawdzoną przekładnię hydrostatyczną wyprodukowaną w
Niemczech. Nowy wózek hydrostatyczny Toyota cechuje ta sama
najwyższa jakość, zapewniona
przez Toyota Production System

(TPS) i charakterystyczna dla całej
rodziny czołowych wózków spalinowych Toyota Tonero oraz przekładająca się na ich wyjątkową
trwałość i niezawodność. Nowy
wózek charakteryzuje również
wyjątkowa stabilność i najwyższy
poziom bezpieczeństwa dzięki
unikatowemu Systemowi Aktywnej Stabilizacji Toyota (SAS), bardzo nisko położonemu środkowi
ciężkości oraz doskonałej widoczności z kabiny operatora.
“Decyzja o wprowadzeniu na rynek czołowych wózków spalinowych z hydrostatyczną przekładnią napędową wynika z wymagań
niektórych obecnych i potencjalnych klientów. Naszym celem

jest tworzenie takich rozwiązań
w zakresie transportu wewnętrznego, które spełnią oczekiwania
każdego operatora wózka widłowego oraz będą mogły znaleźć
zastosowanie w każdym przypadku” – mówi Craig Walby, Dyrektor
Działu Rozwoju i Zarządzania Produktami Toyota Material Handling
Europe. “Nowe czołowe wózki
spalinowe Toyota, wyposażone
w hydrostatyczną przekładnię
napędową, wpisują się w proces
nieustannego ulepszania (Kaizen)
naszych produktów, usług I rozwiązań – czyli działań, które stale
podejmujemy w celu zapewnienia
najwyższego poziomu satysfakcji
naszych klientów”.
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INSPIRUJE RYNEK TWORZY MITSUBISHI
Źródło: Kuhn Polska. Foto: Mitsubishi Forklift Trucks

Firma Mitsubishi Forklift Trucks uzupełnia swój szeroki asortyment wózków magazynowych o nową linię SENSiA. W procesie projektowania nowej rodziny 11 wózków wysokiego składowania producent zapytał kadrę kierowniczą i operatorów wózków widłowych z całej Europy na czym polega tajemnica optymalnej pracy
wózków tego typu.
Jaka był odpowiedź? Jak najściślejsza współpraca operatora i maszyny. Świadomi wkładu wysoko
wykwalifikowanych operatorów,
konstruktorzy firmy Mitsubishi dokładnie przestudiowali wszystkie
aspekty relacji między operatorem
i wózkiem, aby można było uzyskać wyjątkową wydajność.
PEŁNA KONTROLA OPERATORA
NAD MASZYNĄ
Wózek SENSiA z możliwością układania 13-metrowego stosu jest
wyposażony w rewolucyjny i opatentowany system sterowania palcami o modulowanym ciśnieniu,
reagujący w naturalny sposób na
dotyk palca operatora. Przycisk F2
integruje w sobie kilka funkcji, np.
opcjonalny przesuw boczny, środkowanie przechyłu i wstępny wybór wysokości – a do tego można
używać go bez konieczności ruszania dłonią.

wanie przez doświadczonych operatorów zwiększonych osiągów, co
z kolei idealnie się sprawdza podczas godzin szczytu pracy w magazynie.
OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM
Zazwyczaj operatorzy wózków
wysokiego składowania są zmuszeni do dokonywania prac montażowych na wózku do 100 razy
dziennie – co odpowiada podniesieniu 7000 kg w ciągu całej zmiany. Niska pozycja siedząca w fotelu wózka SENSiA (tylko 1030 mm),
ergonomiczne uchwyty i szeroki
stopień z powierzchnią antypoślizgową przyczyniają się do zmniejszenia wysiłku, jaki musi wykonać
operator w trakcie obsługi maszyny. Regulowaną konsolę sterującą
można składać, przez co dostęp do
funkcji włączania i wyłączania jest
jeszcze łatwiejszy.
W wnętrzu przestronnej kabiny
wózka pedały zostały tak umiejscowione, aby obciążenie kostek
nóg było minimalne. Elastyczna
regulacja ergonomicznych podpórek rąk oraz fotel o pełnym zawieszeniu sprawiają, że postawa ciała
operatora podczas jazdy jest optymalna. Specjalna konstrukcja kabiny wraz z pionierskim rozwiązaniem firmy Mitsubihi – VisionMast
zapewniają operatorom doskonałą
widoczność wideł i ładunku.

Wydajność wózka SENSiA można
dostosować do potrzeb operatora,
mając do wyboru dwa ustawienia
podstawowe. W trybie ECO zużycie
mocy utrzymywane jest na niskim
poziomie, co jest idealnym rozwiązaniem dla nowych operatorów lub
w pracy na wydłużone zmiany, tryb
PRO natomiast pozwala na uzyski-
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MISTRZOSTWO MANEWRÓW
Zapewniając doskonale płynne
przejścia między fazami, wózek
SENSiA jest idealnym sprzętem
do bezpiecznego podnoszenia na
wysokościach cennych lub delikatnych ładunków. Zastosowany w
wózkach SENSiA system precyzyjnego prowadzeni SDS (Sensitive

Drive System) zwiększa pewność
pracy operatora – manewry wózkiem w regale są wykonywane ze
stałą prędkością i bez skoków dzięki stabilnemu sterowaniu postępowemu.
Co ważne, ładunki są wsuwane i
wysuwane z regałów w najkrótszym możliwie czasie dzięki funkcji pasywnego sterowania kołysaniem pasywnym Passive Sway
Control i dostępnej jako opcja nagradzanej funkcji aktywnego sterowania kołysaniem firmy Mitsubishi Active Sway Control – których
połączenie drastycznie ogranicza
kołysanie się masztu.
W nowej linii wózków z udźwigiem
od 1400 do 2500 kg oferowane są
modele standardowe i modele o
wysokiej wydajności z możliwością dostosowania do najszerszego zakresu zastosowań. Dalsze
informacje dotyczące tego lub jakiegokolwiek innego produktu z
nagradzanego asortymentu firmy
Mitsubishi Forklift Trucks można
znaleźć na witrynie internetowej
www.mitforklift.com.

