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TRZY DNI Z BEZPIECZEŃSTWEM W MAGAZYNACH ZNAMY LAUREATÓW
Autor: Anna Wanat
I MISTRZOSTW
W dniach 9-12.06.2015 r. podKADRY BHP
czas Salonu Bezpieczeństwa Pracy
w Przemyśle na Międzynarodowych
Targach Poznańskich odbyło się II
FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie
Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.
Ta druga już edycja wydarzenia traktującego o bezpieczeństwie w magazynach zgromadziła specjalistów ds.
BHP, zarządzających magazynami i innych zainteresowanych tą tematyką.

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła
najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
w Polsce. Spośród 430 uczestników
Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń. Miejsca na
podium zajęli również Barbara Makowska i Tomasz Forenc.
czytaj dalej 

KOMBINACJA VNA Z WÓZKIEM WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA PRZEKONAŁO JURY!
Źródło: POLSAD Foto: POLSAD

UniCarriers TERGO URS zdobył zaszczytny tytuł wózka roku (International Forklift Truck of the Year – IFOY)
w kategorii “wózek magazynowy”. Połączenie koncepcji wózka VNA i wysokiego składowania pozostawiła w cieniu wszystkich rywali startujących w tej
samej kategorii. Nagroda została przyznana 5 maja w muzeum BMW w Monachium w ramach targów logistycznych
CeMAT.
“Nagroda dowodzi, że w krótkim okresie czasu, UniCarriers osiągnęło pozycję
głównego dostawcy wózków na europejskim rynku. Nasze wózki osiągnęły
doskonałe rezultaty w testach IFOY, co
dowodzi: jesteśmy w tej samej lidze co

liderzy rynku” – Thomas Wiklund, dyrektor UniCarriers Europa, tak skomentował
wyróżnienie, dodając: „Nasza firma zwyciężyła już w pierwszym podejściu do
nagrody IFOY”. W tym roku została ona
przyznana już po raz trzeci.
22 ekspertów ze specjalistycznego jury
wyróżniło Tergo URS m.in za obracane
widły idealnie sprawdzające się w wąskich korytarzach. Wózek dowiódł swej
wartości podczas wyczerpujących testów, którym były poddane wszystkie
maszyny oceniane w wielu dziedzinach
m.in. jak: innowacyjność, technologia,
design, ergonomia, bezpieczeństwo oraz
trwałość. W swojej ocenie testu, jury wyróżniło pionierską koncepcję ergonomii
i zwrotność TERGO URS. Wózek ma najmniejszy promień skrętu w swojej klasie
oraz oferuje użytkownikowi komfortowe miejsce pracy z optymalną widocznością we wszystkie strony. Co więcej,
w porównaniu z poprzednim modelem,
zwiększono jego wydajność, ponieważ
teraz widły mogą być podnoszone także
w trakcie jazdy przez co jeden cykl pracy
został zredukowany o około 17%. Jury
doceniło również opcje używania sprzętu zarówno w pętli indukcyjnej jak i swobodnego trybu jazdy.

Ponad 430 uczestników i 100 godzin poświęconych na wypełnienie
testów wiedzy – właśnie zakończyła się pierwsza edycja Mistrzostw
Kadry BHP. To jedno z największych
tego typu wydarzeń branżowych
w Polsce. Do konkursu przystąpili
managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści, a także przedstawiciele środowiska akademickiego
oraz studenci. Wśród uczestników
znaleźli się również pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwiązani
zawodowo z branżą.
Finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród osób, które zdobyły największą liczbę punktów, na które
sumują się poprawne odpowiedzi
z testu etapu II oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za
rozwiązanie case study. W przypadku pytania opisowego pod uwagę
były brane najlepiej dobrane narzędzia oraz najwłaściwiej uzasadniony sposób działania.
Zwycięzcy Mistrzostw Kadry BHP zostali uhonorowani 24 czerwca 2015
roku podczas uroczystej gali w Warszawie, której Partnerem był Tauron
Dystrybucja S.A.
czytaj dalej 
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GESTAMP W GOODMAN WROCŁAW IV LOGISTICS CENTRE
Źródło: Goodman Foto: Goodman

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości
logistycznych, rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjnego o powierzchni 19 400 m2 dla Gestamp, międzynarodowej grupy zajmującej się projektowaniem, opracowywaniem i produkcją części metalowych dla przemysłu
motoryzacyjnego. Obiekt powstaje w nowym centrum logistycznym o nazwie Goodman Wrocław IV Logistics Centre. Ponadto w ramach centrum, Goodman buduje spekulacyjny magazyn o powierzchni 20 000 m2. Zakończenie
budowy obu obiektów planowane jest na III kwartał 2015 r.
W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie ok. 200 osób,
które będą obsługiwać kluczowych klientów firmy Gestamp z sektora przemysłu motoryzacyjnego w Europie Zachodniej. Centrum logistyczne Goodman zapewnia klientowi możliwość rozbudowy obiektu do 43 600 m2.
– Budowa nowego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu
jest istotnym elementem strategii wzmacniania naszej
pozycji na Dolnym Śląsku i pozwoli nam rozszerzyć współpracę z producentami samochodów z Europy Zachodniej
– mówi Jose Rogel Sanchez, General Manager Gestamp
Polska.
W okresie najmu Gestamp będzie korzystał z doświadczenia zdobytego przez Goodman, dzięki zarządzaniu blisko
300 000 m2 powierzchni logistycznej dla klientów z sektora motoryzacyjnego w Europie kontynentalnej. Poza technicznym i operacyjnym wsparciem zespołu zarządzania
nieruchomościami, Goodman rozwija także dedykowany
plan inwestycyjny dla nieruchomości, aby przez lata utrzymać ją w jak najlepszym stanie.

– Umowa z firmą Gestamp pozwala nam nie tylko poszerzyć
kompetencje w zakresie współpracy z sektorem motoryzacyjnym, ale również sprawia, że rośnie nasza pozycja we
Wrocławiu. Nowa inwestycja jest już czwartym projektem
Goodman w tym regionie i powstaje w odpowiedzi na duże
zainteresowanie najemców dzięki doskonałej lokalizacji
tego miasta i dostępu do wykwalifikowanych pracowników. Wrocław jest kluczowym rynkiem logistycznym w Polsce i dlatego będziemy tu dalej rozwijać naszą działalność
– mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman
na Europę Środkowo-Wschodnią.
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DRUGI BTS DLA FIRMY
GLOBUS
Źródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o podpisaniu z firmą Globus umowy na budowę
obiektu typu build-to-suit (BTS) o powierzchni 28 830 metrów kwadratowych w Pradze.
Obiekt, którego ukończenie planowane jest
na czwarty kwartał bieżącego roku, powstanie na terenie Prologis Park Prague-Jirny,
obok istniejącego już budynku BTS firmy Globus o powierzchni 31 765 metrów kwadratowych, którego umowa najmu została niedawno przedłużona. Magazyn posiada strefę
magazynowania produktów w kontrolowanej
temperaturze, wyposażoną w jednostki przeznaczone do składowania świeżych produktów i mrożonej żywności.
“Przedłużenie umowy najmu i zlecenie budowy kolejnego obiektu typu build-to-suit na
terenie tego samego parku jest potwierdzeniem, że dbamy o klientów i potrafimy dostarczyć odpowiednie rowiązania” – powiedział Martin Polák
czytaj dalej 

