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II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
Autor: Anna Wanat

Zbliża się druga edycja Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, która odbywać
się będzie w dniach 09 -12 czerwca
2015r. na Międzynarodowych Targach
Poznańskich w ramach targów „Salon
Bezpieczeństwa w Przemyśle”. Organizatorem wydarzenia jest Polskie
Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.

Forum to projekt edukacyjno-szkoleniowy, którego celem jest aktywna promocja bezpiecznego miejsca pracy oraz

podnoszenie świadomości wszystkich
grup pracowniczych, zaangażowanych
w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Przy
wykorzystaniu bogatego doświadczenia członków Polskiego Stowarzyszenia
techniki Magazynowej oraz instytucji
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w obszarach ich działalności,
zaprezentowane zostaną osiągnięcia
nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia
w magazynach, centrach dystrybucyjnych, hurtowniach oraz miejscach,
gdzie odbywają się prace przeładunkowe towarów.
Forum wzorem roku ubiegłego odbywać się będzie w czterech panelach tematycznych:
• Prewencja
• Eksploatacja
• Szkolenia
• Warsztaty
Każdy dzień wypełniony zostanie interaktywnymi wystąpieniami, prezen-

RAPORT WIDLAK LIST 2015

Raport „Widlak List 2015” potwierdza
znaczenie rynku wózków widłowych dla

W trzecim dniu omówiona zostanie
istota szkoleń pracowników i ich wpływu na bezpieczeństwo pracy oraz bardzo ważnej kwestii wpływu rotacji pracowników tymczasowych.
Dzień czwarty poświęcony zostanie
warsztatom – szkoleniu z udzielania
pierwszej pomocy w magazynie, według programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników branży
TSL (Transport – Spedycja - Logistyka).

MISTRZOSTWA KADRY
BHP

Autor: Andrzej Szymkiewicz

Kolejna analiza rynku wózków widłowych,
rynku, który po burzliwym okresie kryzysowym rozwija się w stałym tempie 10%,
zwiększając swój udział w gospodarce
kraju. Raport „Widlak List 2015” jest publikacją, która analizuje rynek zarejestrowanych maszyn będących w ewidencji
Urzędu Dozoru Technicznego. W raporcie
poddano analizie dane dotyczące rynku
leasingu wózków widłowych, baterii trakcyjnych i po raz pierwszy oszacowaliśmy
ilość opon do wózków widłowych. Uznaliśmy, że tylko w ten sposób, można przedstawić rynek wózków widłowych, który
ma bezpośredni wpływ na wymienione
obszary wyposażenia.

tacjami, wypowiedziami popartymi
przykładami z rzeczywistych zdarzeń.
Pierwszego i drugiego dnia mowa będzie o odpowiedzialności zarządzających za bezpieczeństwo w magazynie,
audytach i profilaktyce jako sposobach
na poprawę bezpieczeństwa w magazynie, kosztach pośrednich i bezpośrednich jako ekonomicznych skutkach
wypadków przy pracy w magazynach,
bezpieczeństwie regałów magazynowych czy systemach zarządzania flotą
wózków widłowych, wpływających na
poprawę bezpieczeństwa.

gospodarki, jego dynamika rozwoju jest
związana z inwestycjami przemysłowymi,
które w 2014 roku osiągnęły bardzo dobre wyniki. Ten jedyny w swoim rodzaju
raport jest opracowaniem, nadającym
wiedzy o rynku wózków widłowych inna
jakość, znawca tego rynku, znajdzie w nim
odpowiedzi na wiele pytań dotyczących,
tego jakże interesującego rynku.

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Właśnie ruszył pierwszy ogólnopolski
konkurs wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwszy etap
Mistrzostw Kadry BHP potrwa od 11 do
22 maja 2015r.

Raport „Widlak lIst 2015” kolejny raz
przygotowywała grupa projektowa z Naukowego Koła Logistyki DIALOG z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Raport zawiera dane z wielu obszarów
gospodarczych będących ściśle związanymi z rynkiem wózków widłowych, które
omówione zostały w badaniu.

Celem Mistrzostw jest promowanie najlepszych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs składa
się z dwóch etapów. Pierwszy właśnie
się rozpoczął - aby wziąść w nim udział
należy zalogować się na stronie http://
bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa-kadry-bhp/
i wypełnić test wiedzy składający się
z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas
na odpowiedź przy każdym pytaniu jest
limitowany.

czytaj dalej 
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NOWOCZESNOŚĆ MA DRUGIE IMIĘ
Źródło: STILL Foto: STILL

Firma STILL Polska wprowadza na rynek wózek widłowy
RX 70 Hybrid drugiej generacji. Nowy model maszyny,
która spopularyzowała napęd hybrydowy w intralogistyce jest jeszcze bardziej ekologiczny i wydajny niż poprzednik.

Efektem wprowadzenia tych modyfikacji jest wzrost prędkości podnoszenia masztu do 0,51 m/s oraz ograniczenie
zużycia paliwa o 0,2 l/h. Do zmniejszenia spalania przyczynia się również poszerzenie zakresu zastosowania odzyskanej energii kinetycznej. Jest ona wykorzystywana do
pracy układów hydraulicznych oraz jako dodatkowe źródło
mocy w procesie przyspieszania i podczas ruszania.
Kluczowym usprawnieniem w zakresie ergonomii jest
nowa koncepcja masztu. Dzięki zmianom konstrukcyjnym
– węższemu profilowi i nisko umieszczonym siłownikom,
znacząco wzrósł poziom stabilności oraz widoczności przez
maszt. Pole widzenia operatora RX 70 Hybrid 2 zwiększyło
się nawet o 55%, zaś obszar „ślepego” punktu zmniejszył
się o 23% (dane dla modelu HiLo). Z myślą o komforcie
i bezpieczeństwie pracy, pojazd wyposażono w ułatwiający wsiadanie do wózka szeroki stopień z warstwą antypoślizgową. Ograniczono również poziom hałasu w kabinie
i drgania przenoszone na operatora.

Premiera wózka związana jest z zapoczątkowaniem przez
firmę STILL akcji „Mission: 0 Emission”, mającej na celu
ograniczanie emisji zanieczyszczeń w przedsiębiorstwach
branży intralogistycznej. W ramach tego projektu, promowane będą dobre praktyki oraz produkty sprzyjające
ekologicznemu transportowi wewnętrznemu. Pierwszy
z nich – nowy wózek RX 70, wyróżniają przede wszystkim
usprawnienia przekładające się na zwiększenie wydajności maszyny – pompa hydrauliczna pozwalająca na szybsze
przemieszczanie wideł oraz nowy falownik, dzięki któremu
znacznie zmniejszono straty towarzyszące zmianie prądu.

NOWY PRACOWNIK
CUSHMAN & WAKEFIELD

Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

Urszula Rasmussen (na fotografii) dołączyła do zespołu specjalistów w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield, gdzie obejmie stanowisko
Starszego Negocjatora w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych.

Urszula Rasmussen ma dziesięcioletnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Ostatnio pracowała w firmie Sharman Church, gdzie była odpowiedzialna
BEZPIECZNY MAGAZYN. E-MIESIĘCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE
m.in. za nawiązywanie kontaktów bizW MAGAZYNIE I CENTRACH LOGISTYCZNYCH. NR 5/2014
nesowych i utrzymywanie długoletnich relacji z najemcami i właścicielami
REDAKCJA MERYTORYCZNA
REDAKTOR NACZELNY
obiektów magazynowych, negocjowaAnna Wanat
Andrzej Szymkiewicz
E-mail: anna@log4.pl
E-mail: andrzej@log4.pl
nie umów najmu oraz przygotowywanie
Tel. 508 908 604
analiz rynku powierzchni magazynoREDAKCJA
wych. Wcześniej zajmowała się także
EKSPERCI
ul. Szarych Szeregów 27 lok. 28
zarządzaniem nieruchomościami w firAntoni Saulewicz
60-462 Poznań
mie Dachser w Danii i rozwojem biznesu
Robert Pisek
Tel. 61 847 49 08
Marcin Kucza
Fax 61 847 45 67
w firmie Goodman.
E-mail: log4@log4.pl
Swoją karierę rozWSPÓŁPRACA
Website: www.log4.pl
poczynała w Jones
InPlus PR
Lang LaSalle, gdzie
Fresh PR
WYDAWCA
była konsultantką
Still Polska
LOG4.PL
TGC Corporate Lawyers
Andrzej Szymkiewicz
w dziale nieruchoos. Bol. Chrobrego 34/64
mości magazynoSTUDIO DTP
60-681 Poznań
wych. Wcześniej
Log4
NIP: 9720481162
zajmowała się takAdrian Szymkiewicz
REGON: 634238765
że zarządzaniem
E-mail: adrian@log4.pl
Tel. 510 386 114
nieruchomościami
Publikacja specjalistyczna
w firmie Dachser
Wydanie elektroniczne
w Danii i rozwojem biznesu w firmie Goodman.
czytaj dalej 