Istotna Innowacja
Wymierna Korzyść

NOWA OPONA

33% ZUŻYCIA

66% ZUŻYCIA

100 GODZIN ŻYCIA
OPONY ZOSTAŁO

Trelleborg Wheel Systems opracował innowację dla swojej opony
klasy premium. Pozwoli Ci ona, ukazując wyraźny wizualny wskaźnik,
dokładnie określić, kiedy Twoją oponę należy wymienić.
Rozwiązanie to nazwaliśmy Pit Stop Line.
Wybierając oponę Trelleborg z Pit Stop Line zawsze wiesz, kiedy nadchodzi
właściwy czas na wymianę. Zapewniasz sobie mniej przestojów Twojego
wózka i całkowitą korzyść ze swojej inwestycji w opony.
Wymierne Korzyści, Maksymalny Czas Pracy
www.trelleborg.com/wheelsystems

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS INDUSTRIAL TIRES

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH
Źródło: Paweł Rajewski, główny specjalista w Wydziale Urządzeń
Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Foto: Log4.pl

Znaczna liczba nieszczęśliwych wypadków (w tym śmiertelnych) związanych z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych, zwanych powszechnie widłowymi, potwierdza
ekstremalny stopień zagrożenia wynikającego z braku niektórych zabezpieczeń, w szczególności braku zabezpieczenia operatora w przypadku wywrócenia się wózka (np. pasy bezpieczeństwa, w pełni obudowana kabina operatora, dodatkowe podpory, konstrukcja zapobiegająca przygnieceniu operatora do podłoża przez elementy wózka itp.).

Wózki jezdniowe podnośnikowe stanowią podstawowy środek
transportu wewnątrzzakładowego.
Służą do przemieszczania różnych
ładunków, najczęściej znajdujących się na paletach. Mają również
zastosowanie do wykonywania
wielu innych zadań – związanych
z przenoszeniem, ciągnięciem,
pchaniem, podnoszeniem, paletyzowaniem, spiętrzaniem lub układaniem ładunków w gniazdach
regałowych. Zasięg pracy wózków
zazwyczaj jest ograniczony do
określonego terenu, np. danego
przedsiębiorstwa, magazynu czy
placu budowy. Wózki jezdniowe podnośnikowe są poddawane
znacznym obciążeniom, niejednokrotnie w krótkich okresach czasowych, w skrajnych warunkach środowiska i otoczenia. Intensywne
wykorzystywanie może być przyczyną wielu sytuacji potencjalnie

niebezpiecznych. Dlatego istotne
jest dla bezpiecznego użytkowania wózków, aby ich eksploatacja
przebiegała zgodnie z przeznaczeniem, jakie przewidział producent
w instrukcji obsługi, a osoby obsługujące posiadały potwierdzone
kwalifikacje.
Podstawowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji wózków jest utrzymywanie ich stanu technicznego zgodnie
z wymaganiami określonymi w instrukcji producenta. Prawidłowo
prowadzone przeglądy wózka w
terminach i zakresie określonym w
instrukcji producenta wózka przez
osoby posiadające potwierdzone
kwalifikacje pozwolą na uniknięcie
ewentualnych sytuacji zagrażających oraz pozwolą na prawidłowe
funkcjonowanie wózka w założonym okresie eksploatacji.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych wózków.
Wśród wielu rodzajów wózków
najczęściej spotykane są wózki
jezdniowe podnośnikowe czołowe z siedziskiem dla operatora,
wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, wózki ze
zmiennym wysięgiem oraz wózki
unoszące. Zgodnie z normą PN-ISO
5053 Wózki jezdniowe napędzane. Terminologia, podstawowym
kryterium stosowanym przy klasyfikacji wózków jest źródło napędu mechanizmu jazdy i podnoszenia. Zasadniczo wózki dzielimy
na wózki z napędem spalinowym,
elektrycznym, spalinowo - elektrycznym oraz z napędem wykorzystującym siłę ludzkich mięśni.
Kolejny podział związany jest ze
sposobem kierowania – wózki kierowane przez operatora jadącego,
wózki kierowane przez operatora
pieszego oraz wózki bez operatora. Stosowany jest również podział
klasyfikacyjny ze względu na wysokość podnoszenia – wózki niepodnoszące, wózki unoszące oraz
wózki podnośnikowe średniego i
wysokiego podnoszenia.
WÓZKI NOWE I UŻYWANE
Wózki jezdniowe podnośnikowe
produkowane obecnie i wprowadzane do obrotu na terenie Unii
Europejskiej, jako maszyny, są objęte postanowieniami dyrektywy
2006/42/ WE w sprawie maszyn
oraz postanowieniami innych dyrektyw szczegółowych, do których możemy zaliczyć dyrektywę
2004/108/WE dotyczącą kompatybilności
elektromagnetycznej
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oraz dyrektywę 94/9/WE dotyczącą urządzeń przeznaczonych
do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Urządzenia
produkowane obecnie na rynek
UE są wyposażane w nowoczesne
rozwiązania konstrukcyjne, które
zwiększają bezpieczeństwo ich
użytkowania.
Do tych rozwiązań można zaliczyć
m.in. napęd hydrostatyczny, funkcję jazdy w trybie pełzania, systemy
stabilizacji toru jazdy, ograniczniki
prędkości jazdy z podniesionym
masztem, konstrukcje chroniące
operatora przed skutkami wywrócenia wózka oraz konstrukcje chroniące operatora przed spadającymi
przedmiotami. Wózki wyposażane
są również w nowoczesne systemy sterowania ułatwiające pracę operatorom, m.in. sterowanie
proporcjonalne, systemy odzysku
energii elektrycznej, podnoszona
i pochylana kabina operatora, systemy kamer wizyjnych. Ponadto w
wózkach instaluje się rozbudowane systemy elektroniczne, które
ułatwiają zarówno operatorom, jak
i konserwatorom monitorowanie
pracy i diagnozowanie potencjalnych usterek. Wszystkie te ułatwienia i zabezpieczenia zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo
eksploatacji.
W wielu zakładach pracy użytkuje się jednak nadal wózki znacznie