POSTĘPY NA BUDOWIE W KOKOTOWIE
Źródło: 7R Logistic Foto: 7R Logistic

Budowa magazynu 7R Logistic Kraków-Kokotów I weszła
w kolejny etap. Rozpoczęto właśnie prace nad elewacją. Nowoczesny obiekt magazynowy o łącznej powierzchni 13 250
mkw. to pierwszy budynek, który powstaje w ramach 9-hektarowej działki dewelopera w Kokotowie.
Doskonała lokalizacja magazynu w sąsiedztwie autostrady A4 oraz wschodniej części obwodnicy Krakowa, zapewni
szybkie i wygodne połączenie m.in. ze wszystkimi miastami
południowej Polski czy międzynarodowym lotniskiem w Balicach. Obiekt w całości zostanie przeznaczony na potrzeby
firmy 7R Solution, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie logistyki magazynowej oraz dystrybucji.
- Prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem.
Całą konstrukcję nośną, a więc fundamenty i słupy betonowe,
mamy już wykonaną. W chwili obecnej trwają prace związane
z dachem i elewacją budynku. Kiedy ukończymy ten etap, zajmiemy się realizacją instalacji wewnętrznych i posadzki hali
oraz równolegle sieciami zewnętrznymi i nawierzchniami
placów manewrowych wokół magazynu – mówi Jakub Cebula, Project Manager 7R Logistic S.A.
- Prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem.
Całą konstrukcję nośną, a więc fundamenty i słupy betonowe,
mamy już wykonaną. W chwili obecnej trwają prace związane
z dachem i elewacją budynku. Kiedy ukończymy ten etap, zaj-

miemy się realizacją instalacji wewnętrznych i posadzki hali
oraz równolegle sieciami zewnętrznymi i nawierzchniami
placów manewrowych wokół magazynu – mówi Jakub Cebula, Project Manager 7R Logistic S.A.
Pierwszy z magazynów, powstający w ramach inwestycji 7R
Logistic w Kokotowie, zostanie wyposażony w nowoczesną
technologię do automatycznej identyfikacji towarów w oparciu o system STAR stworzony przez amerykańską firmę Mojix Inc. W połączeniu z systemem WMS zapewni ona szybkie
i sprawne zarządzenie magazynem.
czytaj dalej 

REKLAMA

WHEELS LOGISTICS NOWYM NAJEMCĄ W P3 PLZEŇ
Źródło: P3 Foto: P3

WHEELS Logistics, operator logistyczny, wynajął prawie 8.800 m2 nowej powierzchni magazynowo - biurowej w parku logistycznym P3 Plzeň w Czechach.
Do tej pory firma zajmowała 6.000 m2 w P3 Poznań
w Polsce i zdecydowała się na najem dodatkowej powierzchni w kolejnym parku należącym do P3.
Jest to największy transgraniczny przykład korzyści
dla klientów P3, płynących ze znacznego powiększenia
platformy P3 w Europie Środkowo-Wschodniej, które
miało miejsce w ubiegłym roku. Wówczas P3 nabyło
łącznie 11 nowych parków na terenie Czech, w tym
Plzeň, a także dwa parki w Polsce i jeden park w Rumunii.

Jakub Pelikán, Dyrektor
Rozwoju w Czechach P3
Logistic Parks , powiedział: „Klienci P3 mają
teraz do dyspozycji
znacznie bardziej rozbudowaną platformę P3 na
rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo
nas cieszy fakt, że WHEELS Logistics zdecydował się na rozwój we współpracy z P3. Możemy zapewnić firmie, że będzie
otrzymywać równie wysoki poziom usług w P3 Plzeň, jaki
otrzymuje teraz w Poznaniu lub jaki oferujemy w dowolnym
innym parku P3 od Madrytu po Bukareszt.“
czytaj dalej 

DSV SZYKUJE SIĘ DO OTWARCIA NAJWIĘKSZEGO JLL URUCHAMIA
CENTRUM LOGISTYCZNEGO W NIEMCZECH
REAL VIEWS
Źródło: DSV Foto: DSV

Już w sierpniu aż sześć niemieckich
oddziałów DSV zostanie połączonych
w ramach jednego, nowoczesnego
centrum logistycznego w Krefeld.
Nowa lokalizacja w pobliżu Dusseldorfu pomieści wszystkie trzy dywizje
DSV – Road, Solutions oraz Air & Sea.
Nowy kompleks logistyczny będzie oferować optymalne warunki pracy, a jego
lokalizacja w Nadrenii Północnej-Westfalii jest doskonale połączona z autostradami, portami lotniczymi oraz morskimi. Centrum w Krefeld jest położone
w odległości 410 km od Hamburga, 370
km od Bremerhaven i 225 km od Rotterdamu, gdzie znajdują się porty morskie.
Do najbliższego lotniska w Dusseldorfie jest zaledwie 20 km, natomiast do
kolejnego w Kolonii lub Frankfurcie, kolejno 80 i 245 kilometrów.
Najnowsza i zarazem największa lokalizacja DSV w Niemczech powstała po to,

Źródło: JLL

aby z jednej strony pozwolić na wykorzystanie olbrzymiej synergii pomiędzy
rozporoszonymi do tej pory oddziałami transportu drogowego, lotniczego,
morskiego i logistyki kontraktowej na
jednym z najważniejszych regionów
gospodarczych Niemiec, jakim jest
Północna Nadrenia-Westfalia, a z drugiej, aby urzeczywistnić kluczową dla
naszej firmy strategię rozwoju pod hasłem One DSV – One stop shopping.
Po raz pierwszy bowiem wszystkie trzy
dywizje DSV w Niemczech będą na tak
ogromną skalę współpracować „pod
jednym dachem”, a tak właśnie będzie
dzięki wspólnej lokalizacji w ramach
jednego centrum logistycznego w Krefeld. Z polskiej perspektywy oznacza
to również poważne wzmocnienie dla
naszego serwisu drobnicowego w rejon NRW oraz nowe możliwości cross-sellingu – tłumaczy Piotr W. Krawiecki,
Prezes Zarządu DSV Road.
czytaj dalej 

W odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie czytelników rynkiem
nieruchomości komercyjnych oraz
popularność urządzeń mobilnych, JLL
uruchomił własny serwis informacyjny
Real Views. Czytelnik znajdzie tu wiadomości, artykuły i komentarze o ekonomii, trendach z rynku nieruchomości,
ale także raporty i badania prowadzone
przez JLL. Serwis, który będzie aktualizowany całą dobę, został przygotowany
dla użytkowników zarówno desktopów,
jak i tabletów czy smartfonów.
„Dystrybucja treści w wyspecjalizowanych branżach, takich jak nieruchomości, została zrewolucjonizowana przez
Internet i media cyfrowe,” powiedział
Charles Doyle, Dyrektor Marketingu
i Komunikacji JLL, „Dostarczając naszym
czytelnikom i odbiorcom unikalne treści
w nowej formie i za pomocą globalnego
serwisu informacyjnego, chcemy dzielić
się naszą pasją i wiedzą oraz zapraszać
do dyskusji”.
Dzięki platformie Real Views użytkownicy zyskują dostęp do informacji, materiałów wideo, infografik, animacji, wykresów i slajdów. Materiały zebrane na
portalu opisują:
• Branże: m.in. handel, hotelarstwo,
technologie, bankowość;
• Miejsca: miasta, regiony i kraje;
• Trendy: zrównoważone biura, inteligentne miejsca pracy, urbanizacja,
rozwój miast, logistyka i wiele innych;
• Ekonomia: m.in. rynki kapitałowe, instrumenty finansowe, najważniejsze
wydarzenia
czytaj dalej 
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WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA MAGAZYNY
Źródło: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL
przygotowała pierwszy, kompleksowy
raport dotyczący finansowania nieruchomości w Polsce. Wynika z niego,
że instytucje finansowe zwiększają
dostępność kredytów w segmencie
nieruchomości. Wzrasta znaczenie alternatywnych sposobów finansowania. Najłatwiej o kredyt w segmencie
nieruchomości handlowych. Niemieckie banki wciąż dominują, ale polskie
instytucje finansowe stają do wyścigu.
Piotr Piasecki, Dyrektor Działu Doradztwa Finansowego w Europie Środkowo –Wschodniej, JLL, komentuje: „Do
pełnej analizy trendów w obszarze finansowania nieruchomości niezbędna
jest opinia instytucji, które tego finansowania udzielają. Zapytaliśmy więc
przedstawicieli 20 kluczowych graczy
na rynku - banków i innych instytucji finansujących – o stopień zainteresowania finansowaniem projektów w Polsce, kryteria i typy nieruchomości, jakie
mają największe szanse na pozyskanie
kredytu, alternatywne źródła finansowania oraz warunki udzielania tego
typu wsparcia. Rezultatem tych badań
jest raport, który po raz pierwszy na tę
skalę i tak kompleksowo analizuje kondycję rynku finansowania nieruchomości w Polsce”.