2

Bezpieczny mix

P3 PODPISUJE NOWE UMOWY NAJMU
Źródło: P3 Foto: P3

P3 podpisało dwie umowy-przedłużenia i nową umowę najmu na łącznie
37.000 m2 powierzchni w swoim parku logistycznym P3 Piotrków, z jednym
z największych krajowych operatorów
logistycznych, firmą FM Logistic.
FM Logistic, rodzinna firma logistyczna
z siedzibą w Strasburgu (Francja), zobowiązała się do najmu 4.911 m2 powierzchni magazynowo-biurowej oraz
dodatkowo do przedłużenia dotychczasowej umowy najmu powierzchni
32.088 m2, którą zajmuje obecnie
w parku P3 Piotrków. W sumie najemca zajmie powierzchnię 37.000 m2,
stanowiącą równowartość obszaru
prawie trzydziestu basenów olimpijskich. Park P3 Piotrków zlokalizowany
jest w centralnej Polsce, na południowy wschód od Łodzi. Firma FM Logistic,
która jest również najemcą w parku logistycznym P3 Mszczonów położonym
w pobliżu Warszawy, zwiększa swoją
obecność w Piotrkowie, na potrzeby
obsługi międzynarodowej sieci handlu detalicznego Auchan.

Piotr Bzowski, Dyrektor ds. Najmu
i Rozwoju w P3 Polska, powiedział:
„Jest to jedno z pierwszych przedłużeń umów najmu dla nowych parków,
które nabyliśmy na początku tego
roku. Transakcja ta dowodzi atrakcyjności i strategicznej lokalizacji parku
P3 Piotrków i odzwierciedla naszą
bliską relację z ważnym kontrahentem logistycznym o silnej pozycji
w Polsce oraz poważnych ambicjach
REKLAMA

rozwoju działalności międzynarodowej. Z FM Logistic współpracujemy już
od wielu lat, jest on również najemcą
powierzchni magazynowej w naszym
parku P3 Mszczonów. Obecnie wspólnie z FM Logistic pracujemy nad indywidualnym projektem udostępnienia
10.000 m2 powierzchni chłodniczej
w tej lokalizacji..“ FM Logistic jest
również klientem P3 w parkach na terenie Czech i Rumunii. czytaj dalej 

USŁUGI PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Źródło: ISSA INTERCLEAN CEE 2015 Foto: ISSA INTERCLEAN CEE 2015

Według szacunków UZP wartość zamówień publicznych
udzielonych w 2013 roku w Polsce przekroczyła 143
mld zł – wielkość ta pokazuje, jak istotną część krajowej
gospodarki stanowią zlecenia pochodzące od instytucji
państwowych. Wysoki odsetek zamówień dostrzegalny
jest zwłaszcza w sektorze usług porządkowo-czystościowych - stanowią one podstawę działań wielu kluczowych
jednostek użyteczności publicznej m.in.: placówek administracji, służby zdrowia czy szkół. W czasie targów ISSA
INTERCLEAN CEE 2015, które w dniach 22 – 24 kwietnia
mają miejsce w Warszawie, specjaliści z branży profesjonalnego utrzymania czystości prezentują, w jaki sposób
Zamawiający może dokonać efektywnej oceny potencjalnego Wykonawcy w kontekście wzrostu znaczenia kryteriów jakościowych w przetargach publicznych.
W dniu 22 kwietnia dla rynku zamówień publicznych miała
miejsce dedykowana prelekcja na temat: „Pozacenowych
kryteriów oceny ofert na usługi sprzątania i utrzymania
czystości po nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r”.
Trudno wyobrazić sobie dobrze funkcjonujący, podejmujący się opieki setek chorych szpital, który nie jest czysty

i bezpieczny dla pacjentów. Podobna sytuacja dotyczy jednostek oświaty – uczniom i nauczycielom trzeba zapewnić
odpowiednie warunki, a bazę do tego stanowią regularnie
sprzątane, odpowiednio dostosowane do zaleceń BHP pomieszczenia.
Obecność wyspecjalizowanych służb, odpowiedzialnych
za zachowanie czystości i właściwe warunki sanitarne, wymagana jest także m.in. w: urzędach miast i gmin, urzędach
skarbowych, budynkach ministerialnych i w tysiącach innych podmiotów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Pokazuje to jak wielką rolę na polskim
rynku zamówień publicznych odgrywa dziś sektor profesjonalnych usług utrzymania czystości.
Wybór odpowiedniego Wykonawcy zamówienia publicznego, który w danym okresie będzie świadczyć usługi
profesjonalnego utrzymania czystości, jest podstawowym
zadaniem Zamawiającego opracowującego i ogłaszającego
dany przetarg. To w dużej mierze jego wiedza i umiejętności doboru odpowiednich narzędzi zadecydują o przyszłym
stanie tysięcy placówek użyteczności publicznej, z których
każdego dnia korzystają miliony Polaków.
czytaj dalej 

NOWY NAJEMCA W SEGRO LOGISTICS PARK GLIWICE
Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

Spółka Arpex podpisała umowę najmu ok. 3.300 mkw. powierzchni magazynowej w SEGRO Logistics Park
Gliwice. W transakcji pośredniczyła
międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.
Arpex Sp. z o.o. to gliwicka firma będąca liderem na rynku ozdób i dekoracji. Rozpoczynała swoją działalność
w 1993 roku jako spółka rodzinna,
by dziś zatrudniać ponad stu pracowników. Współpracując z dostawcami
z Europy, Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu, swoje produkty dostarcza do sieci handlowych oraz
hurtowni w całym kraju. Arpex, jako
pierwsza firma w kraju, wprowadziła
na rynek elektrostatyczne folie dekoracyjne i licencjonowane akcesoria
party. Obecnie oferuje ponad 5.000
produktów w 20 grupach asortymentowych. Firma rozwija swoją działalność także w Czechach, na Słowacji
i w Rumunii. Arpex wprowadzi się do
nowego magazynu w lipcu 2015.
„Dla dynamicznie rozwijającej się
firmy, stawiającej na nowoczesność
i wysoką jakość, jaką jest Arpex, SEGRO Logistics Park Gliwice był najlep-
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szym wyborem. Obiekt jest doskonale
skomunikowany, znajduje się w bliskim rejonie siedziby spółki, a wysoki
standard powierzchni magazynowej
z pewnością pozytywnie wpłynie na
komfort środowiska pracy i zwięk-

szenie wydajności. Zmiana lokalizacji
jednego z naszych magazynów jest
ważnym elementem długoterminowej strategii rozwoju” – mówi Danuta
Śmieja, prezes zarządu Arpex Sp. z o.o.
czytaj dalej 

STATYSTYKI DOTYCZĄCE CHORÓB ZAWODOWYCH 2014
Źródło: occupationaldiseases.nl Foto: pixabay.com

Raport ten został opracowany przez
Centrum Holandii w zakresie chorób zawodowych (NCvB) na zlecenie
holenderskiego Ministerstwa Spraw
Społecznych i Zatrudnienia (SZW).
Celem raportu jest przedstawienie
przeglądu częstości występowania
chorób zawodowych i ich dystrybucji w sektorach i zawodach w Holandii w 2013 roku oprócz danych statystycznych, sprawozdanie zawiera
również opis osiągnięć naukowych
i społecznych odnoszących się do
różnych kategorii chorób zawodowych.
Z raportu wynika, że częstość występowania chorób zawodowych
w 2013 roku szacuje się na 267 zachorowań na 100 tysięcy pracowników rocznie. Wśród najczęściej
występujących odnotowano takie
zachorowania jak zaburzenia psychiczne (94), zaburzenia ruchu (69)
i zaburzenia słuchu (60), następnie
choroby skóry (6), zaburzenia neurologiczne (4), choroby zakaźne (4)
i zaburzenia oddechowe (3).

chronicznego przeciążenia mięśni
i ścięgien) barku lub ramienia, łokieć tenisisty, przewlekłe nieswoiste
bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dla wszystkich trzech z wymienionych zaburzeń dostępne są skuteczne środki zapobiegawcze.
Więcej danych z opisywanego raportu znajdą Państwo na stronie: http://
www.occupationaldiseases.nl/content/statistics-occupational-diseases-2014
REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Wśród najczęściej zgłaszanych chorób z kategorii zaburzeń psychologicznych pracy znajduje się wypalenie zawodowe (77%). Częstą ich
przyczyną są problemy z zadowoleniem z pracy, nakładem pracy czy
relacjami międzyludzkimi. Psychiczne zaburzenia zawodowe występują
najczęściej w sektorze finansowym.
Liczba zgłoszeń zaburzeń związanych ze stresem pourazowym wzrasta (10% zgłoszeń w 2013 roku).
Kampania rządowa pod hasłem
„Herken jij de druppel? Check je werkstress!” (rozpoznawanie znaków
– sprawdź poziom swojego stresu
w pracy!” podkreśla znaczenie profilaktyki w obciążeniach psychospołecznych.
W ostatnich latach zmniejszyła
się natomiast liczba zgłoszeń zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.
Spadek ten nie jest jednak zauważalny w trzech sektorach z najwyższą liczbą przypadków wystąpienia
tych zaburzeń. Są to: budownictwo,
przemysł oraz transport i magazynowanie. Najczęściej zgłaszane tu choroby zawodowe to: RSI (Repetitive
Strain Injury, czyli urazy na skutek