starsze, wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zanim zaczął
w Polsce obowiązywać system europejski. Wózki te produkowano
w oparciu o specyfikacje i normy
krajowe, w tym normy branżowe.
Stosowane w nich rozwiązania
konstrukcyjne odbiegały od tych,
które są stosowane obecnie. Przykładowo, starsze wózki w odróżnieniu od obecnie produkowanych
nie posiadały systemów utrzymujących operatora w siedzisku, dachów ochronnych operatora, kraty
ochronnej na maszcie, oświetlenia,
sygnalizacji oraz innych rozwiązań
związanych z ergonomią, systemami zabezpieczającymi przed
dostępem do elementów ruchomych lub elementów o niskiej lub
wysokiej temperaturze. Większość
tych elementów jest obecnie niezbędna, aby wózek mógł zostać
powierzony pracownikowi przez
pracodawcę.
Należy zwrócić uwagę na postanowienia rozporządzenia ministra
gospodarki z 30 października 2002
r. w sprawie minimalnychwymagań dotyczących bezpieczeństwai
higieny pracy w zakresie użytkowania maszynprzez pracowników
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.
1596 ze zm.), z których wynika
konieczność ograniczania zagrożeń związanych z użytkowaniem
maszyn przez pracowników podczas pracy. Z postanowień powyż-

szego rozporządzenia wynika, że
pracodawca powinien udostępnić
pracownikom maszyny właściwe
do wykonywania danej pracy lub
odpowiednio przystosowane do
jej wykonywania w celu użytkowania bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników.
W rozdziale trzecim powyższego
rozporządzenia sformułowane są
minimalne wymagania dotyczące
maszyn, które to wymagania pracodawca powinien uwzględnić przed
powierzeniem wózka do pracy. Do
tej grupy należą wózki wprowadzone do obrotu przed wejściem
Polski do Unii Europejskiej, które
nie posiadają deklaracji zgodności
WE i nie są oznakowane znakiem
CE.
W przypadku zidentyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka może istnieć
konieczność dostosowania wózków do minimalnych wymagań poprzez zastosowanie niezbędnych
środków technicznych, tj. osłony,
zabezpieczenia i systemy ochronne dla operatora. Wózki podnośnikowe, na których znajdują się
pracownicy, przystosowuje się
bądź wyposaża w taki sposób, aby
ograniczyć ryzyko związane z wywróceniem się tych wózków. Poza
podstawowym osprzętem, jakim
są widły, wózki mogą być wyposażane w wiele rodzajów wyposażenia wymiennego, jak np. łyżki
ładowarkowe, lemiesze, chwytaki, pozycjonery czy zintegrowane
platformy robocze. Przy zastosowaniu takiego wyposażenia szczególną uwagę należy zwrócić na
zmianę udźwigu wózka wynikającą
z masy wyposażenia wymiennego,
co zasadniczo wpływa na podstawowe parametry pracy wózka, tj.
stateczność, prędkość jazdy, drogę hamowania, zdolność pokonywania wzniesień. Zastosowanie i
użytkowanie danego wyposażenia
wymiennego powinno być zgodne
z dostarczonymi instrukcjami producenta, ponieważ w innym przypadku może doprowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.
czytaj dalej 
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PIT STOP LINE, POMARAŃCZOWA INFORMACJA
Red. Foto: Log4.pl

W Trelleborg Wheel Systems, za podstawowe uznaje się trzy powiązane ze sobą fakty, że wózek widłowy
to jest najważniejsza maszyna na świecie, a każdy jej element powinien zwiększać wydajność oraz bezpieczeństwo i obowiązkiem Trelleborg Wheel Systems jest wcielenie tych założeń w życie. Kierując się tymi
założeniami, w TWS Industrial Tires opracowane zostało innowacyjne rozwiązanie, pod nazwą „Pit Stop Line”,
zapewniające dodatkową wartość dla klienta. Premiera tego innowacyjnego rozwiązania miała miejsce na
targach CeMat w Hanowerze, gdzie w otoczeniu nawiązującym do Formuły 1, zaprezentowano walory tego
opatentowanego produktu.
W Trelleborg Wheel Systems, za podstawowe uznaje się trzy powiązane
ze sobą fakty, że wózek widłowy to
jest najważniejsza maszyna na świecie, a każdy jej element powinien
zwiększać wydajność oraz bezpieczeństwo i obowiązkiem Trelleborg
Wheel Systems jest wcielenie tych
założeń w życie. Kierując się tymi
założeniami, w TWS Industrial Tires
opracowane zostało innowacyjne
rozwiązanie, pod nazwą „Pit Stop
Line”, zapewniające dodatkową wartość dla klienta. Premiera tego innowacyjnego rozwiązania miała miejsce na targach CeMat w Hanowerze,
gdzie w otoczeniu nawiązującym do
Formuły 1, zaprezentowano walory
tego opatentowanego produktu.
Wskaźnik Pit Stop Line opracowany
przez Trelleborg to genialne wręcz
w swej prostocie rozwiązanie przekładające się na zysk z inwestycji,
zwiększające czas eksploatacji wózków widłowych, zwiększające bezpieczeństwo eksploatacyjne opon,
mające istotny pozytywny wpływ na
środowisko i jednoznacznie upraszcza wymianę opon. Tyle wartości
dodanej w prostym rozwiązaniu polegającym na oznaczeniu pomarańczowym pasem mieszanki obszaru,
który jest widocznym sygnałem do
przygotowania się do wymiany opony.
Analiza opon zwróconych do centrum utylizacji w 2013 roku wykazała, że średnio 25% bieżnika opon
nie było zużyte, to 25% straconego
czasu z eksploatacji wózka widłowego.
Opony pełne mogą być użytkowane
wg ETRTO – European Tyre and Rim
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Technical Organisation – organizacji
wyznaczającej wszelkie standardy
dotyczące felg i opon do momentu
zużycia się bieżnika do wskaźnika zużycia, jeśli opona posiada taki
wskaźnik, lub do górnej części żebra
chroniącego przed uderzeniami o
krawężniki. Jeśli opona nie posiada
wskaźnika, można ją użytkować do
momentu pozostania 3/4 pierwotnej całkowitej grubości opony.