Kryteria udzielania kredytów
– siła lokalizacji i reputacji
„Najważniejszymi kryteriami w procesie
przyznawania kredytów są lokalizacja
oraz jakość nieruchomości. Niewiele
mniejsze znaczenie ma stopień wynajęcia nieruchomości oraz średni ważony
okres najmu, a także reputacja dewelopera czy inwestora, poziom wkładu
własnego i sytuacja biznesowa podmiotu ubiegającego się o finansowanie. Co
ciekawe, najmniej istotnym czynnikiem
jest wysokość udzielanego wsparcia,

o ile wszystkie wcześniej wymienione
kryteria dotyczące nieruchomości są
spełnione”, wylicza Piotr Piasecki.
Kredyty budowlane
– apetyt na projekty handlowe
Udzielanie kredytów budowlanych odbywa się na coraz korzystniejszych warunkach dla deweloperów. Dostępne są
kredyty na poziomie 60 – 80% LTC dla
których marża waha się pomiędzy 200
a 300 punktów bazowych.
czytaj dalej 

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Duże zainteresowanie udzielaniem
kredytów – jest alternatywa dla finansowania dłużnego
Przeprowadzone przez JLL badanie potwierdza atrakcyjność polskiego rynku
nieruchomości dla instytucji finansujących. 74% ankietowanych wskazało
wysokie lub bardzo wysokie zainteresowanie udzielaniem kredytów w tym
segmencie.
71% ankietowanych oferuje finansowanie dłużne, 29% - alternatywne źródła finansowania (mezzanine, leasing
finansowy i operacyjny i inne). 69%
ankietowanych oferuje zarówno kredyty budowlane, jak i inwestycyjne.
Pomimo atrakcyjnych warunków finansowania oraz malejących kosztów
kredytu, instytucje finansujące wykazują się ostrożnością i większość z nich
wymaga od kredytobiorców pełnego
pakietu zabezpieczeń (standardowe
gwarancje, hedging oraz kowenanty
finansowe).

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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UPONOR W ENERGOOSZCZĘDNYM OBIEKCIE PANATTONI EUROPE
Źródło: Panattoni Europe Foto: Panattoni Europe

Uroczystość otwarcia z udziałem
Sekretarz Stanu Dorothee Bär.
Nowe centrum logistyczne zapewnia ulepszony bilans energetyczny.
Panattoni Europe, deweloper i inwestor nieruchomości przemysłowych, zrealizował obiekt logistyczny w miejscowości Haßfurt
w Dolnej Frankonii i w obecności
Dorothee Bär, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu
i Infrastruktury Cyfrowej przekazał go firmie Uponor. Jyri Luomakoski, Prezes Uponor, oraz Heiko
Folgmann, Wiceprezes Zarządu ds.
Sprzedaży i Marketingu w pionie
Building Solutions Europe a także
Dyrektor Zarządzający na Niemcy,
przyjęli symboliczny klucz, rozpoczynając eksploatację 16 800 m2
powierzchni logistycznej.
Uponor - wiodący światowy dostawca rozwiązań grzewczych, chłodzących oraz instalacji wodociągowych
- z nowego centrum logistycznego
będzie dostarczać swoje produkty
na rynki Europy Środkowo-Wschod-

niej. Prace budowlane rozpoczęły
się w październiku 2014 r. i obejmowały także instalację najnowszych
technologii Uponor. System grzewczo-chłodzący w obiekcie opiera
się na instalacji kaskadowej czterech pomp ciepła typu powietrze /
woda firmy Ochsner, spełniających
najwyższe standardy energetyczne.
„Dzięki nowoczesnym systemom
Uponor możliwe będzie osiągnięcie
oszczędności energii i kosztów eksploatacji rzędu 60.000 EUR rocz-

nie”, powiedział Fred Markus Bean,
Partner Zarządzający Panattoni Europe. Oprócz energooszczędności,
systemy Uponor pozwalają również
na ograniczenie emisji CO2, jak
dodaje Heiko Folgmann: „Lokalizacja nowego centrum logistycznego oznacza, że transportując nasze
towary będziemy pokonywać około 1,2 miliona kilometrów mniej
i dzięki temu obniżymy emisję CO2
o 950 ton rocznie.”
czytaj dalej 

NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE GRUPY MUSZKIETERÓW
Źródło: Red Foto: Log4.pl

W Swadzimiu koło Poznania Grupa
Muszkieterów, 10 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie nowego
centrum dystrybucji o powierzchni
82 tys. m2 . W tej oficjalnej inauguracji udział wzięli przedstawiciele
Grupy Muszkieterów z Francji, reprezentanci lokalnych władz oraz
firm zaangażowanych w realizację
inwestycji. Powstałe centrum logistyczne spełnia funkcję centralnej
bazy magazynowo-dystrybucyjnej
produktów dla sieci Intermarché
i Bricomarché.
Nowoczesne centrum logistyczne
w Swadzimiu, powstało w zaledwie
18 miesięcy, zrealizowana przez
firmę Goodman Poland – developera powierzchni przemysłowych
i magazynowych. Powierzchnia
magazynowa centrum logistycznego to ponad 75 000 m2 , z liczba 66 000 miejsc paletowych w
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regałach wysokiego składowania.
Do jego budowy
wykorzystano najnowsze technologie i innowacyjne
proekologiczne
rozwiązania,
jak
system
zużycia
dwutlenku węgla
do dystrybucji mrożonek w kontenerach mroźniczych, oświetlenie
LED, nowoczesny system ładowania baterii wózków widłowych czy
system segregacji odpadów w magazynach.
– Zrealizowana w Swadzimiu inwestycja tak dużych rozmiarów, jasno
pokazuje znaczenie polskiego rynku dla naszej Grupy. Spośród naszych pięciu europejskich lokalizacji, to właśnie polski rynek rozwija
się najdynamiczniej. Każdego roku

nasze obroty w Polsce sukcesywnie rosną, polscy franczyzobiorcy
otwierają nowe punkty sprzedaży
Intermarché i Bricomarché głównie w małych i średnich miejscowościach. Jesteśmy przekonani, że
dzięki nowemu centrum dystrybucyjnemu, osiągniemy jeszcze większe zadowolenie wśród klientów,
co pozwoli nam zrealizować ambitne założenia naszej strategii Polska
CAP 2020 – mówi Jean-Pierre Meunier, Prezes Grupy Muszkieterów.
czytaj dalej 
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REKORDOWE WARUNKI W „LOGISTYCZNEJ” UMOWIE NAJMU
Źródło: IMMOFINANZ Group Foto: IMMOFINANZ Group