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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REKORDOWY POPYT NAJEMCÓW W 1 KW. 2015
Źródło: CBRE

Według najnowszego raportu „Poland Industrial MarketView Q1 2015” przygotowanego przez ekspertów CBRE,
rok 2015 r. zaczął się bardzo dobrze. O szczegółowej sytuacji na rynku, aktywności deweloperów oraz sytuacji najemców rozmawiamy z Patrickiem Kurowskim, Dyrektorem Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych,
CBRE.
1. Jak minęły pierwsze trzy miesiące roku w sektorze powierzchni przemysłowych i magazynowych?
W minionych miesiącach mieliśmy do czynienia z bardzo
wysoką aktywnością najemców, był to najlepszy pod kątem popytu początek roku w historii polskiego sektora powierzchni magazynowych i przemysłowych. W pierwszym
kwartale zawarto umowy o łącznej powierzchni 640 000
mkw., co jest wynikiem aż o 30% lepszym niż w analogicznym okresie 2014 r., a także był to jeden z trzech najsilniejszych kwartałów od 2000 roku. Dodatkowo tylko w 1 kwartale oddano do użytku 270.000 mkw. nowej powierzchni.
W związku z tym możemy powiedzieć, że początek roku
rozpoczął się bardzo dobrze dla rynku, spodziewamy się
również, że nadchodzące miesiące będą bardzo dynamiczne pod kątem rozwoju tego sektora.
2. Jak wyglądała aktywność deweloperów w minionym
kwartale?
W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wzrost aktywności deweloperów, która jest reakcją na spadające wskaźniki
pustostanów. Wskaźnik powierzchni niewynajętych na koniec 1 kw. 2015 wynosił 5,6%, oznacza to spadek o 5%
w porównaniu rok do roku (10,7% w 1. kw. 2014 r.). Ograniczona dostępność powierzchni i duże zainteresowanie
ze strony najemców powodują, że deweloperzy chętnie
podejmują nowe inwestycje. Dodatkowo, wielu inwesto-

rów poszukuje możliwości lokowania kapitału w Polsce, są
oni zainteresowani inwestycjami w obiekty magazynowe
i przemysłowe.Ze względu na ograniczoną podaż produktów inwestycyjnych, deweloperzy mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania na nowe projekty.
3. Czyli w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać
się większej ilości projektów spekulacyjnych?
W kolejnych miesiącach możemy spodziewać się większej ilości takich projektów. Będą one powstawać zarówno w sprawdzonych lokalizacjach, charakteryzujących się
dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową, jak też na terenach, które dysponują najmniejszym zasobem wolnej powierzchni. Obecnie jednym z takich regionów jest Wrocław
budowy nowego obiektu spekulacyjnego o powierzchni
ok. 19.000 mkw., wchodzącego w skład Prologis Park Wrocław V.
4. Co jest istotne z perspektywy najemców, jakie tereny
cieszą się zainteresowaniem?
Najemcy są w bardzo dobrej pozycji negocjacyjnej, czynsze umowne pozostają na stabilnym poziomie, dodatkowo
deweloperzy proponują nadal atrakcyjne zachęty dla najemców, szczególnie w nowych lokalizacjach.
5. Na jakie trendy warto zwrócić uwagę?
Do ważnych aspektów należy ożywienie aktywności deweloperskiej na Wschodzie Polski. W 1. kw. 2015 r. rozpoczęto
budowę Panattoni Park Rzeszów o docelowej powierzchni
ok. 39.000 mkw. Zakończenie pierwszego etapu budowy
(28.000 mkw.) zaplanowano na 3. kw. 2015 r. Dodatkowo,
deweloperzy obecni w regionie – MLP Group i Goodman
planują dalszą ekspansję w obrębie obiektów: Millenium
Logistic Park Lublin, Goodman Lublin Logistics Centre.

P3 MIANUJE NOWEGO DYREKTORA OPERACYJNEGO
Źródło: P3 Foto: P3

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, mianował Maïté Inglis (na fotografii) na
stanowisko Dyrektora Operacyjnego we Francji i krajach Beneluksu w ramach Zespołu Rozwoju w Europie Zachodniej, kierowanego przez Jean-Luca
Saporito.
Inglis dołączyła do P3 z firmy Prologis, w której zajmowała stanowisko Dyrektora Krajowego na Francję. Wcześniej przez ponad 15 lat pracowała w branży
nieruchomości przemysłowych w Gazeley, kierując jej oddziałem francuskim
przez siedem lat, po początkowym ukierunkowaniu na projekty budowy magazynów dla firmy. Inglis będzie pracować w nowym biurze P3 w centrum
Paryża, przy Place de la Madeleine.
Andrew Stacey, Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami i Dyrektor Zarządzający na Francję w P3, powiedział: „Maïté posiada ogromne doświadczenie na
rynku logistycznym i współpracowała z naszym CEO, Ianem Worboysem, gdy
oboje pracowali w Gazeley. Uczestniczyła w bardzo wielu projektach deweloperskich we Francji i Belgii. Będziemy korzystać z jej wiedzy i entuzjazmu,
aby identyfikować szansę na rozwój projektów BTS i możliwości zabudowy
gruntów w tych samych regionach, w celu wspomagania planów ekspansji
naszych klientów na terenie Europy Zachodniej.”
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CHEP POLSKA Z SIECIĄ PONAD 9000 MATRAS BĘDZIE DOSTARCZAŁ
PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH
KSIĄŻKI Z PARKU MLP PRUSZKÓW II
Źródło: CHEP Polska

Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

CHEP – światowy lider w wynajmie palet – w zakresie
obsługiwanych na polskim rynku punktów dystrybucyjnych przekroczył w tym roku pułap 9 000 lokalizacji. Tym samym zbudował rozległą sieć dystrybucyjną
umożliwiającą klientom całościowe przejście na usługę
poolingu. Firma, która świętuje właśnie swoje 15-lecie
w Polsce, współpracuje dziś nie tylko z czołowymi sieciami handlu detalicznego. W swojej siatce dystrybucyjnej skupia także lokalnych hurtowników, a nawet punkty na giełdach spożywczych i owocowo-warzywnych.
CHEP najwięcej palet odbiera na Mazowszu i Śląsku.
W ramach 15-letniego rozwoju na polskim rynku CHEP
regularnie rozbudowywał sieć współpracujących z firmą
punktów dystrybucyjnych. W latach 2009 - 2015 roku
zwiększyła się ona o ok. 263%. Obecnie jest to 9 077
lokalizacji i liczba ta stale rośnie z każdym nowym klientem.
Wygoda dla dystrybutorów
Dystrybutorzy podają szereg zalet wynikających dla nich
z tej współpracy. Do największych należą m.in. uproszczenia administracyjne osiągane dzięki prowadzeniu
jednego zbiorczego salda dla wszystkich dostaw realizowanych na palecie CHEP.
czytaj dalej 

MLP Group podpisał umowę ze spółką z Grupy Matras na
wynajem 14 tys. mkw. powierzchni magazynowej i socjalno-biurowej w parku logistycznym MLP Pruszków II.
Umowa uwzględnia opcję rozbudowy magazynów o kolejne 6,2 tys. mkw. Grupa Matras zarządza siecią ponad 170
księgarni zlokalizowanych w całej Polsce. W transakcji
pośredniczyła Agencja CBRE.

Spółka z Grupy Matras będzie nowym najemcą w parku
logistycznym MLP Pruszków II, należącym do MLP Group.
Zgodnie z podpisaną umową będzie korzystała z 14 tys.
mkw. powierzchni magazynowej oraz socjalno-biurowej.
Umowa uwzględnia opcję rozbudowy magazynów o kolejne 6,2 tys. mkw. Grupa Matras zarządza siecią ponad 170
księgarni.
czytaj dalej 

REKLAMA
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SPALINOWA CZOŁÓWKA PRZEWODZI W TOP 4 I KW. 2015R.
Red.