OPONY TRELLEBORG ZOSTAŁY
ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O
DOSKONAŁEJ WYDAJNOŚCI I PARAMETRACH W CAŁYM OKRESIE
EKSPLOATACJI.
DZIĘKI OPONOM ZE WSKAŹNIKIEM
PIT STOP LINE ZWROT Z INWESTYCJI W OPONY BĘDZIE MAKSYMALNY, PONIEWAŻ WYMIENIANE BĘDĄ
TYLKO TE OPONY, KTÓRE TEGO
WYMAGAJĄ.

Przedwczesna wymiana opon powoduje roczne straty rzędu milionów
euro, a produktywne wykorzystanie
pozostałych 25% bieżnika pozwoli ograniczyć konieczność wymiany
opon o ponad 20%. W przypadku floty składającej się z 15 wózków widłowych to dodatkowe 7,5 tysiąca euro
lub 30 opon. To także dłuższy czas eksploatacji wózka widłowego i praca bez
przerw w kluczowych obszarach, gdyż
nieplanowane i zbędne przestoje wiążą się ze stratami dla przedsiębiorstwa,
a niepracujące maszyny i operatorzy
generują koszty i powodują presję ze
strony klientów. Wskaźnik Pit Stop Line
pozwala zapewnić, że maszyny będą
pracować wtedy, kiedy będzie to konieczne, eliminując zbędne przestoje.
Opony mają kluczowe znaczenie dla
bezpieczeństwa maszyny i operatora,
ponieważ to jedyna będąca w stałym

kontakcie z podłożem część pojazdu,
branżowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opon nie są powszechnie
znane, a także często są mylnie interpretowane, przegląd opon jest czasochłonny i mało precyzyjny. Wskaźnik
Pit Stop Line, jako wzrokowy wskaźnik
referencyjny, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników wózków widłowych i pomaga osobom zarządzającym flotą oraz specjalistom ds. UDT w
ocenie bezpieczeństwa użytkowania
urządzeń do przeładunku materiałów.
Wskaźnik Pit Stop Line stanowi uzupełnienie zaleceń ETRTO dotyczących
bezpieczeństwa opon i umożliwia
po raz pierwszy przeprowadzenie w
100% dokładnej kontroli bezpieczeństwa opon.
Wymieniając opony wtedy, kiedy kończy się ich okres eksploatacji, klienci

korzystający ze wskaźnika Pit Stop
Line, chronią środowisko i pomagają
firmie Trelleborg dokonać tego samego. Oznacza to mniejsze zużycie
surowców - kauczuku, ropy i sadzy,
mniejszą ilość wytwarzanych odpadów, a także mniejszy wpływ transportu na środowisko - wysłanie każdej
tony metrycznej opon wiąże się z emisją 120 kg CO2, ograniczenie liczby
opakowań i wiele więcej. Zbyt wczesna
wymiana opon oznacza, że na świecie
zużywanych jest 25% więcej opon niż
naprawdę potrzeba. Pit Stop Line, staje
się więc rozwiązaniem, które w znaczący sposób wpływa na efektywność
wykorzystania zasobów planety.
Opony ze wskaźnikiem Pit Stop Line
to mniejsze zużycie surowców, mniejsza ilość wygenerowanych odpadów i
mniejszy ślad węglowy. Wskaźnik Pit
Stop Line ułatwia klientom sprawną
wymianę opon. Wiedza, że opona nadaje się do eksploatacji jeszcze tylko
przez ok. 100 godzin, umożliwia lepsze zaplanowanie jej wymiany.
Opatentowane rozwiązanie Pit Stop
Line, w eksploatacji opon w wózkach
widłowych, jest niezwykle proste,
a jakże efektywne rozwiązanie dające wielowymiarowe korzyści dla
użytkowników sprzętu do transportu
wewnętrznego. Pomarańczowa informacja, jest w tym wypadku na wagę
wymiernych korzyści wynikających z
bezpieczeństwa eksploatacji opon do
wózków widłowych.
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ORGANIZACJA PARKOWANIA PODNOŚNIKOWYCH
WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
mgr inż. Antoni Saulewicz

Do parkowania podnośnikowych wózków jezdniowych powinny być przewidziane parkingi o poziomej i równej powierzchni podłoża. Miejsce parkowania nie powinno się znajdować bezpośrednio przy
maszynach i urządzeniach, ale w
odległości umożliwiającej zachowanie bezpieczeństwa. Parking
nie powinien utrudniać dostępu do urządzeń gaśniczych ani utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia.
Zaleca się, aby parkingi były oznakowane znakiem pionowym, pokazanym na rysunku 1.
Rys. 3. Znak bezpieczeństwa
przypominający kierowcom wózków o zapinaniu pasów bezpieczeństwa

Rys. 1. Znak pionowy oznakowania miejsca parkowania wózków

Rys. 2

Wskazane jest również, aby miejsca parkingowe były oznakowane
znakiem poziomym według rysunku 2, dostosowanym do liczby
wózków, umieszczonym na powierzchni podłogi parkingu. Znak
ten umożliwia uporządkowane
parkowanie wózków. Można stosować linie o barwie żółtej lub białej,
jednolicie w całym przedsiębiorstwie.