Spółka IMMOFINANZ Group podpisała
umowę najmu na prawie 17.000 m kw.
w Silesia Logistic Park, jednej z dwóch
nieruchomości logistycznych znajdujących się w portfelu firmy na terenie Polski. Kontrakt, podpisany z Nowakowski Piekarnie Sp. z o.o. (producentem
pieczywa i produktów piekarniczych)
zawarty został na okres 18 lat i jest
jednocześnie największą indywidualną umową najmu w sektorze logistyki,
podpisaną w sięgającej ponad 12 lat historii IMMOFINANZ Group w Polsce.
Umowa IMMOFINANZ Group w Silesia
Logistic Park stanowi jednocześnie kontynuację ostatnich sukcesów firmy w zakresie najmu w sektorze nieruchomości
biurowych i logistycznych. Od początku
bieżącego roku kalendarzowego IMMOFINANZ Group podpisał, w tym segmencie, umowy na łącznie ok. 29.500 m kw.
(razem z umową z Nowakowski Piekarnie).
Nowakowski Piekarnie Sp. z o.o., właściciel znanej i cenionej przez konsumen-

tów sieci „Gorąco Polecam Nowakowski”, oferującej szeroką gamę produktów
piekarniczych zamierza wykorzystać
wynajmowaną powierzchnię w Silesia
Logistic Park na potrzeby dalszego swojego rozwoju. Spółka planuje rozszerzyć
produkcję tak, aby nadążyć za rosnącym
popytem na produkty firmy oraz zrealizować swój strategiczny cel związany
z dalszym rozwojem geograficznym.
„W przypadku firmy Nowakowski Piekarnie na uwagę zasługuje nie tylko
fakt rekordowej wielkości wynajętej powierzchni, ale także okres na
jaki podpisana została umowa. Partnerstwo zawarte na osiemnaście lat
dowodzi obustronnemu zaufaniu.
Ponadto, cieszy nas świadomość, że
możemy wesprzeć markę Nowakowski Piekarnie, dzięki czemu firma zaoferuje swoje produkty jeszcze szerszemu gronu konsumentów w całej
Polsce.” – skomentowała Magdalena

Kowalewska, Country Manager Asset Management Office & Logistics
Poland.
REKLAMA
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Silesia Logistic Park to nieruchomość
zlokalizowana w miejscowości Kolonia Klepaczka, niedaleko zarówno
Częstochowy, jak i Katowic, w pobliżu drogi ekspresowej E-75. Budynek jest nieruchomością logistyczną
klasy A oferującą jednopiętrową powierzchnię magazynową, dwupiętrowe powierzchnie biurowe oraz
blok socjalny zlokalizowany przy
wejściu do obiektu. Część magazynowa obiektu składa się z 3 modułów:
powierzchni rozładunkowej, chłodni
i mroźni. Teren, na którym znajduje się nieruchomość ma łączną powierzchnię prawie 65.000 m kw.

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
więąe,cej informacji 

RFID Safety

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



Toyota SpotMe®

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

Obuwie robocze: Sandały LAHTI PRO

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

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 

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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Polska premiera nowej kamery dozorowej Panasonic True 4K

Panasonic przedstawił najnowszy model kamery kopułkowej WV-SFV781L.
Urządzenie wyświetla obraz w jakości 4K, zapewniając wyraźne szczegóły w każdym obszarze pola widzenia, zarówno w środku, jak i w rogach obrazu. Co więcej,
jedna kamera 4K jest w stanie objąć taki teren co cztery urządzenia Full HD, co
pozwala obniżyć koszty utrzymania monitoringu. Model został zaprezentowany
podczas wydarzenia branżowego Professional Roadshow 2015 w Warszawie.
Model WV-SFV781L jest wyposażony w przetwornik obrazu zapewniający dobrą widoczność praktycznie w każdym świetle. Kamera oferuje ponadto szerokie
pole widzenia o kącie od 16° do 100°, a wymiana obiektywu nie jest konieczna.
Dzięki temu urządzenie sprawdzi się w systemach ochrony miejsc publicznych
oraz dużych terenów, takich jak lotniska, parkingi, skrzyżowania, dworce kolejowe, magazyny czy zakłady przemysłowe.
Kamera Panasonic True 4K pokrywa teren czterokrotnie większy niż urządzenie
o rozdzielczości 1080p oraz dziewięciokrotnie większy niż kamera 720p. Oprócz
tego model zapewnia widoczność na dwukrotnie dłuższym dystansie niż kamera
1080p oraz trzykrotnie dłuższym od urządzeń 720p.
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 

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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ROZWIĄZANIA STILL NAGRODZONE W KONKURSIE INTRALOGISTEX
Źródło: STILL Foto: STILL

Pierwsza edycja brytyjskich targów IntraLogisteX
zakończyła się dla firmy STILL podwójnym sukcesem. Producent inteligentnych rozwiązań logistycznych został wyróżniony pierwszą nagrodą w kategorii „Komisjonowanie i transport ładunków” oraz
drugim miejscem w kategorii „Automatyzacja magazynów”.
25 i 26 marca upłynął w brytyjskim Coventry pod znakiem logistycznych innowacji. Pierwsza edycja targów
IntraLogisteX przyciągnęła zarówno przedsiębiorców,
jak i producentów przyszłościowych rozwiązań - od
najnowszych technologii składowania ładunków po całościowe projekty optymalizacyjne. W organizowanym
w ramach targów konkursie, jury postanowiło wyróżnić
innowacyjne propozycje w siedmiu kategoriach: „IT&
Software – zarządzanie transportem”, „IT&Software –
zarządzanie magazynem i relacjami z klientami”, „Opakowania”, „Komisjonowanie i transport ładunków”,
„Składowanie”, „Automatyzacja magazynów” oraz „Infrastruktura i obsługa magazynów”. Wśród zwycięskich
propozycji znalazły się dwa rozwiązania firmy STILL.
Nagrodzony złotem w ramach kategorii „Komisjonowanie i transport ładunków” system iGoRemote to rozwiązanie usprawniające proces kompletacji zamówień.

Ergonomiczny pilot zdalnego sterowania umożliwia
optymalne pozycjonowanie wózka do komisjonowania STILL CX 20 lub ciągnika STILL CX-T i ich zdalną,
bezpieczną obsługę. System jest również wyposażony
w skaner otoczenia, który automatycznie powoduje
zatrzymanie się wózka jeśli na jego trasie pojawi się
przeszkoda. Wyeliminowanie konieczności manualnego prowadzenia wózków przyczynia się nie tylko do
znacznej oszczędności czasu, ale także zwiększenia poziomu wydajności procesu kompletacji zamówień.
czytaj dalej 

NOWE WERSJE RADIOTELEFONÓW ATEX
Źródło: MOTOROLA SOLUTIONS Foto: MOTOROLA SOLUTIONS

Firma Motorola Solutions (NYSE: MSI) wprowadza cyfrowe radiotelefony TETRA (Terrestrial Trunked Radio)
ATEX z serii TP8000Ex. Te beziskrowe, wytrzymałe i intuicyjne w obsłudze urządzenia zapewniają skuteczną komunikację w trudnych warunkach i są kierowane do użytkowników z sektorów naftowo-gazowego,
straży pożarnej i ratownictwa, kopalń i portów lotniczych. Oba modele zapewniają najwyższą w swojej klasie moc nadajnika, czułość odbiornika, jakość dźwięku oraz łączność, które pozwalają na wydajną pracę
w każdym miejscu.
„Dzięki charakterystycznej, dobrze leżącej w ręce obudowie w kształcie litery T, najnowsze radiotelefony z serii
MTP8000Ex zapewniają bezpieczeństwo nawet w najtrudniejszych warunkach – tam gdzie niezawodne działanie
i skuteczna komunikacja mają kluczowe znaczenie” – powiedział Manuel Torres, wiceprezes i dyrektor generalny
Motorola Solutions na Europę, Afrykę, Amerykę Łacińską
i Karaiby. – „Zarówno forma, jak i funkcje nowych modeli
zostały całkowicie przeprojektowane i zoptymalizowane
w taki sposób, aby komunikacja była nie tylko jak najbardziej bezpiecza, ale również spełniała potrzeby podmiotów z konkretnych sektorów”.
Urządzenia z serii MTP8000Ex, jako jedyne radiotelefony
ATEX z silnym nadajnikiem klasy 3L i zwiększoną czułością
odbiornika, zapewniają największy możliwy zasięg w środowiskach, w których inne radiotelefony miałyby problemy. Charakterystyczny wskaźnik sygnału o zmiennym
kolorze otaczający podstawę anteny stopniowo przechodzi z czerwieni w zieleń w miarę narastania siły sygnału.
Radiotelefony gwarantują klarowną komunikację, umożli-
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wiając rozmowę nawet przy
stałych szumach tła przekraczających 85 decybeli.
Nowe radiotelefony oferują obsługę klasycznej łączności Bluetooth (2.1) oraz
bezpiecznego i energooszczędnego standardu Smart
Ready Bluetooth (4.0).
Dzięki temu można łączyć
je bezprzewodowo z urządzeniami takimi jak akcesoria audio (np. przyciski
push-to-talk (PTT) i zestawy
RSM), tablety i smartfony,
urządzenia biometryczne
(w tym monitory rytmu
serca), czujniki lokalizacji oraz czujniki środowiskowe.
czytaj dalej 