Wózki widłowe są najliczniejszą grupą produktową na portalu, notują również największą ilość wejść w publikowane
oferty(38%udziału), miniony I kwartał 2015 roku, był dla
wszystkich grup produktowych wzrostowy. Największym
zainteresowaniem internautów cieszą się oferty wózków
widłowych, w które kliknięto w pierwszym kwartale br.
kliknięto 24814 razy co stanowi 42% wszystkich wejść
w oferty w omawianym okresie. Oferty wózków widłowych
podzielone są na siedem grup rodzajowych, z których największa to czołowe wózki widłowe mające 52% udziału
kliknięć w oferty całej grupy produktowej. Kolejne miejsca
zajmują wózki magazynowe z 29% ilością kliknięć, wózki
reach truck z 12% udziałem, wózki systemowe notują 4%,
a boczne, wielokierunkowe i przegubowe łącznie notują
3% udział wejść.
Pierwszy kwartał 2015 roku notuje drugi wynik pod względem ilości wejść w oferty, a od analogicznego okresu (I kw.
2014) jest lepszy o 17 731 kliknięć (44%). Oferty wózków
widłowych notują 65% wzrost ilości wejść w pierwszym
kwartale 2015 roku w stosunku do I kw. roku ubiegłego. Poszczególne grupy rodzajowe notują podobne wzrosty, największy wzrost wejść w oferty zanotowały czołowe wózki
widłowe z napędem elektrycznym, w które ponad dwukrotnie więcej było kliknięć (220%) w omawianym okresie. Ilość
6790 kliknięć w oferty czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym jest najlepszym wynikiem w tej grupie
produktowej.
Interesująco prezentuje się zestawienie TOP 4 – wewnętrzny ranking, najpopularniejszej oferty w grupie produktowej, w rankingu brane są pod uwagę najlepsze wyniki ilości
kliknięć czterech ofert w danej grupie produktowej. W Top
4 wózków widłowych pierwszego kwartału 2015 roku, widoczna dominacja marki Still w analizie dla całej grupy produktowej, ranking dla grup rodzajowych prezentuje się nieco inaczej.
Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 I kwartału 2015 r., zajęła oferta „Spalinowy czołowy RX 70-80” z liczbą 607
wejść. Czterokołowy wózek widłowy z przeciwwagą i silnikiem spalinowym napędzającym oś przednią Still RX 7080. Kompaktowa budowa i niezwykła zwrotność połączona
z czułym napędem i kontrolą podnoszenia w celu zapew-

nienia optymalnych parametrów pracy. Wózki widłowe RX
70-80 o udźwigu 8 ton został skonstruowany na potrzeby
wyspecjalizowanych branż, które wymagają największej
mocy przeładunkowej. RX 70-80 doskonale wpisuje się
w konsekwentną strategię firmy, aby efektywność procesów
magazynowania w przedsiębiorstwie szła w parze z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem
i wygodą pracy.
Drugie miejsce Top 4 I kw. z liczbą 468 wejść, zajęła oferta wózka „HELI serii G - CPCD15-WS4G”. Nowa seria wózków oparta na najnowszej konstrukcji zapewnia doskonałą
wydajność pracy. Wysoka wydajność, komfort jazdy, prosta
i bezpieczna obsługa wózków HELI ułatwi prowadzenie operacji. Niska emisja spalin spełnia wymagania norm WE i najnowszej regulacji EPA. Wysoko - wydajny układ hydrauliczny
pozwala na obniżenie zużycia paliwa. Zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowisk. System tłumienia drgań
masztu zwiększa ochronę przed uderzeniami i wibracjami.
Izolacja akustyczna o właściwościach pochłaniających ogranicza poziom hałasu.
Trzecie miejsce, zajęła oferta jest oferta „Wózek do komisjonowania pionowego EK-X 1.200” która zanotowała 465
wejść. STILL prezentuje nową generację wózków – EK-X,
z przyszłościową koncepcją sterowania OPTISPEED. Nowe
wózki charakteryzuje ergonomiczne stanowisko pracy
z unikatową koncepcją sterowania, w której zastosowano
nowoczesne czujniki wymuszające obsługę obojgiem rąk.
Znakomite parametry dla podnoszenia i pobierania przy
najmniejszych wymiarach i udźwigu do 1.200 kg. Regulowanie rozmiarów i wydajności – budowa modułowa umożliwia
dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb klienta.
Koncepcja OPTISPEED – większa wydajność i bezpieczeństwo dzięki płynnej regulacji profilu jazdy do aktualnej wysokości podnośnika. Wózek EK-X jako jeden z najkrótszych
wózków posiada najwęższe podwozie na rynku – elastyczny
w zastosowaniu również w małych przestrzeniach magazynowych. Małe zużycie energii dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii sterowania i napędu. Zmniejszone koszty eksploatacji dzięki uproszczonej obsłudze serwisowej
i diagnostyce pokładowej.

LOGIT RAMIĘ W RAMIĘ ZE SMART PROJECT
Źródło:Logit Foto: Logit

Operator logistyczny Logit, wspólnie z firmą SMART Project,
wdrożył program doskonalenia procesów w magazynie centralnym pod Koninem na skrzyżowaniu A2 i drogi krajowej 25.
Zakres zmian objął m.in. usprawnienie komunikacji z klientami, optymalizację przepływów wewnątrzmagazynowych oraz
automatyzację procesów.
Kolejnym krokiem w dążeniu do doskonałości procesów jest
rozwój rozwiązań informatycznych pozwalających na jeszcze
bliższą integrację z Klientami oraz dalsze podnoszenie poziomu obsługi.
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czytaj dalej 

ELOback2

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

ELObar

ELObar to system bezpieczeństwa, którego podstawowym zadaniem jest
ochrona ludzi w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania,
w których pracują wózki systemowe typu VNA.
ELObar jest alternatywą dla mobilnych systemów opierających się na czujnikach laserowych. Jego działanie polega na stworzeniu fotoelektrycznej
bariery wejścia do korytarza roboczego oraz rozróżnianiu obiektów przekraczających tę barierę. Dzięki temu nie ma możliwości, by wózek systemowy
typu VNA i człowiek znajdowali się w chronionym obszarze w tym samym
czasie.
System ELObar jest zgodny z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oraz niemiecką normą DIN 15 185-2 § 3.10, dzięki czemu spełnia aktualne wymogi dla systemów bezpieczeństwa i jest zatwierdzony jako metoda ochrony
człowieka w wąskich korytarzach magazynowych.
więąe,cej informacji 

ELOspeed

ELOspeed to system wspomagający pracę operatora, który automatycznie
zmniejsza prędkość wózka widłowego wewnątrz budynku. Jego działanie
opiera się na analizie przestrzeni znajdującej się nad pojazdem. System jest
w stanie wykryć sufit w magazynie o wysokości nawet 24 metrów nad miejscem montażu czujnika.
ELOspeed dostępny jest w dwóch wersjach różniących się zasięgiem detekcji sufitu w budynku:
•
ELOspeed SR (Short Range – Krótki Zasięg) posiada zakres detekcji od
2 do 15 m.
•
ELOspeed LR (Long Range – Daleki Zasięg) posiada zakres detekcji od
10 do 24 m.
Oddzielna wersja systemu dostępna jest także dla wózków spalinowych.
Speed Limiter ogranicza prędkość maksymalną wózka do ustalonej wartości gwarantującej bezpieczeństwo, zachowując jednocześnie wartości przyspieszenia i udźwigu oraz pełną moc silnika.
więąe,cej informacji 

ELOfleet3

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

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

ELOshield

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

ELOshock2

ELOshock2 bezpiecznie i wiarygodnie wykrywa oraz rejestruje uderzenia
wózków widłowych i innych typów pojazdów zależnie od przyjętych dopuszczalnych poziomów.
ELOshock2 wykorzystuje ten sam czujnik uderzeń, jaki jest zastosowany
w systemie ELOfleet3.
Może też pełnić funkcję samodzielnego rozwiązania, które nie przechowuje
zarejestrowanych zdarzeń i nie wymaga dodatkowych komponentów. Wariant ten jest prosty w użytkowaniu, a jego wyróżnikiem jest inteligentne
uruchamianie alarmu, które można dostosować do pojazdu i jego warunków
pracy. Sygnały rejestrowane przez system mogą zostać zaprogramowane tak,
by wywoływać określone zachowanie wózka, takie jak ograniczenie prędkości maksymalnej lub zahamowanie. Aby zresetować system niezbędne jest
użycie kluczyka lub transpondera.
więąe,cej informacji 
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II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
Red. Foto: Log4.pl

W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, Poznań, w hali n 4,
odbędzie się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie
Techniki Magazynowej.
To cykliczna impreza poświęcona bezpieczeństwu pracy w magazynie, kolejne wydanie tego interesującego
wydarzenia, poświęcone będzie problematyce bezpieczeństwa ludzi i towarów w magazynach buforowych,
narzędziowych, części zamiennych i akcesoriów. Wiele
różniących się między sobą magazynów o odmiennych
funkcjach i rodzajach składowanych towarów, a jakby
problemy takie same chociaż nie do końca tożsame.

•
•

2.