Zaleca się, aby drogi dla pieszych
prowadzące do parkingów i z parkingów były oddzielone od dróg
dla pojazdów. Często w już istniejących zakładach występują trudności ze znalezieniem miejsca na
parkowanie wózków. Na rysunku 4
przedstawiono miejsce parkowania wyznaczone z zastosowaniem
barier z tworzywa sztucznego.

Rys. 4. Wydzielenie miejsca do
parkowania wózka z zastosowaniem bariery z tworzywa sztucznego.

Rys. 2. Znak poziomy miejsca parkowania wózków
Zaleca się, aby w miejscu parkowania znajdował się znak (patrz
rys. 3), przypominający kierowcom
wózków o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa nie są rozwiązaniem
zwiększającym wygodę obsługi
wózków, ale umożliwiają zachowanie życia kierowcy w razie np.
przewrócenia się wózka.
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Fot: Evergrip

Rys. 3

Wózki znajdujące się na parkingu
powinny:
»» mieć wyłączony napęd
»» mieć wyposażenie do podnoszenia ładunku opuszczone na
powierzchnię podłogi (np. końce
wideł -powinny się opierać o podłogę)
»» mieć elementy sterownicze w
położeniu neutralnym
»» mieć zaciągnięty hamulec postojowy
»» być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.

MOCOWANIE REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Tomasz Chojnacki. Projektowanie Systemów Logistycznych ESPERTO. Foto: Tomasz Chojnacki

Dow Przepisy dotyczące użytkowania regałów zwierają setki wytycznych do ich bezpiecznego użytkowania.
Dlaczego niektóre z elementów mają bardzo małe tolerancje odkształceń, a inne elementy mają dużą „swobodę” ?
JAKIE ELEMENTY DETERMINUJĄ
BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE ?
Próba odpowiedzi na takie pytanie, doświadczonemu projektantowi zabrałaby sporą ilość czasu.
W dzisiejszym odcinku zajmiemy
się jednym z tych elementów, a
dokładnie mocowaniem regałów
do posadzki. Stawiamy tezę, że o
ile przepisy są bardzo restrykcyjne w jednych elementach, o tyle
w przypadku mocowania stóp regałów do posadzki, pozostawiają
zbyt dużo „swobody”.
Skąd pomysł na taki temat ? Powodów jest kilka, ot choćby następujące:
1) mocowanie regałów do posadzki, jest nie mniej istotnym
elementem niż odkształcenia belek i słupów, gdyż decyduje o stabilności konstrukcji,
2) uszkodzenia regałów mające
źródło w nieprawidłowym mocowaniu występują stosunkowo
często,
3) mocowanie regałów do posadzki jest, jak już wspomnieliśmy powyżej „ignorowane”, zarówno w
przepisach jak i w praktyce.
Przypomnijmy sobie, co na temat kotwienia stóp mówi norma dotycząca „Zastosowania i
utrzymania urządzeń do składowania”. Otóż, w rozdziale dotyczącym składania i montażu
regałów, w podrozdziale mówiącym o aspektach montażu podlegających nadzorowi, jest napisane, że ilość i typ elementów
mocujących określane są przez
dostawcę urządzeń, a także, że
słupy regałów powinny zostać
zakotwione do posadzki zgodnie
z instrukcjami dostawcy (*). Innymi słowy: to producent określa jak bardzo bezpieczna ma być
nasza konstrukcja. Co to oznacza
dla użytkownika regałów ?

Fot 1. Przykład stopy i kotwy mocującej

No cóż, w dobie kryzysu, ciągłego
szukania oszczędności i zmniejszania kosztów produkcji, możemy się spodziewać, że kwestia
bezpieczeństwa może zejść na
drugi plan, a już na pewno jeśli
przepisy pozostawiają ku temu
odpowiednie pole do działania.
Współczynniki bezpieczeństwa
nie mają już tych samych wielkości co kiedyś (jeśli się nie mylimy
to współczynnik bezpieczeństwa
wynosi już tylko 1,20; kiedyś wynosił 1,50), rodzaj i pochodzenie stali są już rzadko podawane
przez producentów, a same konstrukcję są już wykonywane z coraz to cieńszej blachy. A co z naszymi kotwami ? Bezpośrednim
efektem szukania oszczędności
jest mocowanie stóp do posadzki
za pomocą jednej kotwy mocującej. Nie robią tego wszyscy, ale

nie jest to też zjawisko sporadyczne.
CZYM SKUTKUJE MOCOWANIE
REGAŁÓW ZA POMOCĄ JEDNEJ
KOTWY MOCUJĄCEJ ?
Mocowanie za pomocą jednej kotwy mocującej zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych efektów działania
sił ścinających, zginających czy
też skręcających. Dla pierwszych
dwóch, efekty mogą być podobne: ścięcie kotwy, pęknięcie, poluzowanie na skutek „wyciągnięcia”, itp. W przypadku skręcania
obraca się stopa lub stopa i słup
jednocześnie. Jak to wygląda w
rzeczywistości ? Przedstawiają
to poniższe zdjęcia (celowo zamaskowaliśmy perforacje słupów).
czytaj dalej 
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WYPADKI PRZY PRACY KROK PO KROKU. CZĘŚĆ 2
Anna Krawczyk. Specjalista ds. bhp