URZĄDZENIE DO KOMUNIKACJI W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
Źródło: MOTOROLA SOLUTIONS Foto: MOTOROLA SOLUTIONS

Nowe kieszonkowe urządzenie LEX L10 LTE zostało
zaprojektowane z myślą o służbach bezpieczeństwa
publicznego. Wytrzymałe, inteligentne urządzenie
oferuje specjalny przycisk push-to-talk oraz ulepszoną jakość dźwięku. Model wykorzystuje interfejs
„Public Safety Experience” oraz aplikacje przeznaczone dla służb ratunkowych.
Firma Motorola Solutions zaprezentowała mobilne urządzenie kieszonkowe LEX L10 Mission Critical LTE. Model został
zaprojektowany specjalnie z myślą o komunikacji o znaczeniu
krytycznym – kierowany jest do służb mundurowych. LEX L10
został wyposażony w kompaktową, wytrzymałą obudowę i oferuje specjalną platformę programową oraz interfejs użytkownika – jego możliwości znacznie wykraczają poza to, co oferują
smartfony klasy konsumenckiej. Urządzenie posiada oddzielny
przycisk push-to-talk (PTT) i oferuje wyższą jakość dźwięku –
charakteryzuje się wysokim komfortem użytkowania i zapewnia wyraźną komunikację między funkcjonariuszami.
„Public Safety Experience” (PSX) w urządzeniu LEX L10 to unikatowy interfejs użytkownika opracowany przez Motorola Solutions. Pozwala on wykorzystać system operacyjny Android tak,
aby zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność pracy funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego.
Połączenie modelu LEX L10 i interfejsu PSX pozwala wykorzystać potencjał szerokopasmowej, mobilnej transmisji danych.
czytaj dalej 
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

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNACH - KTO, KIEDY I ZA CO ODPOWIADA?
Autor: Anna Wanat Komiks: Justyna Danielewska Foto: Log4.pl

Wydaje się być oczywistym, że odpowiedzialność za bezpieczne warunki pracy ponosi przede wszystkim
pracodawca. Czy jednak jest on jedynym odpowiedzialnym?
Pracodawca jest odpowiedzialny przede wszystkim
za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
i jest to niezależne od obowiązków pracowników czy
kompetencji zewnętrznych służb BHP. Oznacza to, że
na pracodawcy ciąży obowiązek zorganizowania warunków pracy tak, aby zapewnione było bezpieczeństwo i to on odpowiada za braki w tym zakresie.
Jeśli jednak zdarzy się wypadek i wykazana zostanie
wina pracownika, wtedy może on zostać pociągnięty
do odpowiedzialności zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu karnego. Odpowiedzialność w zakresie przypisanych obowiązków będzie również po
stronie osoby bezpośrednio kierującej pracownikami, czyli przykładowo kierownika magazynu.
Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych
warunków pracy
Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca
ma obowiązek chronić zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników, zapewniając bezpieczne i higieniczne
warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu dostępnych osiągnięć nauki i techniki. Jeśli nie zostanie to zapewnione i w wyniku tych braków dojdzie do
wypadku, do odpowiedzialności zostanie pociągnięty pracodawca. W zależności od skutków niedopełnienia narzuconych obowiązków, będzie to odpowiedzialność wykroczeniowa, karna lub cywilna.
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W zakresie oferowania produktów i usług zwiększających bezpieczeństwo w ostatnim czasie ma miejsce
znaczny rozwój. Coraz szersza oferta chociażby rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie
bezpieczeństwa ludzi w magazynach, w których poruszają się również wózki widłowe, daje pracodawcom większe możliwości zapewnienia bezpieczniejszych warunków pracy.
Odpowiedzialność kierującego pracownikami
W zakresie swoich obowiązków za bezpieczeństwo
w magazynie odpowiadać będzie także kierownik lub
inna osoba zarządzająca pracownikami. Odpowiedzialność ta wynika z przepisów kodeksu pracy i jest
egzekwowana na podstawie m.in. Art. 283 Kodeksu
pracy, regulującego odpowiednią karę w tym zakresie, której wysokość waha się w przedziale od 1000zł
do nawet 30 000zł.
Obowiązki osoby kierującej:
• organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
• dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
• organizowanie, prowadzenie i przygotowanie prac,
uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

• dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
• egzekwowanie przestrzegania przez pracowników
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Odpowiedzialność pracownika
Na podstawie art. 220 Kodeksu karnego nie można
pociągnąć do odpowiedzialności pracownika, jednak
jeśli będzie mu można przypisać winę w zakresie
nieprzestrzegania zasad BHP, będzie on ponosił odpowiedzialność z tytułu innych przepisów Kodeksu
karnego, zależnie od skutku. Odpowiedzialność ta
jednak nie zwalnia z odpowiedzialności pracodawcy
i kierującego pracownikami.
Przyczyny wypadków w magazynach
i odpowiedzialność za nie
Branża transportu i magazynowania jest jedną z najbardziej wypadkowych. Do najczęściej występujących
zagrożeń należą niewłaściwa organizacja pracy czy
niewłaściwe zachowanie pracowników, ale wypadki
powodowane są również przez wady konstrukcyjne,
techniczne czy brak odpowiednich zabezpieczeń.

Statystyki pokazują, że najczęstszymi przyczynami wypadków w magazynach są niewłaściwa organizacja pracy oraz nieodpowiednie zachowanie pracowników. Do
nierzadkich powodów zaliczyć można także wady konstrukcyjne, techniczne czy po prostu brak odpowiednich zabezpieczeń. Powszechnie znane są brawurowe
zachowania operatorów, czy nieprzywiązywanie szczególnej wagi do obowiązujących zasad BHP. Problemem
jest także niewłaściwa promocja bezpiecznych zachowań w zakładach pracy czy brak dobrej organizacji właściwych- to znaczy bezpiecznych – warunków.
Dobrym przykładem może być wypadek powstały
w wyniku kolizji wózka widłowego z elementami wyposażenia magazynu lub z przemieszczającymi się tam
pracownikami. Zazwyczaj trudno jest ustalić winnego danemu zdarzeniu ze względu na brak rejestracji
operatorów pracujących w momencie zdarzenia w danym obszarze. Jeśli nie ma winnego, powstaje kwestia
sporna w temacie odpowiedzialności. Jeśli w danym
wypadku zawini organizacja miejsca pracy, odpowiedzialność poniesie pracodawca, jeśli jednak warunki
były właściwie zorganizowane, a przyczyną będzie niewłaściwe zachowanie pracownika, pojawia się pytanie,
który jest sprawcą i którego pociągnąć do odpowiedzialności.
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TRZY DNI Z BEZPIECZEŃSTWEM W MAGAZYNACH
Autor: Anna Wanat Foto: Log4.pl