•

•
•
•
II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE poruszy problemy bezpieczeństwa pracy i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do poprawy warunków pracy, tworzenia
właściwego klimatu oraz efektywnego wykorzystania
dostępnych rozwiązań. Przyjęta w pierwszym forum koncepcja tematyczna będzie kontynuowana, każdego dnia
trwania targów prezentowana będzie inna problematyka związana z bezpieczeństwem pracy w magazynie,
eksperci przedstawią najlepsze rozwiązania stosowane
w omawianych rodzajach magazynów.
1. Dzień pierwszy....prewencja – działania prewencyjne to pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa,
wszak zawsze „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Co
może się stać, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny?
Magazyny buforowe działają na styku z produkcją,
więc zwiększa się skala zagrożenia, jak powinno być
oceniane ryzyko zawodowe pracowników?
• Koszty pośrednie i bezpośrednie, jako ekonomiczne
skutki wypadków przy pracy w magazynach – prelegent Jarosław Kociszewski ELOKON Logistics Sp. z o.o.
• Normy regałowe w świetle badań stanu technicznego regałów według standardów Quality Rack Service(QRS) – prelegent Wiesław Staniuk Ekspert PSTM
• „Auć! O k…!” – odruch bezwarunkowy jako drogo-
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•

wskaz, inspiracja w projektowaniu bezpiecznych rozwiązań w wózkach widłowych – prelegent Waldemar
Więcek Logis Sp. z o.o.
Systemy bezpieczeństwa zapobiegające kolizji
sprzętu i ludzi w magazynie - prelegent Jarosław Kociszewski ELOKON Logistics Sp. z o.o.
Modernizacja, naprawa oraz eksploatacja wózków widłowych w świetle przepisów o dozorze technicznym
– prelegent przedstawiciel Urzędu Dozoru technicznego
Dzień drugi….eksploatacja – Jaką rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracownika?
Automatyczne systemy składowania, nie zwalniają
z podstawowych zabiegów eksploatacyjnych takich
jak przegląd, właściwa eksploatacja, zawsze zwiększa
bezpieczeństwo ludzi i towarów.
„100% YOU. Zmęczenie jako zabójca wydajności”
– wybrane rozwiązania techniczne w wózkach widłowych zwiększające bezpieczeństwo pracy, sprzyjające tworzeniu przyjaznego środowiska pracy dla
operatora - prelegent Waldemar Więcek Logis Sp.
z o.o.
Bezpieczeństwo regałów magazynowych – co to jest
przegląd, jak go wykonać, kiedy i kto to powinien robić? - prelegent Marcin Olejnik Ekspert PSTM
Czy mnie widzisz? Horyzont z perspektywy operatora wózka widłowego. – prelegent Konrad Janikowski
ENTE Sp. z o.o.
Odzież ochronna do pracy w chłodniach i mroźniach –
prelegent Gabriela Olszak Olejnik Sp. z o.o.
Prezentacja tematyczna - case study o bezpieczeństwie w magazynie - prelegent Jarosław Kociszewski
ELOKON Logistics Sp. z o.o.

3. Dzień trzeci….szkolenia – Wartość praktycznych
ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas szkoleń, jest nie podważalna, to podstawowy
element prewencji. Jak się szkolimy, certyfikacja
szkoleń, co to daje i komu to potrzebne? Rutyna jest
w wielu przypadkach podstawowa przyczyna niepożądanych zdarzeń, ciągłe szkolenie i przypominanie
o zagrożeniach nie jest znęcaniem się nad pracownikiem, to ważny element pracy każdego dnia.
• Jak ścisła współpraca partnerów biznesowych wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy w magazynie
lub centrum dystrybucji? Znaczenie audytów bezpieczeństwa w organizacji i jakości pracy? - przedstawiciel firmy BSH „Lidera bezpiecznej pracy w magazynie”
• Systemy zarzadzania flotą wózków widłowych, a bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu. Czy rejestratory
zdarzeń wpływają na jakość pracy? – prelegent Stanisław Wilamowski ELOKON Logistics Sp. z o.o.
• Szkolenia z zakresu montażu regałów – prawo a wymagania rynku – ekspert PSTM

4. Dzień czwarty….warsztaty - w tym dniu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez uprawnionych ratowników medycznych, potwierdzone certyfikatem.
• Szereg prostych czynności, jakich możemy się podjąć
na miejscu zdarzenia może uratować życie. Te pierwsze minuty od zdarzenia, w ocenie specjalistów są najważniejsze, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy jest bardzo ważnym elementem w sytuacjach
krytycznych. Dojazd służb na miejsce zdarzenia często
przekracza 5 minut, zwykle docierają po czasie, który
w zależności od podjętych czynności, decyduje o uratowaniu życia poszkodowanemu.
• Intensywne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy w magazynie, według programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników w branży
TSL – Transport – Spedycja – Logistyka.
Partnerami II Forum Bezpieczeństwa w Magazynie są uznane instytucje oraz firmy specjalizujące się w problematyce
bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej. Kolejne Forum organizowane prze Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowe wspierają:

- Urząd Dozoru Technicznego, (UDT)
realizuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji
urządzeń technicznych i wzrostu poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce poprzez prowadzenie
profesjonalnych, bezstronnych ocen
i badań technicznych wykonywanych
przez inspektorów UDT.
Podstawowy zakres działania UDT określa art. 37 ustawy
o dozorze technicznym. Do głównych zadań Urzędu należy
ocena zgodności urządzeń technicznych z odpowiednimi
przepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. W ramach działań prewencyjnych, edukacyjnych i informacyjnych UDT prowadzi
także działalność mającą na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, uzgadnianie
programów szkoleń osób obsługujących i konserwujących
urządzenia techniczne, sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób
wykonujących badania nieniszczące, a także certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

- Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych (WSOZZ) - Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez kształtowanie
i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa.
Zdrowie i życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Ponadto
doświadczenie uczy, że aby osiągnąć sukces ekonomiczny,
należy w pierwszej kolejności zadbać o efektywne zarządzanie bezpieczeństwem pracy, dające gwarancje wzrostu
poziomu bezpieczeństwa i ograniczenia liczby wypadków
przy pracy. Wypadek przy pracy to przede wszystkim nieszczęście spotykające poszkodowanego pracownika i jego
rodzinę ale również wydarzenie powodujące skutki ekonomiczne dla pracodawcy i całego społeczeństwa.

- Continental Opony Polska Sp. z o.o. Continental jest jedynym w Europie producentem, który oferuje pełny wybór
opon zaspokajających wszystkie wymagania dla każdego
typu pojazdów przemysłowych. Continental jako jeden
z największych na świecie koncernów oponiarskich prowadzi bardzo szeroki zakres prac badawczych nad nowymi
technologiami i rozwiązaniami.
Jest prekursorem w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań
w gamie opon przemysłowych. Jako pierwszy opracował
oponą superelastyczną, montowaną na standardowych
felgach do szybkiego montażu (tzw. oponę z SIT-em) oraz
oponę superelastycznę montowana bez użycia prasy (system CSEasy).
W swojej ofercie firma posiada:
• opony Pneumatyczne diagonalne oraz radialne
• opony Superelastyczne
• MPT Radialne
• opaski Superelastyczne.

- ELOKON Logistics Sp. z o.o. ELOKON Logistics specjalizuje się w nowoczesnych technikach bezpieczeństwa i kontroli dla pojazdów transportu wewnętrznego i infrastruktury magazynowej. Wśród szerokiego portfolio produktów
znajdują się profesjonalne rozwiązania, które pozwalają
zarządzać ﬂotą wózków widłowych, wspomagają lub nadzorują pracę operatora czy zabezpieczają obszary wąskich
korytarzy w magazynach wysokiego składowania. Systemy
te gwarantują przestrzeganie zasad BHP oraz usprawniają
procesy logistyczne. ELOKON Logistics to także elastyczne
podejście i możliwość dostosowania rozwiązań pod konkretne oczekiwania Klientów oraz wsparcie doświadczonych konsultantów.
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własnych, jak i oferowanych przez inne firmy. Proponujemy
konkretne rozwiązania optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowych.

- ENTE Sp. z o.o. to polska firma, która od 2000 roku z powodzeniem zajmuje się projektowaniem i produkcją systemów,
urządzeń i oprogramowania z zakresu elektroniki, informatyki i automatyki. Główne gałęzie przemysłu, gdzie spółka
realizuje swoje projekty to: transport kolejowy i drogowy,
przemysł, górnictwo, obronność oraz telekomunikacja.
ENTE skutecznie wprowadza najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne zarówno w procesach projektowych jak i produkcyjnych. Wysoki stopień automatyzacji i komputeryzacji produkcji sprawia, że spółka podejmuje
się realizacji innowacyjnych i unikalnych projektów.
ENTE to dynamiczna i nowoczesna firma inżynierska o dużym potencjale, działająca na bazie doświadczeń zawodowych oraz pasji wybitnych specjalistów. Gliwicka spółka stawia na pracowników stwarzając im niepowtarzalne warunki
rozwoju i zapewniając możliwość realizacji nowoczesnych
przedsięwzięć na szeroką skalę. W spółce obecnie jest zatrudnionych 140 pracowników.

