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CeMat w nowej odsłonie

ÔÔRedakcja, Fot. Log4.pl

Targi CeMat należą do najbardziej prestiżowych wystaw branży logistycznej na
świecie, mają siostrzane odpowiedniki
w wielu krajach na niemal wszystkich
kontynentach. Tegoroczna edycja targów, wróciła niejako do korzeni, organizując wystawę z targami przemysłowymi.
Idea połączenia targów logistycznych
i przemysłowych, wydaje się być słusz-

Pierwsze Targi Wózków
Używanych STILL

ÔÔRedakcja

Rynek wózków używanych rozwija się
bardzo dynamicznie, czołowi producenci
nowych wózków rozwijają ten obszar
działalności wprowadzając nowe jakościowo podejście, oferując sprzęt gruntownie odrestaurowany z gwarancją jakości i bez ukrytych wad. Naturalnym staje
się więc organizowanie spotkań z potencjalnymi użytkownikami tego sprzętu, by
mogli zobaczyć wózek widłowy a nawet
się nim przejechać. Nie bez znaczenia jest
pokazania przy tym, jak te wózki się przygotowuje do sprzedaży, co jest równie
ważne dla użytkownika jak sam wózek.
Taka idea przyświecała organizacji
pierwszych Targów Wózków Używanych
STILL, które odbyły się w Mrowinie niedaleko Poznania, miejscu gdzie mieści
się Dział Wózków Używanych STILL. Do
sprzedaży wystawiono 70 wózków widłowych ze wszystkich rodzajów sprzętu jaki
pracuje w magazynie. Goście mogli też
oglądać baterie i ich systemy ładowania
prezentowane przez firmę Hoppecke,
widły i osprzęt chwytający towar przed-

ną, współdziałanie tych dwu obszarów
gospodarczych jest naturalne i cały czas
się pogłębia. Digitalizacja kolejnych obszarów widoczna była na wszystkich
stoiskach wystawców pokazujących
swoje osiągnięcia i zachęcających do
współpracy.
Połączone wystawy w Hanowerze zwiedziło 210 000 gości, ponad 70 000 to
goście zagraniczni. Najwięcej gości zagranicznych przybyło z Chin (6 500), Holandia(5 300), Polska(2 700) i USA(1 700).
Trzecie miejsce cieszy, świadczy to również o tym, że wielu specjalistów z Polski
jest zainteresowanych nowościami technicznymi i technologicznymi prezentowanymi na tej imprezie.
Fotorelacja:
• log4.pl/cemat-w-nowej-odslonie-z-przemyslem,494,16210.htm
stawiała firma Osprzęt Roma Dudzińska,
systemy ważenia i zapobiegania przeciążeniom prezentowała firma RAVAS,
a laserowe i świetlne systemy bezpieczeństwa prezentowała firma DNT.
Na odwiedzających targi czekały ciekawe atrakcje, kontynuowany był zainicjowany w internecie konkurs, w którym
można było wygrać wózek widłowy, można też było sprawdzić swoje możliwości
w sterowaniu dronem.
– Pierwsze targi wózków używanych
dają nam wiele informacji, które będziemy wykorzystywać w przyszłości, nie
mamy wygórowanych oczekiwań sprzedażowych na tej imprezie. Chcieliśmy
z naszym sprzętem być bliżej klienta,
żeby mógł zobaczyć wózek który kupuje,
ale też zapoznać się z warunkami w jakich jest naprawiany i to jak sądzę udało
nam się zrealizować – mówi Paweł Włuka
Dyrektor Marketingu STILL Polska.
Na pierwszych targach wózków używanych Still, sprzedano kilkanaście maszyn, wiele zostało zarezerwowanych na
poczet przyszłych transakcji. Impreza
jak stwierdził Paweł Włuka, dostarczyła
bardzo wiele informacji, które zostaną
wykorzystane w przyszłości.