W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na Międzynarodowych
Targach Poznańskich odbyło się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.
Ta druga już edycja wydarzenia traktującego o bezpieczeństwie w magazynach zgromadziła specjalistów ds.
BHP, zarządzających magazynami i innych zainteresowanych tą tematyką. W trakcie trzech dni trwania wydarzenia mieli oni okazję posłuchać między innymi o tym,
z jakimi kosztami wiążą się wypadki przy pracy w magazynach, jak odruchy bezwarunkowe mogą wpływać
na tworzenie rozwiązań bezpieczeństwa w wózkach widłowych oraz o najnowszych systemach bezpieczeństwa
zapobiegających kolizji wózków z pieszymi czy o roli
zarządzania bezpieczeństwem regałów magazynowych.
Pierwszego dnia miały miejsce prelekcje przedstawicieli firm ELOKON Logistics Sp. z o.o., Logis Sp. z o.o.
oraz specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej i Urzędu Dozoru Technicznego. W swojej
prezentacji prezes firmy ELOKON, Jarosław Kociszewski,
przedstawił ostatnie dane dotyczące liczby wypadków
przy pracy oraz związane z nimi koszty, które w gospodarce magazynowej i transporcie rocznie sięgają nawet
100 miliardów złotych. Koszt jednego wypadku natomiast to nawet 12 000 – 63 500 zł, w zależności od
liczby osób zatrudnionych w zakładzie pracy. W swojej
wypowiedzi prelegent kładł szczególny nacisk na prewencję, jako najlepszy sposób unikania wypadków, oraz
konieczność połączenia interesów BHP i logistyki.
Druga prezentacja, przedstawiana przez eksperta Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Wiesława
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Staniuka, dotyczyła wpływu zarządzania bezpieczeństwem regałów magazynowych. Jak się okazuje, urządzenia regałowe plasują się wśród najbardziej obciążonych
urządzeń w systemach logistycznych oraz podlegają zużyciu, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja, którą przedstawił Waldemar Więcek z firmy Logis. Dotyczyła ona tego, jak odruchy bezwarunkowe w sytuacjach zagrożenia w magazynach wykorzystać do projektowania
bezpiecznych rozwiązań w wózkach widłowych. Przedstawiona została między innymi rola zastosowania pasów
bezpieczeństwa w wózkach, które w razie wypadku uniemożliwiają odruchowe wyskoczenie z pojazdu, co czasem może być niebezpieczniejsze, niż pozostanie w nim.
O oferowanych rozwiązaniach technicznych wpływających na bezpieczeństwo ruchu w magazynach w swojej
prezentacji mówił także Jarosław Kociszewski z firmy
ELOKON.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem prezentacji dotyczących istotnych aspektów związanych z eksploatacją. Zaprezentowany został wózek firmy Atlet, zaprojektowany tak, aby zapewnić operatorowi maksymalny komfort
i ergonomię pracy. Na jego przykładzie przedstawione
zostało również rozwiązanie firmy ENTE, o którym opowiadał Konrad Janikowski. AWIA Horyzont –system wykrywania kolizji na drodze maszyna człowiek – poprzez
nadajniki montowane w obrysie wózka informuje operatora sygnałem dźwiękowym o zbliżających się pracownikach, z którymi istnieje ryzyko wejścia w kolizję.
Uczestnicy Forum mieli możliwość w praktyce zobaczyć
działanie systemu, na czas Targów zamontowanego na
prezentowanym przez firmę Logis wózku Atlet Tergo Reach Truck, co dodatkowo uatrakcyjniło przekaz. Przedstawiona została również rola i zastosowanie odzieży
ochronnej w chłodniach i mroźniach – tematykę tę przybliżyła Gabriela Olszak z firmy Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

Tematami przewodnimi II Forum były ergonomia pracy operatora i systemy wspomagające bezpieczeństwo
oraz istota zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w obiektach magazynowych. Są to tematy niezwykle
istotne, które w ostatnim czasie rozwijają się. Za rok
kolejna edycja Forum, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Trzeciego dnia mówiono o znaczeniu audytów bezpieczeństwa dla organizacji i jakości pracy oraz systemach
zarządzania flotą wózków widłowych i ich wpływie na
bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu. Pokazane zostały
przykładowe rozwiązania, wraz z usprawnieniami, jakie
wnoszą w proces podwyższania bezpieczeństwa.

Temat numeru
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UDOSKONALONE WÓZKI HYSTER REACHSTACKER
Źródło: Hyster Foto: Hyster

Po rekordowym roku dla linii produkcyjnej wózków Hyster® ReachStacker, firma Hyster wprowadziła dodatkowe ulepszenia, mające jeszcze bardziej zmniejszyć koszty eksploatacji wózków, przy jednoczesnym
zapewnieniu portom i terminalom przeładunkowym uzyskanie maksymalnej niezawodności w obsłudze
kontenerów oraz zwiększeniu swojej przepustowości. W zeszłym roku firma Hyster wyprodukowała więcej
niż kiedykolwiek wózków ReachStacker, które obecnie pracują na całym świcie.
ReachStackery firmy Hyster słyną z wiodącej w swojej
klasie szybkości podnoszenia oraz zdolności wykonywania połączonego manewru podnoszenia i wysuwania wysięgnika podczas jazdy, jak również wyjątkowej
niezawodności, zwłaszcza podczas pracy w trybie 24/7.
Niewiarygodne osiągi nie tylko umożliwiają terminalom
szybszy przeładunek kontenerów, spółka twierdzi, że
pozwalają na zwiększenie oszczędności w ich obsłudze.

ge IV / T4f firma Hyster zastosowała technologię EGR
(układ recyrkulacji spalin) w połączeniu z technologią
SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) oraz katalizatorem utleniającym DOC. Zaowocowało to zmniejszeniem liczby cząstek stałych (sadzy) o około 96% i ilości
NOX (tlenków azotu) o 94%, w porównaniu z wózkami
sprzed 2005 r., które spełniały wymogi normy Stage IIIA
/ T3.

Pracująca prężnie holenderska fabryka w Nijmegen,
ostatnio ponownie udoskonaliła konstrukcję wózków
Hyster ReachStacker, celem jeszcze większej redukcji
kosztów ich obsługi w portach i terminalach przeładunkowych. „Stosowanie Reachstackerów firmy Hyster
może zapewnić nawet ponad 25% oszczędność paliwa
(czyli ponad 4 litry na godzinę) w porównaniu do naszych wózków zgodnych z normą Stage IIIA 2010 oraz
modeli wielu innych konkurentów” - potwierdza Jan
Willem. „Naszym celem była kontynuacja strategii opłacalności niskiej emisji gazów, co miało doprowadzić do
redukcji całkowitych kosztów eksploatacyjnych i kosztów posiadania, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami dotyczącymi czystości środowiska naturalnego.”

Technologia EGR ogranicza powstawanie NOX podczas
spalania, po czym układ SCR usuwa pozostałe NOX ze
strumienia spalin. Kombinacja ta zakłada wykorzystanie
niewielkiej ilości płynu DEF (ang. Diesel Exhaust Fluid),
tak aby nie stwarzać ryzyka krystalizacji. Do redukcji
cząstek stałych stosowany jest wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, który ogranicza powstawanie cząstek
stałych u źródła, po czym katalizator DOC usuwa pozostałe cząstki stałe ze strumienia spalin. „Dzięki temu
nie ma konieczności stosowania filtra cząstek stałych,
a więc nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań
ze strony operatora, czy zlecania usług usuwania pyłu.”
- mówi Jan Willem.