W pierwszej części omówiliśmy obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy zawarte w art. 234 § 1, w
części drugiej omówione zostaną dalsze działania, które również opisane są w wymienionym akcie prawnym.
Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to
pozwala, powinien niezwłocznie
poinformować o wypadku swojego
przełożonego, który jest obowiązany:
• o czasu ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku zabezpieczyć
dane miejsce w sposób wykluczający dopuszczenie do miejsca
wypadku osób niepowołanych,
uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyny i innych urządzeń
technicznych, które w związku
z wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywanie zmiany położenia maszyny i innych urządzeń
technicznych, jak również zmiany
położenia innych przedmiotów,
które spowodowały wypadek lub
pozwalają odtworzyć jego okoliczności do momentu wyrażenia
zgody np. po sporządzeniu (jeśli
zachodzi potrzeba) szkicu lub fotografii miejsca wypadku. W sytuacji
zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego zgodę wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem
pracy i prokuratorem.
Wyjątkiem dokonywania zmian w
miejscu wypadku bez uzyskania
zgody jest konieczność ratowania
osób lub mienia albo zapobiegnięcia grożącemu niebezpieczeństwu.
• zapewnić udzielenie pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym,
zapewnić poszkodowanym transport do lekarza lub, jeśli sytuacja
tego wymaga, sprowadzić lekarza,
• podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
• niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o
śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku
• niezwłocznie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku
• zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom
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• sporządzić właściwą dokumentację wypadku.
Pracodawca powołuje zespół powypadkowy w skład którego wchodzi:
»» pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy, lub
»» pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono zadania służby
bhp albo specjalista spoza zakładu
pracy, lub
»» jeżeli pracodawca nie może
dopełnić obowiązku utworzenia
zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym ze względu
na małą liczbę zatrudnionych pracowników w skład zespołu wchodzi pracodawca oraz specjalista
spoza zakładu pracy.
Zespół powypadkowy w podanym
wyżej składzie obowiązany jest
niezwłocznie ustalić okoliczności
i przyczyny wypadku przy pracy
poprzez:
»» oględziny miejsca wypadku,
stanu technicznego urządzeń oraz
zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły
mieć wpływ na powstanie wypadku,
»» jeśli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię
miejsca wypadku,
»» wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia
na to pozwala,
»» zebrać informacje dotyczące
wypadku od świadków wypadku,
»» zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do
oceny rodzaju i skutków wypadku,
»» zebrać inne dowody dotyczące
wypadku,
»» dokonać kwalifikacji prawnej
wypadku tzn. określić czy wypadek jest wypadkiem przy pracy czy
też nie zgodnie z ustawą z dnia 30
października 2002r.

»» określić środki profilaktyczne
oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy sporządza nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół
powypadkowy. Przekroczenie tego
terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione
przeszkody lub trudności, które
uniemożliwiają sporządzenie protokołu powypadkowego w zadanym terminie jak np.( niemożność
przesłuchania poszkodowanego ze
względu na jego stan zdrowia czy
konieczność powołania specjalistów).
Poszkodowany jest obowiązany
zapoznać się z treścią protokołu
przed jego zatwierdzeniem, ma
prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, ma prawo również wglądu
do akt sprawy sporządzania z nich
notatek i odpisów oraz kopii.
Zespół powypadkowy sporządza
niezbędną liczbę egzemplarzy protokołów i wraz z pozostałą dokumentacją dostarcza niezwłocznie
pracodawcy w celu zatwierdzenia.
Członek zespołu powypadkowego
ma prawo do odrębnego zdania,
które musi uzasadnić. W przypadku
rozbieżności zdań członków zespołu o treści protokołu decyduje pracodawca. Protokół powypadkowy
zatwierdza pracodawca nie później
niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Jeśli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia
pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół
powypadkowy, który ma na to 5
dni. Zatwierdzony protokół praco-

dawca doręcza poszkodowanemu
pracownikowi w razie wypadku
śmiertelnego członkom rodziny, a
w przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych doręcza
jeszcze właściwemu inspektorowi
pracy, ten jednak może być zwrócony pracodawcy z uzasadnionym
wnioskiem o ponowne ustalenie
okoliczności i przyczyn wypadku.
Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez
10 lat.
Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie
wszystkich protokołów powypadkowych, który zawiera: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce
i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia
protokołu powypadkowego, stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania
do ZUS wniosku o świadczenia z
tytułu wypadku przy pracy, liczbę
dni niezdolności do pracy oraz inne
informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w
rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Na podstawie protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono że wypadek jest wypadkiem
przy pracy ,albo na podstawie
karty wypadku gdzie stwierdzono, że wypadek jest traktowany
na równi z wypadkiem przy pracy
pracodawca jest zobowiązany sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy. Sporządza się ją w
dwóch egzemplarzach według objaśnień do wypełnienia tej karty,
które są określone w załączniku nr
3 do Rozporządzenia gip. z dnia
8 grudnia 2004r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie
14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół
powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Jeden
egzemplarz z wyjątkiem jej części
II pracodawca przekazuje do urzędu statystycznego właściwego dla
województwa, na którego terenie
znajduje się siedziba pracodawcy
w terminie do 15 dnia roboczego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół lub karta.
Część II uzupełniająca, pracodawca
przekazuje do urzędu statystycz-