Bartłomiej Krawiecki

Nowe kadry
w zarządzie 7R
ÔÔRedip, fot. 7R

Bartłomiej Krawiecki dołączył do grona członków
zarządu 7R. Powiększenie zarządu wiąże się z planami na rozwój i realizację kolejnych obiektów spółki
na terenie całej Polski.
– Objęcie nowej funkcji, a tym samym bezpośredni
wpływ na przyszłość spółki to dla mnie ogromny
zaszczyt. Firma 7R posiada duży potencjał rozwojowy, co mogliśmy zaobserwować na przykładzie
ubiegłego roku, kiedy w ciągu 12 miesięcy podwoiła
swoje portfolio i oddała do użytku 7 magazynów. [...]
WIĘCEJ na str. 2
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Inwestycja 22 mln euro w nowy oddział
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, nabył nieruchomości o powierzchni około 65 tys. m2 w bryzgowijskim parku przemysłowym w Eschbach, mieście niedaleko Fryburga w Niemczech. W sierpniu 2018 roku firma rozpocznie budowę nowego centrum
logistycznego, w którym znajdzie się terminal przeładunkowy o łącznej powierzchni ponad 6 tys. m2 z 82 dokami, a także dwukondygnacyjny budynek biurowy. Zakończenie budowy i przeprowadzka są planowane na połowę 2019 roku.
– Jako partner logistyczny rozwijamy się
z roku na rok wraz z lokalną gospodarką i potrzebujemy większej powierzchni
z uwagi na przewidywany dalszy wzrost
– tłumaczy Michael Gaudlitz, kierownik
oddziału Dachser we Fryburgu.
Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy oddział Dachser we Fryburgu-Hochdorf, który
od 1989 roku służył jako hub drobnicowy
dla południowo-zachodnich Niemiec i Alzacji (Francja). Obecnie 150 pracowników

oddziału we Fryburgu zajmuje się transportem 225 000 ton towarów każdego roku.
Nowa lokalizacja na południowy zachód
od Fryburga mieści się bezpośrednio przy
autostradzie A5, oferując bardzo dobre
połączenie z trzema państwami: Niemcami,
Francją i Szwajcarią. Obiekt stworzy idealne
warunki operacyjne oraz umożliwi dalszy
rozwój firmy. Dachser zainwestuje w budowę łącznie około 22 miliony euro i zakłada
stworzenie 30 nowych miejsc pracy.

– Niemiecka gospodarka idzie pełną
parą i widzimy jaki to ma wpływ na wykorzystanie powierzchni i wydajność naszej sieci. Teraz musimy podjąć działania
z myślą o przyszłości oraz, tak jak zrobiliśmy to we Fryburgu, inwestować w nową
przestrzeń zanim ta potrzeba stanie się
paląca. To jedyny sposób na to, aby dalej oferować naszym klientom najwyższe
standardy jakości, których oczekują od
Dachser, jako swojego partnera logistycznego – mówi Alexander Tonn, Dyrektor
Zarządzający Dachser European Logistics
w Niemczech.

Nowe kadry w zarządzie 7R
– ciąg dalszy ze strony 1.
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[...] Najbliższe miesiące będą jeszcze bardziej dynamiczne, a szczegóły dotyczące
nowych projektów zdradzimy już niebawem – komentuje Bartłomiej Krawiecki,
członek zarządu 7R SA.
Bartłomiej Krawiecki w 7R jest odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji.
Wcześniej pracował ponad 10 lat w Panattoni Development Europe, gdzie prowadził największe inwestycje logistyczne
i przemysłowe. Specjalizował się w realizacji projektów i rozwoju firmy na terenie
Polski. Doświadczenie zdobywał również
w Menard Doswell i Platan Group. Krawiecki uzyskał tytuł magistra z zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie
Warszawskim.
– Rozszerzenie struktury zarządu jest
podyktowane chęcią wzmocnienia i dostosowania jej do dynamicznego rozwoju
i ambitnych planów spółki. Wierzę, że
profesjonalizm Bartłomieja Krawieckiego
połączony z otwartością umysłu i energią
do działania pomoże nam osiągnąć wytyczone cele – komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R SA.
W zarządzie spółki 7R SA zasiadają
również Tomasz Lubowiecki, założyciel
i prezes zarządu, odpowiedzialny za główną strategię firmy, Ryszard Gretkowski,
współzałożyciel i wiceprezes, który nadzoruje m.in. zarządzanie całym procesem budowlanym oraz Monika Mazur,
dyrektor finansowy 7R, odpowiedzialna m.in. pozyskiwanie finansowania na
inwestycje.
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Logistyczne laboratorium we Francji