Po wyposażeniu w nowe silniki Cummins QSL9 oraz
inne technologie kompatybilne z normą Stage IV / Tier 4
final (T4f), wózki Hyster ReachStacker stanowią sprawdzone rozwiązanie, zapewniające znaczne oszczędności
paliwa w rzeczywistych, codziennych zastosowaniach.
W celu osiągnięcia zgodności z wymogami normy Sta-

Oprócz silnika Cummins, firma Hyster zastosowała ulepszenia w zakresie wydajności, takie jak chłodzenie na
żądanie, tryb ECO-eLo, kontrola obr./min oraz prędkości
obrotów jałowych silnika. Wprowadzone udoskonalenia
pozwalają dodatkowo zmniejszyć zużycie paliwa. Układ
hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia umożliwia zaś
osiągnięcie dużej prędkości podnoszenia przy niskiej
prędkości obrotowej.
Wózki ReachStacker wyposażone zostały również
w systemy zabezpieczające
silnik, przekładnię napędową oraz układ hydrauliczny, zapewniające wózkom
pełną niezawodność przy
najbardziej intensywnych
pracach związanych z obsługą kontenerów. „Dostępność maszyny jest kluczowym czynnikiem dla pracy
portu, pozwalającym uniknąć przestojów czy kumulowania się oczekujących
zadań” - wyjaśnia Jan Willem. „Hyster ReachStacker
to sprawdzona konstrukcja,
zapewniająca w sposób ciągły niezrównaną niezawodność.”
czytaj dalej 
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JAKIE WÓZKI WIDŁOWE BYŁY POSZUKIWANE PRZEZ POLSKIE
FIRMY W OSTATNIM ROKU?
Źródło: Oferteo Wykresy: Oferteo

Wózki widłowe są ważnym elementem wyposażenia wielu firm, ułatwiającym prace związane z rozładunkiem, przewożeniem i przechowywaniem ładunków o dużej masie i wymiarach. Firmy częściej zaopatrują
się w pojazdy używane niż nowe, a najpopularniejszym typem są wózki widłowe czołowe – pokazuje druga edycja raportu serwisu Oferteo.pl, łączącego poszukujących produktów i usług wraz z ich dostawcami
– w badaniu przeanalizowano 2 022 zapytania ofertowe. Wózki służą najczęściej do transportu towarów
o wadze 2-3 ton oraz do podnoszenia ładunków na wysokość 1,5-3 metrów.
Najpopularniejsze wózki czołowe
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Oferteo.pl,
zdecydowana większość firm potrzebuje wózków widłowych czołowych (78,3% zapytań) do pracy w magazynie
lub na utwardzonym placu. Co jedenasty użytkownik serwisu (8,7%) chciałby zaopatrzyć się w paletowy wózek
prowadzony. Wśród pozostałych typów wózków wymieniane są wózki widłowe boczne, wysokiego składowania czy
terenowe.

Blisko połowa firm (48,8%) potrzebuje wózka widłowego
do przenoszenia ładunków o wadze od 2 do 3 ton. Jedna
czwarta przedsiębiorców poszukuje urządzenia o udźwigu
do 2 ton (24,6%), natomiast 14,8% – o udźwigu 3-4 ton.
Pozostałe zapytania dotyczą wózków przeznaczonych do
transportu ładunków przekraczających 4 tony.
czytaj dalej 

9 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W LEASINGU
Autor: Mikołaj Łagowski, Agencja leasingowa Leason

Leasing to tania, szybka i popularna metoda finansowania zakupu samochodów i maszyn dla przedsiębiorstw. Jeśli planujesz zakup samochodu lub maszyny do firmy i myślisz o leasingu dobrze jest wiedzieć,
jakie błędy przedsiębiorcy popełniają najczęściej decydując się na leasing oraz jak się ich ustrzec.
I. Założenie, że maksymalny czas umowy leasingu wynosi 5 lat
Zwykle maksymalny czas umowy leasingu wynosi 5 lat jednakże niektóre firmy leasingowe dopuszczają dłuższy czas trwania
umowy - do 7 lat dla samochodów i do 7-8 lat dla maszyn. Pozwala to znacznie obniżyć wysokość miesięcznej raty.

rejestrujący samochód; konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów do oceny wniosku, błąd ludzki wystawienie
faktury z błędnymi danymi lub wprowadzenie błędnych danych
do umowy leasingowej i wiele innych. Dlatego bezpiecznie jest
założyć, że cały proces potrwa około tygodnia czasu.

II. Odkładanie organizowania leasingu na ostatnią chwilę
W Polsce z leasingu korzysta się najczęściej przy zakupie samochodów i wiele firm leasingowych oferuje ocenę wniosku
w procedurach uproszczonych. Zaletą tych procedur jest niewielka ilość wymaganych dokumentów oraz krótki czas wydania decyzji o przyznaniu leasingu. Jeżeli wszystko idzie sprawnie leasing można zorganizować w ciągu 2-3 dni roboczych (od
złożenia kompletu dokumentów do odbioru samochodu). Jednakże często po drodze pojawiają się „nieprzewidziane okoliczności” wydłużające cały proces, przykładowo: urlop osoby
ze strony dilera lub firmy leasingowej zaangażowanej w proces
leasingu, oczekiwanie na ofertę ubezpieczenia od agenta klienta, konieczność przesyłania dokumentów kurierem gdy salon
mieści się w innej miejscowości, niż oddział firmy leasingowej

III. Zakup używanego samochodu za gotówkę z chęcią
refinansowania przez leasing
Dotyczy to zakupu samochodu na podstawie faktury VAT marża lub VAT zw. Bardzo często chcąc zrefinansować zakup przez
sprzedaż samochodu firmie leasingowej (leasing zwrotny) występuje konieczność wystawienia faktury VAT ze stawką VAT
23%. Samochód drożeje o stawkę VAT, z czego od rat leasingu można odliczyć tylko połowę podatku VAT (jeśli samochód
wykorzystywany jest do celów prywatnych). Jeśli sprzedaż do
firmy leasingowej nastąpi na podstawie faktury VAT zw lub faktury VAT marża stosuje się leasing finansowy, aby nie doliczać
23% VAT do rat leasingu. Należy pamiętać, że leasing finansowy nie jest tak korzystny podatkowo, jak leasing operacyjny.
czytaj dalej 
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5 SPOSOBÓW NA TANIE PRZESYŁANIE
Źródło: http://paletto.pl Foto: http://paletto.pl

Cenę każdej wysyłki można znacząco obniżyć, o ile wykażemy się odrobiną kreatywności. Czasem wystarczy obrócić towar, by zaoszczędzić nawet 40% kwoty wydanej na transport, a im większe przesyłki, tym
więcej możemy oszczędzić.
Jak obniżyć cenę wysyłek przesyłanych na europaletach
i ważących po kilkaset kilogramów? Przede wszystkim
powinniśmy zorientować się w ofertach najlepszych
operatorów logistycznych i dobrać takiego, który najlepiej dopasuje się do naszych potrzeb.
1. Wykorzystaj standardy inne niż 1200x800mm
Warto wiedzieć, że 1200x800mm to najpopularniejszy,
ale niejedyny rozmiar europalet. Przewoźnicy oferują
również półpalety o wymiarach podstawy 800x600mm
oraz palety przemysłowe maksymalnie do wymiaru
1200x1200mm, a także inne, bardziej nietypowe rozmiary w różnych cenach.
„Jeden z naszych Klientów latami nadawał przesyłki
o wymiarach 1200x800mm i wysokości 60 centymetrów na standardowych europaletach. W czasie optymalizacji kosztów transportu zasugerowaliśmy pionowe
ustawienie przesyłki i wysłanie jej od tego momentu
na półpalecie, do której idealnie pasowała. W połączeniu ze zniżką wynikającą ze zmiany operatora, pozwoliło to obniżyć cenę każdej przesyłki o ponad 40% i dać
kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności w skali roku.
Proste? Jeśli się chwilę zastanowić, to wręcz banalne.
Trzeba jednak pomyśleć” - mówi Marcin Kosedowski,
dyrektor operacyjny Paletto.pl.

2. Pilnuj limitów i uniknij dopłat
U wielu przewoźników wystarczy minimalne przekroczenie granicznych wymiarów lub wagi przesyłki
względem zadeklarowanych w liście przewozowym gabarytów, aby została ona uznana za przesyłkę drobnicową. Efekt? Dopłata nawet kilkuset złotych za przesyłkę
krajową lub kilku tysięcy przy przesyłkach międzynarodowych. Już jedna tego typu sytuacja w miesiącu może
podnieść średnią cenę wysyłki nawet o kilkadziesiąt
złotych.
Jak zapobiegać przekroczeniu limitów? Przede wszystkim podpisać umowę z przewoźnikiem, która zabezpieczy nas przed zbyt wysokimi dopłatami. Niezbędne jest
również prawidłowe podawanie wagi i wymiarów prze-
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syłki jeśli nadajemy ją bezpośrednio u przewoźnika,
bez udziału pośrednika. „ok. 300 kg” to często niewystarczająca informacja. Warto dokładnie określić, czy
przesyłka waży 290, 300, czy 305 kilogramów. W przeciwnym wypadku możemy zostać obciążeni dużymi
opłatami z racji przekłamania danych.