nego nie później niż z upływem
6 miesięcy od dnia zatwierdzenia
protokołu czy karty.
Drugi egzemplarz pozostaje u pracodawcy.
KARY ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKU
Jeżeli pracodawca nie zawiadomi
właściwego inspektora pracy, prokuratora w przypadku zaistnienia
wypadku śmiertelnego, ciężkiego,
zbiorowego, każdego innego wypadku, który wywołał wymienione
skutki, a ma związek z pracą podlega karze grzywny. Pracodawca
podlega tej samej karze gdy zatai
wypadek albo przedstawi niezgodne z prawdą dokumenty na jego temat.
Źródła:
• Ustawa z dnia 30 października
2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.
nr199, poz.1673 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w spr
ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, także zakresu informacji zamieszczonych
w rejestrze wypadków przy pracy.
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DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE
Paweł Rajewski, główny specjalista w Wydziale Urządzeń Transportu
Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Foto: Log4.pl
Tekst ukazał się w wiosennym wydaniu „INSPEKTORA 2014” wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego

Nowa wersja Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 9 czerwca 2006
r. Zastosowanie postanowień dyrektywy obowiązuje od 29 grudnia
2009 r.
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE jest Dyrektywą Nowego Podejścia, która zastąpiła Dyrektywę Maszynową 98/37/WE. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE stanowi znaczące uzupełnienie i
uściślenie wymagań odnoszących się do maszyn, maszyn nieukończonych i elementów bezpieczeństwa. W
odniesieniu do Dyrektywy 98/37WE uwzględnia dokonania, jakie zaistniały w sektorze maszynowym oraz
normalizacji europejskiej i światowej. Zmieniony zakres Dyrektywy, jak również uszczegółowione oraz zweryfikowane zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn bezpiecznych z samego założenia mają istotne znaczenie dla poprawy poziomu
bezpieczeństwa w trakcie ich późniejszego instalowania, użytkowania i konserwowania.
W nowej wersji Dyrektywy została wyraźnie zaznaczona granica
pomiędzy zakresem stosowania
Dyrektywy Maszynowej (MD) i Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD).
Zaklasyfikowanie wyrobu do właściwej dyrektywy jest obecnie
znacznie uproszczone. Zasada
„głównego” ryzyka, na podstawie
której wyroby były dotychczas
przypisywane do danej dyrektywy,
została zastąpiona przez wyszczególnienie sześciu kategorii sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
podlegających wyłącznie Dyrektywie Niskonapięciowej. Są to urządzenia gospodarstwa domowego
przeznaczone do użytku domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt
informatyczny, maszyny biurowe
powszechnego użytku, aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskiego
napięcia oraz silniki elektryczne.
Wyraźnie został również wykluczony z zakresu stosowania Dyrektywy Maszynowej sprzęt elektryczny
wysokiego napięcia, mianowicie
aparatura rozdzielcza i sterownicza oraz transformatory. Wymagania Dyrektywy Maszynowej
2006/42/WE nie mają w całości
zastosowania do maszyn nieukończonych, niemniej jednak w celu
zagwarantowania ich swobodnego przepływu dokumentacja, która im towarzyszy, musi zawierać
wykaz wymagań Dyrektywy, które
zostały zastosowane i spełnione.
Z zakresu stosowania Dyrektywy
Maszynowej 2006/42/WE została
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wyłączona broń, w tym broń palna,
jednak wykluczenie to nie odnosi
się do broni palnej zastosowanej
do przenośnych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów,
przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych lub technicznych. Dyrektywa Maszynowa nie
ma zastosowania do podnoszenia
osób za pomocą maszyn nieprzeznaczonych do podnoszenia osób.
Jednakże nie narusza to prawa
państw członkowskich do stosowania w odniesieniu do takich maszyn przepisów krajowych wdrażających Dyrektywę 2009/104/WE
w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy.
Dyrektywa Maszynowa obejmuje
swoim zakresem wiele rodzajów
maszyn przeznaczonych do podnoszenia osób, pośród których możemy wyróżnić m.in. dźwigi towarowo-osobowe, dźwigi budowlane
towarowo-osobowe oraz urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych. W związku z
powyższym konieczne było rozgraniczenie wyrobów objętych
Dyrektywą Maszynową i wyrobów
objętych Dyrektywą Dźwigową
95/16/WE. Artykuł 24 Dyrektywy
Maszynowej 2006/42/WE wprowadza zmiany do Dyrektywy Dźwigowej 95/16/WE, które dotyczą

m.in. postawienia granicy pomiędzy zakresem stosowania Dyrektywy Maszynowej i Dyrektywy Dźwigowej. Urządzenia podnoszące,
których prędkość nie jest większa
niż 0,15 m/s zostały jednoznacznie zaklasyfikowane do nowej
Dyrektywy Maszynowej. Zakres
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/
WE obejmuje również urządzenia,
jakimi są dźwigi budowlane przeznaczone do podnoszenia osób
lub osób i towarów, które nie były
dotąd przedmiotem Dyrektywy
Dźwigowej 95/16/WE i Dyrektywy
Maszynowej 98/37/WE. Ponadto
elementy bezpieczeństwa, objęte
zakresem Dyrektywy Maszynowej,
zostały wymienione w załączniku
V (poprzednio załącznik II.C), który
został zatytułowany: Orientacyjny
wykaz elementów bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem, że Komisja
Europejska zgodnie z artykułem 8
może podjąć środki szczególne w
celu ich uaktualnienia.
PODSTAWOWE ZMIANY I UZUPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZASADNICZYCH
Główne zmiany i uzupełnienia
Dyrektywy Maszynowej dotyczą
rozszerzenia lub doprecyzowania wymagań w zakresie oceny
ryzyka, ergonomii, układów sterowania, emisji promieniowania
oraz emisji materiałów i substancji niebezpiecznych. Uzupełniono
wymagania zasadnicze dotyczące
maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym o wymagania za-