ÔÔID Logistics, fot. ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, otworzył Innovation Campus we Francji.
Jest to pierwszy tego typu kampus, który został uruchomiony przez firmę logistyczną we
Francji. Jego otwarcie doskonale wpisuje się
w strategię rozwoju Grupy ID Logistics w dużym
stopniu ukierunkowanej na innowacyjność.
Od ponad trzech lat jest ona z powodzeniem
wdrażana we wszystkich oddziałach firmy, zlokalizowanych w 17 krajach na całym świecie,
w tym w Polsce.
Innovation Campus położony jest w podparyskim Châtres. Mieści się w biurze o powierzchni
ponad 1500 m², utworzonym z dawnego magazynu, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch
operacyjnych centrów logistycznych (Castorama i Marionnaud). Obecnie w kampusie realizowanych jest około 20 projektów z obszaru
innowacji, które są wdrażane lub testowane
w różnych spółkach należących do Grupy ID Logistics. Tu mają powstawać pomysły na realizację projektów logistycznych dla obecnych
i potencjalnych klientów. Kampus ma być także
miejscem spotkań i szkoleń dla pracowników
Grupy ID Logistics oraz partnerów firmy, do
których należą czołowe uniwersytety, start-upy
i grupy przemysłowe.

Wśród innowacyjnych projektów wymienić można takie,
które:
• są przyjazne dla użytkownika, poprawiają produktywność
i jakość warunków
pracy, na przykład
zdalnie sterowany
wózek widłowy (półautomatyczny sortownik zamówień),
robot automatycznie przenoszący półki na
stanowisko rozładowcze (Efficient Pick) czy automatyczny wózek do przewożenia towarów,
• poprawiają standardy usług dla klientów,
m.in. robot sprzątający magazyn, „Connected
Wagon” czyli rozwiązanie firmy start-upowej
Everysens, opierające się na rozwiązaniach
z zakresu Internetu rzeczy (IoT), pozwalające
na monitoring lokalizacji wagonów kolejowych (dedykowane rozwiązanie dla klienta),
• monitorują przepływ produktów w magazynach, na przykład video monitoring procesu
preparacji (system monitoringu HD),
• optymalizują przepływy logistyczne, w szczególności związane z inteligentną siecią (sys-

tem do operacyjnego przetwarzania danych
Big Data),
• wspierają rozwój handlu elektronicznego lub
wieloformatowego handlu detalicznego, tak
jak na przykład System Dystrybucji Zamówień
w Marionnaud (jego celem jest skrócenie do
minimum czasu obsługi w magazynie, system działa w oparciu o precyzyjne ustalenie
wymagań dla produktów o wysokiej i niskiej
rotacji, połączony jest z automatycznym magazynowaniem produktów o średniej rotacji,
przechowywanych w określonych pojemnikach i opakowaniach na zamówienie).

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
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Prezentacja (r)ewolucyjnej
baterii Tensor xGel
ÔÔExide Technologies, fot. Exide Technologies

GNB Industrial Power, dywizja przemysłowa Exide Technologies,
globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie zakumulowanej
energii, zaprezentowała na hanowerskich targach CeMAT 2018
najnowszą baterię TENSOR xGEL – dopełniając tym samym
swoją ofertę produktów w zakresie magazynowania energii.
– Po szeroko zakrojonych, udanych testach, od 1 kwietnia rozpoczęliśmy proces przyjmowania zamówień, cieszący się dużym
zainteresowaniem wśród klientów szukających bezobsługowej
baterii VRLA, która może zastąpić standardową baterię trakcyjną
– dr Kai Ruth, starszy manager produktu GNB Industrial Power,
poinformował przedstawicieli mediów oraz odwiedzających
stoisko GNB. Oprócz (r)ewolucyjnej baterii TENSOR xGEL, firma
zaprezentowała także linię wysokowydajnych baterii TENSOR,
akumulatorów litowo-jonowych Sonnenschein oraz nowy prostownik 2100 HP High Output – o wysokiej mocy, umożliwiający
szybkie i równomierne ładowanie nawet największych baterii.
– Jesteśmy niezmiernie dumni z tej technologicznej rewolucji,
która wykorzystuje technologię TENSOR, czyli miedzianą kratkę
3D w kształcie rombu pokrytą ołowiem – powiedział dr Ruth.
– W ten sposób uzyskaliśmy dziesięciokrotnie większą przewodność w płycie ujemnej oraz lepsze parametry – dzięki całkowicie
przeprojektowanej płycie dodatniej o cylindrycznej budowie
i zwiększonej powierzchni – dodał.
W nowej baterii TENSOR xGEL zastosowano kombinację wyżej
opisanej budowy z technologią Sonnenschein dryfit®. W efekcie