3. Wykorzystaj papierowe europalety
Jeśli wysyłamy towar na własnych paletach, zainteresujmy się tekturowymi europaletami. Są kilkukrotnie
tańsze od drewnianych odpowiedników, a spełniają te
same normy. Jeśli europaleta zostaje u klienta, nie ma
po co przepłacać. Tekturowe europalety mogą obniżyć
koszty na jeszcze jeden sposób. Jeśli potraktujemy je
jako towar jednorazowy, kierowca nie będzie musiał
wracać do adresata wioząc puste europalety zamiast
kolejnego ładunku, dzięki czemu będzie mógł od razu
ruszyć w dalszą drogę. Przy odpowiednim planowaniu
trasy, może to przynieść znaczące oszczędności.
4. Wybierz operatora na miarę swoich potrzeb
Przy nietypowych rozmiarach wysyłek, warto znaleźć
takiego operatora, który specjalizuje się w ich wysyłce. Nawet przy stosunkowo popularnych paletach
przemysłowych, znaczna część operatorów policzy
cenę wykonania takiej usługi tak samo, jak mieliby
oni do przewiezienia dwie standardowe palety, ponieważ przy samochodzie wypełnionym samymi paletami
1200x800mm, paleta przemysłowa zajmie dwa miejsca.
Tymczasem jeżeli operator potrafi lepiej zaplanować
przestrzeń i rozmieścić na niej poszczególne palety,
może zaproponować swoim partnerom/klientom cenę
nawet o 30-40% niższą niż inni. Jeszcze większe różnice będzie widać przy nietypowych przesyłkach, np. materacach które muszą zostać wniesione do klienta, a do
wniesienia ładunku takiego gabarytu potrzeba dwóch
osób (dobrej jakości materacy nie można zwijać). Przewoźnicy nastawieni na klienta masowego zażyczą sobie
cen kilkukrotnie wyższych niż wyspecjalizowani w tym
obszarze operatorzy.

TWORZYWA TWARDSZE NIŻ STAL. CZY SPRAWDZĄ SIĘ W PRZEMYŚLE?
Źródło: http://antersystem.pl Foto: Anter System

Stal już nie chroni amerykańskich lotniskowców – jej miejsce zajęły tworzywa polimerowe. Czy polimery
sprawdzą się również w przemyśle i BHP?
„Tworzywa polimerowe” to bardzo ogólne określenie,
zawierające w sobie wiele tworzyw o zupełnie różnych
właściwościach. Do tej grupy należą zarówno włókna
z których zrobione są kurtki polarowe, wykorzystywany
w kamizelkach kuloodpornych kevlar, polipropylen z którego robi się zderzaki samochodów, jak i odporny na temperatury teflon.
Z lotniskowca do magazynu
Tak różnorodne zastosowanie polimerów pokazuje, że
można dzięki nim uzyskać praktycznie dowolne właściwości. Zależy nam na wytrzymałości? Odpowiednio zbudowane tworzywa polimerowe wytrzymają naprężenie rzędu 3,5
gigapaskali, co można porównać do położenia 350 tysięcy
ton na powierzchni metra kwadratowego. To więcej niż wytrzyma najlepsza jakościowo stal, a w dodatku tworzywo
jest kilkukrotnie lżejsze. Wszystko to sprawia, że tworzywa
polimerowe wykorzystywane są np. jako pancerze lotniskowców, gdzie zastąpiły stal.
Skoro tworzywa polimerowe sprawdzają się jako pancerz
lotniskowca wartego kilka miliardów dolarów, spełnią
swoją rolę również przy ochronie regałów przed wózkami widłowymi. „Aktualny poziom technologii pozwala na
nadanie tworzywom prawie dowolnych właściwości chemicznych. Potrafimy już tworzyć materiały przewyższające
stal pod każdym względem – lżejsze, z lepszą zdolnością
deformacji i tańsze. Sama wytrzymałość już dawno przestała być problemem” - wyjaśnia Tomasz Baryła, prezes zarządu Anter System Sp. z o.o. (http://antersystem.pl), która
od wielu lat dostarcza produkty poprawiające bezpieczeństwo i wspierające utrzymanie ruchu na halach produkcyjnych, magazynach i parkingach. To właśnie od zabezpieczeń przestrzeni zagrożonych wypadkami i kolizjami
zależy zdrowie, a nawet życie ludzkie. Dlatego odbojnice
przemysłowe, bariery ochronne oraz słupki parkingowe
i drogowe powstają z materiałów odpornych na wilgoć, odznaczających się dużą wytrzymałością mechaniczną.
Polimerowe odbojnice wkraczają do magazynów
W przemyśle i BHP idealnie sprawdzi się i-Plast – tworzywo
polimerowe o niespotykanej do tej pory zdolności deformacji. W odróżnieniu od stali przedmioty wykonane z i-Plastu wracają do swojego pierwotnego kształtu nawet po
ekstremalnym uderzeniu, co czyni je doskonałym budulcem do odbojnic, barier ochronnych i innych elementów
zabezpieczających.
Ponadto i-Plast jest lżejszy od stali a wykonane z niego
elementy są nietoksyczne i odporne na korozję, co sprawia,
że nadają się idealnie do magazynów i hal produkcyjnych,
w których wymagane są szczególnie rygorystyczne normy.
Nie bez znaczenia jest też nowoczesny wygląd, znacznie
mniej „toporny” niż wygląd elementów stalowych. Dodatkowe korzyści to mniejszy koszt transportu elementów
z tworzyw oraz możliwość poddania ich recyclingowi, dzięki czemu proces produkcji jest bardziej ekologiczny.

Podobnymi właściwościami charakteryzuje się inne tworzywo polimerowe o nazwie Ertax. Ertax cechuje przede
wszystkim wysoka odporność na wstrząsy – produkt wykonany z Ertaksu może pochłonąć siłę uderzenia, a dzięki wysokiej elastyczności, nie uszkodzi przy tym posadzki, do której jest przymocowany.
Takie cechy sprawiają, że kolejne firmy zastępują odbojnice, naprowadzacze kół czy słupy dynamiczne z Ertaksu
coraz częściej odchodząc od stali. Nawet w przypadku
silnego uderzenia, tworzywo po prostu odkształci się.
Ten same element wykonany ze stali, mógłby wyrwać
część posadzki
Czy Ertax i i-Plast zastąpią stal?
Czy Ertax, i-Plast i podobne tworzywa polimerowe całkowicie zastąpią stal? Zarówno i-Plast jak i Ertax spełniają rygorystyczne normy jakościowe, a produkty z nich
wykonane są nietoksyczne i mogą otrzymać certyfikat
HACCP. Jako że są to tworzywa polimerowe, a nie metale,
obydwa są odporne na korozję, więc mogą być stosowane na zewnątrz budynków.

Ponadto, przy niewielkiej różnicy w cenie w porównaniu do stalowych odpowiedników, produkty wykonane
z tworzyw polimerowych, mogą okazać się zdecydowanie bardziej ekonomiczne. „W miejscach, w których silne
uderzenie mogłoby uszkodzić posadzkę lub ścianę do
której przymocowana jest odbojnica, często zalecamy
korzystanie z Ertaksu zamiast stali. Nawet przy ekstremalnym uderzeniu, uszkodzeniu ulegnie co najwyżej
odbojnica, a posadzka i ściana pozostaną nienaruszone,
co pozwoli ograniczyć koszty wypadku” - mówi Tomasz
Baryła, z Anter System. „Jednocześnie nie przekreślamy
całkowicie stali, zawsze warto skonsultować wybór materiałów ze specjalistą” - dodaje.
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