- Logis Sp. z o.o. Działając w myśl zasady: „kto nie dąży do
rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie” wiemy, że naszym celem jest satysfakcja Klienta, a on sam – najistotniejszym elementem naszej działalności.
Stworzyliśmy prężną i wydajną organizację, w której zespół inżynierów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach
pracuje wspólnie, podejmując rzucane mu wyzwania. Największym bogactwem LOGIS są ludzie. Stawiamy na doświadczonych, zaangażowanych i ambitnych fachowców,
potrafiących wykorzystać w codziennej pracy najnowsze
zdobycze wiedzy w zakresie projektowania.
Satysfakcja klienta jest naszą satysfakcją, dlatego w codziennej pracy dążymy do ciągłego doskonalenia jakości
i szybkości obsługi. To dzięki profesjonalizmowi, dbałości
o szczegóły i spersonalizowanym rozwiązaniom, zdobyliśmy zaufanie wielu firm oraz kilka znaczących nagród branżowych.
Od 15 lat projektujemy i wdrażamy systemy logistyki magazynowej na terenie całej Polski oraz prowadzimy badania
rynkowe. Poza wyposażaniem nowych obiektów, oferujemy
rozbudowę i unowocześnienie systemów istniejących – tak
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- Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o. o. Od ponad 13 lat
oferuje najwyższą jakość towarów i usług swoim Klientom.
W ofercie klienci znajdą szeroką gamę regałów magazynowych oraz urządzeń stosowanych w transporcie wewnętrznym - przenośniki i odzież ochronną. Firma specjalizuje się
w regałach ruchomych wysokiego składowania, przenośnikach rolkowych oraz systemach automatyki magazynowej.
Charakteryzuje ją rzetelne i elastyczne podejście do Klienta.
Realizuje kompleksowe dostawy wyposażenia wraz z profesjonalnym projektem, doradztwem i montażem instalacji.
Wykonuje eksperckie przeglądy kontrolne oraz prowadzi
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiada liczne miejsca referencyjne w Polsce i za granicą. Jej
klienci chętnie realizują kolejne inwestycje lub rozbudowy.
Dostarczane przez firmę Olejnik Systemy Magazynowe wyposażenie wytwarzane jest z zachowaniem najbardziej surowych norm europejskich. Firma jest członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

- Sterlog to doświadczony i dynamicznie rozwijający się
zespół doradców specjalizujących się w projektowaniu
i usprawnianiu systemów logistycznych. Misją firmy jest
wspieranie zarządzających przedsiębiorstwami i infrastrukturą logistyczno-magazynową w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw.
Szerokie doświadczenie nabyte podczas realizacji projektów w wielu branżach pozwala firmie skutecznie realizować
jej misję i oferować usługi na najwyższym europejskim poziomie. Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka w Państwach łańcuchach logistycznych.
Klienci decydując się na współpracę z firmą Sterlog otrzymują gwarancję najwyższej jakości usług i pewność, że zaproponowane rozwiązania przyniosą natychmiastowe korzyści w łańcuchach dostaw.
II Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, staje się platformą
do promocji nowoczesnych technik i rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa w magazynach i centrach
dystrybucji. Chcemy prezentować rozwiązania, które funkcjonują i spełniają swoją rolę, służyć mają temu przykłady
sprawdzonych rozwiązań prezentowanych na forum.

II FORUM BEZPIECZEÑSTWA
W MAGAZYNIE
9-12.06.2015 r. Salon Bezpieczeñstwa Pracy w Przemyœle
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, hala nr 4

Organizator:
Partnerzy
merytoryczni:

Partnerzy
techniczni:

CZY BEZPIECZEŃSTWO SIĘ OPŁACA?
Źródło: http://antersystem.pl Foto: Anter System

100 miliardów złotych rocznie – tyle wynosi koszt wypadków przy pracy w gospodarce magazynowej i transporcie. Czy poprawa bezpieczeństwa pracy może przynieść aż takie oszczędności?
W 2014 roku w 75.511 wypadkach przy pracy zostało
poszkodowanych 88.600 osób, jak podał GUS 17 marca
2015. Większość z nich miała miejsce w budownictwie
i przetwórstwie, jednak aż 11,1% incydentów dotyczyło
transportu i gospodarki magazynowej, co przekłada się
na 8381 wypadków. Jaki to jest koszt dla pracodawcy?
63.500 PLN – nawet tyle może kosztować wypadek przy pracy
Koszt pojedynczego wypadku wynosi średnio od 12.000
do 63.500 złotych w zależności od liczy osób zatrudnionych w zakładzie pracy, jak wynika z szacunków Państwowej Inspekcji Pracy (OIP w Warszawie). Koszt wypadku uwzględnia straty materiałowe, koszty przestojów,
konieczność naprawy zniszczeń, wydatki na wynajem
maszyn lub kontynuowanie produkcji poza zakładem
i wypłatę odszkodowań dla pracowników. Ponadto należy
doliczyć koszty pośrednie, takie jak finansowanie świadczeń z ZUS z tytułu wypadków przy pracy.

posażenia zakładu i towaru, pozwoliłoby obniżyć koszty
wypadku o ponad 60% chroniąc ludzi i mienie. Każda
złotówka zainwestowana w prewencję zwróci się wielokrotnie i jednocześnie pomoże chronić bezcenne życie
ludzkie” - dodaje.
Badania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy potwierdzają słowa Tomasza Baryły z http://antersystem.pl/ - każda złotówka przeznaczona na BHP daje
2,20 złotego bezpośrednich oszczędności, a w niektórych
branżach oszczędności mogą wynieść nawet czterokrotność każdej zainwestowanej złotówki. Ten sam kierunek obiera ZUS, przeznaczając większą część składek na
ubezpieczenie wypadkowe na prewencję wypadkową,
aby zminimalizować koszty świadczeń dla poszkodowanych w wypadkach.

W zależności od wielkości zakładu pracy, na terenie
którego doszło do wypadku, koszt incydentu wynosił
średnio:
• 12.000 PLN – dla zakładów zatrudniających do 5 osób,
• 19.000 PLN – dla zakładów zatrudniających od 6 do
20 osób,
• 29.000 PLN – dla zakładów zatrudniających od 21 do
100 osób,
• 49.000 PLN – dla zakładów zatrudniających od 101
do 250 osób,
• 63.600 PLN – dla zakładów zatrudniających ponad
250 osób.
Różnice w stratach wynikają przede wszystkim z większych kosztów przestoju (32,54% kosztów) – im większa linia produkcyjna zostanie zatrzymana, tym większe
straty. Coraz większe znaczenie ma również wysokość
wypłacanych odszkodowań (20,37%). Ofiary wypadków
większych firm starają się dochodzić swoich praw i żądają
coraz wyższych kwot, a od kilku lat pojawiają się wyroki
na odszkodowania liczone w milionach złotych za pojedynczy wypadek.
Biorąc pod uwagę liczbę wypadków w ciągu roku kalendarzowego i średni koszt pojedynczego wypadku, okazuje się, że branża traci rocznie ponad 100 miliardów złotych, zakładając średni koszt wypadku w najmniejszym
przedsiębiorstwie, czyli 12.000 PLN. W skali kraju daje
to ok. 3% PKB, jak szacuje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jak uniknąć wciąż rosnących
kosztów wypadków?
„Każda złotówka zainwestowana w prewencję zwróci
się wielokrotnie”
„Najlepszym sposobem jest prewencja” - mówi Tomasz
Baryła, Prezes Zarządu firmy Anter System dostarczającej produkty poprawiające bezpieczeństwo i wspierające
utrzymanie ruchu. „Zabezpieczenie pracowników, wy-
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Z czego wynikają tak duże zwroty z inwestycji w BHP?
Badania EABiZwP wskazują przede wszystkim na oszczędności wynikające z kosztów pracowniczych (470 PLN
oszczędności na każdy 1000 PLN zainwestowany w BHP),
braku przestojów (420 PLN oszczędności) i redukcji kosztów wypadku (320 PLN oszczędności). Istotne są również
korzyści wizerunkowe wśród kontrahentów (460 PLN zysku z każdego 1000 PLN zainwestowanego w BHP) oraz
braku konieczności skupiania się na bezpieczeństwie
przez pracowników, co wprost przekłada się na poprawę jakości produktów (330 PLN zysku) i innowacyjność
przedsiębiorstwa (190 PLN zysku).
Dane EABiZwP przedstawiają wartości uśrednione,
a zwrot z inwestycji w BHP może być znacznie większy
w zależności od konkretnego przypadku. „Szczególnie
duże zyski z inwestycji pojawiają się w zakładach, które
do tej pory nie inwestowały w poprawę bezpieczeństwa”
- mówi Tomasz Baryła z Anter System. „W ich przypadku
nawet niewielkie inwestycje mogą uchronić firmę przed
stratami liczonymi w setkach tysięcy lub milionach złotych” - dodaje.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W MAGAZYNIE – UWARUNKOWANIA
PRAWNE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
Autor: Anna Wanat Foto: pixabay.com Komiks: Justyna Danielewska