sadnicze odnoszące się do maszyn
stosowanych w przemyśle kosmetycznym lub farmaceutycznym.
Ponadto uzupełniono wymagania zasadnicze dotyczące maszyn
przenośnych trzymanych w ręku
lub prowadzonych ręcznie o wymagania zasadnicze dotyczące
przenośnych maszyn udarowych i
montażowych. Opracowano również nowe wymagania zasadnicze
dotyczące maszyn obsługujących
stałe przystanki.
PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI
MASZYN
Do obowiązków producenta maszyn należy wybranie odpowiedniej procedury oceny zgodności.
W przypadku gdy maszyna nie jest
wymieniona w załączniku IV Dyrektywy, producent stosuje procedurę oceny zgodności połączoną z
kontrolą wewnętrzną wytwarzania
maszyny. W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku
IV Dyrektywy i została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi (pod warunkiem że
normy obejmują wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa), producent stosuje procedurę oceny zgodności połączoną
z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny lub stosuje procedurę
badania typu WE (wraz z kontrolą
wewnętrzną wytwarzania maszyny), lub stosuje procedurę pełnego
zapewnienia jakości (jest to nowa
procedura, która nie funkcjonowała w Dyrektywie Maszynowej
98/37/WE).
W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV Dyrektywy i nie została wyprodukowana
zgodnie z normami zharmonizowanymi lub została wyprodukowana jedynie częściowo zgodnie
z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują
wszystkich istotnych zasadniczych
wymagań w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy
nie istnieją normy zharmonizowane dla danej maszyny, producent
stosuje procedurę badania typu
WE (wraz z kontrolą wewnętrzną
wytwarzania maszyny) lub stosuje
procedurę pełnego zapewnienia

jakości. W Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE nie funkcjonuje
już znana z Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE procedura oceny
zgodności dotycząca przekazania
dokumentacji technicznej maszyny do Jednostki Notyfikowanej w
celu jej przechowywania oraz procedura oceny zgodności dotycząca
sprawdzenia i potwierdzenia przez
Jednostkę Notyfikowaną prawidłowości zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej maszyny.
NORMALIZACJA
Zmiany oraz pojawienie się nowych wymagań zasadniczych w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszących się do projektowania i wykonywania maszyn,
które zostały zawarte w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE, stanowiły bardzo duże wyzwanie dla
organizacji normalizacyjnych CEN
i CENELEC w aspekcie przeglądu i
nowelizacji wielu norm zharmonizowanych. Normy zharmonizowane musiały zostać poprawione i
uzupełnione o załącznik informacyjny, tak aby zastosowane było
właściwe odwołanie do nowej
Dyrektywy Maszynowej. Ponadto
konieczne było przeanalizowanie wszystkich istniejących norm
zharmonizowanych pod kątem
ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz opracowanie zupełnie nowych norm dla maszyn,
które zostały objęte zakresem
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/
WE. Do Dyrektywy Maszynowej
2006/42/WE jest obecnie zacytowanych w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ponad 700 norm
zharmonizowanych, wśród których
można znaleźć prawie 40 norm
dotyczących kategorii maszyn wymienionych w załączniku IV.
DOKUMENTY POMOCNICZE
Zrozumienie wymagań zasadniczych zawartych w Dyrektywie
Maszynowej oraz ich praktyczne
stosowanie może czasami rodzić
wątpliwości. Niezmiernie pomocny w takich sytuacjach jest przewodnik dotyczący stosowania
dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Przewodnik został

przygotowany pod nadzorem Komisji Europejskiej przez ekspertów technicznych pochodzących
z krajów członkowskich i zatwierdzony przez Komitet ds. Maszyn.
Przewodnik jest dokumentem,
który wyjaśnia i podaje praktyczne
przykłady zastosowania poszczególnych wymagań Dyrektywy,
które nie mogą być szerzej opisane w tekście samej Dyrektywy.
Obecnie trwają prace nad trzecią
wersją przewodnika, która będzie
uwzględniać wyjaśnienia wymagań dyrektywy, odnoszące się do
maszyn do stosowania pestycydów (w związku z wejściem w życie dyrektywy 2009/127/WE, która zmieniła dyrektywę 2006/42/
WE). Obecnie można korzystać
z drugiej wersji przewodnika do
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/
WE, który jest ogólnie dostępny w
21 wersjach językowych na stronie
Komisji Europejskiej DG Enterprise
& Industry/Machinery pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm
ZMIANA DYREKTYWY
W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę „strategii
tematycznej”, związanej m.in. z
ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego wynikających ze stosowania
pestycydów, Komisja Europejska
zobowiązała się wprowadzić niezbędne wymagania w zakresie
ochrony środowiska w odniesieniu
do nowego sprzętu do stosowania
pestycydów. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE w pierwotnej
wersji nie obejmowała wymagań
w zakresie ochrony środowiska,
a niektóre państwa członkowskie
stosowały krajowe przepisy ustanawiające wymagania w zakresie
ochrony środowiska w odniesieniu
do sprzętu do stosowania pestycydów. Pod koniec 2009 r. przyjęta
została przez Parlament Europejski i Radę dyrektywa 2009/127/
WE, która zmieniła dyrektywę
2006/42/WE. Postanowienia dyrektywy 2009/127/WE odnoszącej się do maszyn do pestycydów
państwa członkowskie stosują od
15 grudnia 2011 r.
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