TENSOR xGEL jest wysokowydajną baterią o dużej pojemności
i doskonałej zdolności przyjmowania ładunku, całkowicie bezobsługową, możliwą do pełnego doładowania z poziomu rozładowania wynoszącego 70% – w ciągu 8 godzin – dzięki unikalnemu
profilowi GNB X.
Bateria TENSOR xGEL została wszechstronnie przetestowana
w warunkach roboczych, w wózkach przemysłowych stosowanych w przemyśle spożywczym, chemicznym i meblarskim,
a następnie porównana ze standardowo zalanymi bateriami
EPzS i akumulatorami żelowymi EPzV.
Bateria TENSOR xGEL pozwala znacząco zmniejszyć zużycie
energii, wydłużyć czas pracy oraz swoją żywotność w różnych
aplikacjach. Dzięki zastosowanej technologii dryfit®, nie jest
potrzebna już kompleksowa infrastruktura do uzupełniania
wody. Ponadto zachodzi znacznie mniejsze ryzyko przestojów
spowodowanych jej niewłaściwą obsługą. – Pokazaliśmy naszym klientom, że TENSOR xGEL może obniżyć całkowity koszt
użytkowania (TCO). Natomiast możliwości ładowania w ramach
operacji dwuzmianowych, w warunkach zewnętrznych lub
w niskiej temperaturze, to ważne zalety baterii TENSOR xGEL.
Dlatego zapraszamy klientów i odwiedzających targi do bezpośredniego kontaktu z nami – badamy ich zapotrzebowanie na
tego typu produkty, aby ustalić, czy mogą skorzystać z naszego
najnowszego rozwiązania w zakresie magazynowania energii
– wyjaśnia dr Ruth.
Odwiedzający stoisko GNB Industrial Power mają okazję przekonać się, jak dokładnie specjaliści GNB konsultują potrzeby
klientów, aby zaoferować najbardziej odpowiednią technologię
produktu i usługi zapewniające jak najniższy całkowity koszt eksploatacji dla konkretnego zastosowania. – Nasze produkty nowej
generacji są używane na całym świecie, sprawdzają się w wielu
wymagających zastosowaniach, pomagając firmom zmniejszyć
koszty i poprawić wydajność operacyjną. Dzięki TENSOR xGEL
dajemy klientom możliwość osiągnięcia maksymalnych korzyści
wynikających z użycia baterii żelowej, której żywotność operacyjna jest porównywalna ze standardowymi bateriami zalewanymi
– podsumował dr Ruth
Od momentu wprowadzenia na rynek TENSOR xGEL dywizja
GNB Industrial Power posiada kompletną gamę akumulatorów
do wszystkich zastosowań związanych z gospodarką magazynową, zarówno w zakresie standardowych baterii zalanych, jak
i bezobsługowych, wykorzystywanych przy lekkich, średnich,
ciężkich i ekstremalnych obciążeniach.
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4