W magazynach składowane są różnego rodzaju towary, mniej lub bardziej podatne na zapłon, w tym
także materiały niebezpieczne, stanowiące bezpośrednie zagrożenie wystąpienia pożaru. Materiały
niebezpieczne to substancje i preparaty, które ze
względu na swoje własności chemiczne, fizyczne
lub biologiczne, przy nieprawidłowym obchodzeniu się z nimi, mogą skutkować śmiercią, uszczerbkiem na zdrowiu, uszkodzeniem ciała ludzkiego,
zniszczeniami lub szkodami materialnymi. Jednak
odpowiednie zabezpieczenia na wypadek wystąpienia pożaru niezbędne są w każdym typie magazynu
przy każdym rodzaju składowanych materiałów, ponieważ następstwem wystąpienia pożaru mogą być
znaczne koszty i straty finansowe poniesione w wyniku uszczerbków na zdrowiu i życiu pracowników
oraz uszkodzeń towarów i elementów konstrukcyjnych i wyposażenia budynku lub jego części.
Wymagania przeciwpożarowe regulowane są przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Podstawą prawną dla rozporządzenia jest ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w magazynach istotne jest odpowiednie przechowywanie materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, jak również odpowiednia organizacja przestrzeni magazynowej, aby w razie
wystąpienia pożaru umożliwić sprawną ewakuację pracowników i innych osób przebywających na terenie magazynu.
Nie bez znaczenia jest również promowanie wśród pracowników zachowań nieprzyczyniających się do powstania
sytuacji potencjalnie powodującej pojawienie się pożaru,
takich jak m.in. powstrzymywanie się od palenia tytoniu
na terenie budynku czy nieużywanie otwartego ognia
w strefie zagrożenia wybuchem (wyjątkiem są urządzenia
specjalnie przeznaczone do tego celu, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Dz.
U. Nr 263, poz. 2203.) i w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, jak również ostrożność
przy pracach z instalacją elektryczną.
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Istnieje szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wynikają one z:
• Ich przeznaczenia i sposobu użytkowania,
• Wysokości lub liczby kondygnacji,
• Położenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektów budowlanych.
W wymaganiach tych uwzględnia są takie kwestie jak: zasady oceny zagrożenia wybuchem oraz wyznaczenia stref
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zagrożenia wybuchem, warunki wyposażania budynków w instalacje sygnalizacyjno - alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczące dróg pożarowych oraz wymagania norm
dotyczące zasad ustalania: gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, stopnia rozprzestrzeniania się ognia przez
elementy budynku, niepalności materiałów budowlanych,
stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości
materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu
spalania materiałów.
Podział budynków ze względu na przeznaczenie i sposób
użytkowania
Jedną z klasyfikacji jest podział na budynki oraz ich części produkcyjne i magazynowe, a także garaże, kotłownie, węzły ciepłownicze, hydrofornie, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe itp., w skrócie określane jako PM. Wymagania
dotyczące zabezpieczenia pożarowego budynku i jego części w przypadku budynków produkcyjnych i magazynowych,
określane są w zależności od obciążenia ogniowego, wysokości oraz zagrożenia wybuchem.

Obowiązki właścicieli i zarządców magazynów
Obowiązkiem właściciela bądź zarządcy magazynu jest zapewnienie bezpiecznej organizacji przestrzeni magazynowej,
łącznie z bezpieczeństwem pożarowym. Do tych należą:
1. Zapewnienie utrzymania urządzeń przeciwpożarowych
i gaśnic w stanie sprawności technicznej oraz funkcjonalnej,
2. Wyposażenie obiektów, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
3. Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru, wraz z wykazami telefonów
alarmowych,
4. Umieszczenie znaków zgodnych z Polskimi Normami
PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona
przeciwpożarowa i PN-N-01256-4:1997 / Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe
w miejscach takich jak:
• drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi wymagane są minimum dwa wyjścia ewakuacyjne, tak, aby zapewnić dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
• miejsca umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
• miejsca, gdzie znajdują się elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi,
• miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników
prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów
niebezpiecznych pożarowo,
• pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
• drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki
z materiałami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Istotnym jest aby pamiętać, że wokół placów składowych,
składowisk przy magazynach i obiektach tymczasowych
o konstrukcji palnej powinno się zachować pas ochronny
o szerokości minimum 2 m z nawierzchnią wykonaną z materiałów niepalnych lub gruntową oczyszczoną.
Dopuszczalne jest składowanie materiałów palnych związanych z funkcją magazynu pod jego ścianami (z wyjątkiem
materiałów niebezpiecznych pożarowo) pod warunkiem:
• nieprzekroczenia określonej dla danego obiektu maksymalnej powierzchni strefy pożarowej,
• zachowania dostępu do magazynu na wypadek działań
ratowniczych,
• nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów produkcyjnych
i magazynowych zobowiązani są również do przeprowadzania regularnych czynności porządkowych w miejscach, w których występują płyny palne zalegające w warstwach, zgodnie
z zasadami, które określone są w Polskich Normach.
Stosowanie przepisów jest ważne, ale świadomość ludzi
ważniejsza
Przepisy regulują kwestie organizacyjne magazynu pod
względem bezpieczeństwa, nie wystarczą jednak, jeśli zabraknie świadomości pracowników i osób niebędących
pracownikami, przebywających na terenie obiektu. Oprócz
dobrego oznakowania, zaopatrzenia w środki ochrony przeciwpożarowej czy sprzętu gaśniczego istotne jest właściwe
przeszkolenie ludzi przebywających na terenie magazynu, tak
aby swoim zachowaniem nie przyczyniali się do powstania
zagrożenia a w razie nieszczęśliwego wypadku mogli szybko
zareagować.

Temat numeru

19

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W MAGAZYNACH
Autor: Marcin Kucza Foto: bhponline.com.pl, bhp.behpol.pl

Składowane w magazynach towary i wyroby mają dla każdego przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie, dlatego szczególnie
ważne są kwestie związane z ich ochroną przeciwpożarową.
Aby zapobiec powstaniu lub rozprzestrzenianiu się ewentualnego pożaru stosuje się rozmaite rozwiązania techniczne,
wśród których można wymienić instalacje, urządzenia techniczne, sprzęt oraz rozwiązania budowlane.
Podstawowe zadanie w ochronie przeciwpożarowej
pełni podręczny sprzęt gaśniczy, który może ugasić
pożar już w zarodku. Do takich środków należą przede
wszystkim różnego rodzaju gaśnice, ale także np. koce
gaśnicze, beczki z wodą, skrzynie z piaskiem czy łomy
i kilofy. Przepisy określają, że jedna 2-kologramowa
gaśnica powinna przypadać na 150-500 m2 magazynu
w zależności od tego, do jakiej strefy pożarowej jest
zaliczana dana powierzchnia. Konkretny dobór sprzętu
zależy od rodzaju pożaru, jaki może wystąpić w magazynie.
Uzupełniającą rolę pełnią hydranty wewnętrzne wyposażone w zawór wodny i wąż o długości przynajmniej
20 m. Takie hydranty powinny być umieszczane w łatwo
dostępnych miejscach, czyli np. przy wejściach i wyjściach, na korytarzach lub klatkach schodowych. Z uwagi na wysoką wydajność hydrantów (do 2,5 l/s) przy ich
użyciu można gasić pożary większe niż w zarodku.

Równie dużym zagrożeniem, co otwarty ogień, są dymy
i gazy. Aby je sprawnie odprowadzać, wymagane są takie urządzenia, jak klapy dymowe instalowane w dachu,
systemy odciągowe, kurtyny, żaluzje oraz klapy przeciwpożarowe, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się
pożaru na inne części budynku. Ponadto w magazynach
o kubaturze przekraczającej 1000 m3 należy obowiązkowo instalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który
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odcina dopływ prądu do wszelkich instalacji i urządzeń
(oprócz tych, które są niezbędne do gaszenia pożaru).
Taki wyłącznik powinien być umieszczony w pobliżu
głównego wejścia i odpowiednio oznakowany.
Jedną z instalacji, która powinna działać w trakcie zagrożenia, jest oświetlenie awaryjne, na które składają
się oświetlenia bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe. Zadaniem takiego oświetlenia jest przede wszystkim umożliwienie łatwego
i bezpiecznego opuszczenia budynku przez ludzi, kiedy
przestaną działać podstawowe źródła światła. Podobną rolę pełni oznakowanie, czyli znaki i barwy. Natomiast do ratowania ludzi i mienia w trakcie pożaru służy
sprzęt i urządzenia ratownicze, jak np. drabiny i schody
ewakuacyjne, maski do oddychania, urządzenia sygnalizacyjne czy narzędzia służące uzyskaniu dostępu do
ratowanych osób.
Choć w przypadku magazynów przepisy tego nie wymagają, zalecany jest montaż w magazynach instalacji
automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Są to takie same urządzenia, jakich
prawo wymaga w przypadku obiektów handlowych
czy publicznych (np. kina czy teatry). Instalacja jest
połączona z komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, co zapewnia szybkie
przekazywanie informacji o pożarze. Co ważne – dzięki
takiemu zabezpieczeniu możliwe jest uzyskanie zniżki
bądź ulgi ubezpieczeniowej.
W parze z instalacjami informującymi o pożarze idą
stałe i półstałe urządzenia gaśnicze wykorzystywane
w momencie wystąpienia realnego zagrożenia. Stałe urządzenia gaśnicze zawierają rozbudowany układ
przechowywania i podawania środka gaśniczego wraz
z jego odpowiednim zapasem. Można wśród nich wymienić urządzenia wodne (np. tryskacze), parowe, pianowe, gazowe czy proszkowe – konkretny rodzaj zależy
przede wszystkim od rodzaju składowanych materiałów
i zagrożenia, jakie może powstać. Urządzenia półstałe
nie doprowadzają środków gaśniczych bezpośrednio do
miejsc, gdzie może wystąpić pożar, ale w pobliże magazynu i dopiero do nich jest podłączany sprzęt strażacki
służący gaszeniu ognia.
Właściwe dobranie odpowiednich środków ochrony pozwoli do minimum ograniczyć zagrożenie pożarem lub
ewentualne straty związane z jego wystąpieniem, a także zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i składowanych towarów.

TECHNOLOGIA ZDALNEGO PODNOSZENIA QUICKPICK® MARKI CROWN
Źródło: Wandalex Foto: Wandalex

Amerykański producent wózków, Crown, poszerzył swoją wypróbowaną i przetestowaną technologię zdalnego podnoszenia QuickPick o dodatkowy wariant kontrolujący funkcje podnoszenia i opuszczania. Dostępna dla wózków Crown serii ES 4000 i ET 4000 wersja zdalnego sterowania jest wyposażona w specjalny
nadajnik-odbiornik dla systemu podnoszącego wózków.
Nowa technologia podnoszenia oznacza, że operatorzy mogą teraz podnosić
i obniżać widły wózków
bez potrzeby używania
uchwytów
sterujących.
W konsekwencji operatorzy mają wolne obie ręce,
nie muszą przebywać pieszo tak dużych dystansów, pochylać się tak często ani tak
dużo podnosić – a wszystko to pomaga zwiększyć wydajność
poprzez zmniejszenie wysiłku fizycznego i zmęczenia operatora. Nadajnik-odbiornik łączy się z wózkiem poprzez odbiornik montowany na maszcie. Światełko informuje o tym,
czy system działa w stanie podnoszenia, czy opuszczania.
Poprzez naciśnięcie guzika operatorzy mogą ustawić widły
na ergonomicznej wysokości, aż do 1,8 metra, ułatwiając
transport towarów pomiędzy paletami i półkami. Dodatkowo, oprócz wypełniania półek, zdalne dostosowywanie wysokości wideł może również zapewnić ergonomiczną pomoc
w ustawianiu maszynerii produkcyjnej lub w przeprowadzaniu szeregu prac warsztatowych i działań montażowych.

Przełączanie funkcji zdalnego systemu podnoszenia QuickPick z opcji podnoszenia na opuszczanie jest bezwysiłkowe,
a dana funkcja jest dezaktywowana, gdy tylko operator aktywuje uchwyt sterujący lub wespnie się na platformę kierownicy – dzięki temu operator może kontynuować sterowanie
wózkiem w konwencjonalny sposób, niezależnie od tego
czy używa rękawicy sterującej czy nie.
„Z technologią zdalnego podnoszenia QuickPick, Crown
opracował kolejne wysoko ergonomiczne rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo i wydajność oferując dodatkowo określone korzyści i rzeczywistą wartość dodaną w różnorodnych zastosowaniach”, mówi Ken Dufford, wiceprezes
Crown w Europie.
Technologia QuickPick weszła na rynek kompletacji niskopoziomowej w 2014 roku. Została do tej pory nagrodzona
pięcioma prestiżowymi nagrodami, wliczając nagrodę IFOY,
iF Design Award oraz German Design Award. Użytkownicy
z branży opisują system zdalnego sterowania, jako innowacyjny i wyjątkowo wydajny.

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

PIERWSZY KOMPAKTOWY MOCNY CARER W POLSCE
Autor: Andrzej Szymkiewicz Foto: Log4.pl

Gonvarri Steel Services posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie usług zaopatrzenia produkcji w prefabrykaty stalowe dla producentów w branży motoryzacyjnej. Długoterminową strategią firmy
jest utrzymanie i rozszerzenie partnerstwa z głównymi graczami w branży motoryzacyjnej. Z partnerami biznesowymi firma utrzymuje wysoki poziom
elastyczności w celu zaspokojenia ich potrzeb, w zakresie stalowych prefabrykatów wykorzystywanych
na rynku motoryzacyjnym stosując różne modele
biznesowej współpracy. Pełna obsługa w produkcji
metalowych części samochodowych, od planowania
zakupu do końcowej dostawy do klientów.
Firma Gonvarri Polska, jako centrum serwisowe stali, rozpoczęła działalność pod koniec 2004 roku, w strategicznie
położonej lokalizacji, mieście Września. To centrum serwisowe stali powstało z myślą o dostarczaniu stali dla firmy Gestamp, która jest dostawcą wyrobów stalowych dla
Volkswagena w Poznaniu. Firma Gestamp sąsiaduje, a mówiąc precyzyjniej, tworzy z Gonvarri Polska niemal jeden
przemysłowy byt.
Obsługa biznesowego partnera realizowana jest w Gonvarri Polska na kilku liniach technologicznych, które przygotowują odpowiedniej wielkości i kształtu arkusze blachy.
Linie te są przeznaczone do obróbki blach wysokiej jakości, takiej jaka jest stosowana w sektorze samochodowym,
składają się z linii zasilającej, prasy i bardzo dokładnych
układarek.
W takim środowisku procesów technologicznych pracują
wózki widłowe, które przenoszą różnej wielkości i wagi arkusze blachy, składowane na stalowych paletach i koszach.
Niektóre jednostki ładunchowe ważą do 7-8 ton, wózki
z takim ciężarem muszą poruszać się pomiędzy liniami
technologicznymi sprawnie i bez spowalniania.

Dotychczas pracujące wózki widłowe Mitsubishi zastąpione będą nowymi elektrycznymi wózkami marki Carer, które
potrzebują znacznie mniej miejsca na manewrowanie.
Wózki Carer serii Z charakteryzują się niezwykle kompaktową konstrukcją i małym promieniem skrętu, są tak
zaprojektowane, aby podczas manewrów nie ograniczać
wydajności, niezawodności i gwarantować pełną ergonomię pracy operatora. Wózki mogą być dostosowane do
wszelkich warunków użytkowania i stosowania, są bezpieczne i niezawodne, aby radzić sobie z nawet najbardziej ciężkimi zadaniami.
Marcin Trąbka, Członek Zarządu KUHN Polska Sp. z o.o.
powiedział: „KUHN Polska posiada w swojej ofercie wózki Carer od jesieni 2013 roku. Gdy pierwszy raz spotkałem
się z produktami Carer, od razu byłem przekonany, że to
ogromny potencjał oraz idealne uzupełnienie oferty KUHN.
Carer przekonał nas poprzez design, jakość, osiągi oraz
35-letnie doświadczenie w budowie dużych, elektrycznych
wózków. Współpraca z firmą Gonvarri Polska rozpoczęła
się w 2008 roku przez zamówienie spalinowych wózków
Mitsubishi. W mojej ocenie układa się bardzo pozytywnie
i mam nadzieję, że dostarczone wózki
Carer pozwolą tę współpracę z sukcesem kontynuować. Wózki objęte
są pełną obsługą serwisową zgodnie
z wymaganiami klienta. Projekt ten
jest szczególnie ważny, ponieważ są
to pierwsze nowe wózki Carer dostarczone do odbiorcy w Polsce.”
Analizując środowisko pracy w firmie
Gonvarri Polska, wózki te doskonale
powinny sprawdzić się w tej ciężkiej
pracy. Mając te zalety na uwadze, doradcy z firmy Kuhn Polska zaproponowali firmie wynajem tych przeznaczonych do ciężkich zadań wózków
elektrycznych marki Carer. Firma
jest autoryzowanym przedstawicielem wózków Carer na Polskę,
precyzyjnie dopasowuje sprzęt do
odpowiednich aplikacji.
czytaj dalej 
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