C h r o no m e tr wy darzeń

Targi przemysłowej rewolucji
ÔÔMTP

W gospodarce „Przemysł 4.0”, zaczyna odgrywać kluczową rolę, prezentacja
osiągnięć w tych obszarach na targach i wystawach jest wiec naturalną
rzeczą. Nie może więc zabraknąć tej tematyki na najbliższych targach ITM
Polska. W czerwcu w Poznaniu nie będziemy jednak mówić o modach, ale
o konkretach, bo Przemysł 4.0 to już nie nowinka, ale konieczność.
Podczas tegorocznej edycji poznańskich ITM Polska nowością
są wyodrębnione dedykowane ścieżki zwiedzania: „Na drodze
do przemysłu 4.0” i „Druk 3D w przemyśle”. Te zazębiające się
częściowo zagadnienia będą czynnikami zmieniającymi polski
przemysł. Przynajmniej powinny, jeśli polska gospodarka nie
chce pozostać na uboczu światowych trendów.
Polska gospodarka imponujący wzrost ostatniego ćwierćwiecza zawdzięczała z jednej strony oczywiście determinacji
i elastyczności polskich przedsiębiorców, z drugiej jednak – konkurencyjności wynikającej z tańszej (chociaż dobrze wykwalifikowanej) siły roboczej. Ta konkurencyjna przewaga zaczęła się
w ostatnich latach wyczerpywać. Jeżeli chcemy wejść szczebel
wyżej na drabinie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego,
musimy przestawić gospodarkę na nowe tory. I tak wracamy do
hasła Przemysłu 4.0.
Temat pojawia się od kilku lat na różnych biznesowych konferencjach i z roku na rok widać zmianę podejścia – o ile początkowo przez większość polskiego biznesu traktowała to, jako
marketingowe hasło, dzisiaj zaczynamy rozmowę o konkretach.
Przemysł 4.0 to nie tylko automatyzacja i robotyzacja produkcji.
To zmiana filozofii biznesowej wymagająca nowych narzędzi – za-

równo jeśli chodzi o maszyny i oprogramowanie, nowe kompetencje kadry kierowniczej i szeregowych pracowników, jak nowe
podejście ze strony klientów. Ta rewolucja jest tuż za progiem, bo
postęp jest coraz szybszy. Jeszcze kilka lat temu autonomiczne
pojazdy mogliśmy zobaczyć w filmach SF. Dziś już są testowane.
Internet rzeczy, big data stają się już codziennością biznesu.
Czy polska gospodarka odnajdzie się w tej rewolucji? Debaty
na targach ITM Polska mogą jeszcze nie dać odpowiedzi na te
pytania, ale z pewnością jednak nas do konkluzji przybliżą. Zacznijmy od atutów. Jest nim z pewnością potężna baza przemysłowa – Polska z ok. 18-proc. udziałem przemysłu w PKB należy
do europejskiej czołówki. – Sektor produkcji przemysłowej jest
jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki. Po załamaniu
w 2009 roku, związanym z globalnym kryzysem, poziom produkcji przemysłowej nieprzerwanie rośnie. Transformacja cyfrowa
umożliwia firmom jeszcze szybszy rozwój i zdobycie unikalnej
przewagi konkurencyjnej, opartej na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach – twierdzi Mariusz Dziurdzia, partner
PwC, sektor produkcji przemysłowej.
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Nowy oddział Raben Logistics Polska
ÔÔRaben, fot. Raben

W dniu 6 kwietnia 2018 roku Raben Logistics Polska oficjalnie otworzyła oddział w Chlebni (gmina Grodzisk Mazowiecki). Powstały
tu dwa nowoczesne magazyny klasy A, o łącznej powierzchni 42.000 m2, dostosowane do przechowywania ok. 50.000 palet.
Oddział zatrudnia ponad 300 osób i średnio miesięcznie jest w stanie obsłużyć ponad 85.000 przesyłek.

Raben Logistics Polska nieustannie się
rozwija, doskonaląc procedury oraz dbając o jak najwyższy standard obsługi klientów. Firma inwestujemy w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, jak
również w hale magazynowe spełniające
najwyższe normy bezpieczeństwa i jakości. Dlatego właśnie, z myślą o klientach
i pracownikach, została podjęta decyzja
o wybudowaniu nowych magazynów
w Chlebni i przeniesieniu tam oddziału
z Grodziska Mazowieckiego.
„W starym oddziale w Grodzisku Mazowieckim było nam już trochę ciasno.”
– wyjaśnia Jolanta Sawińska, dyrektor regionu, Raben Logistics Polska – „Ze względu na rozwój naszych klientów, a co za
tym idzie wzrost zarówno wolumenów
jak i oczekiwań naszych usługobiorców,
zdecydowaliśmy się na przeniesienie do
większej i nowocześniejszej lokalizacji.
Warto tu zaznaczyć, że na terenie gminy
działamy już ponad 20 lat. Między innymi
dzięki postawie Burmistrza i lokalnych
władz, którzy zapewniają w Grodzisku
Mazowieckim przyjazny biznesowi klimat
inwestycyjny.”
Nowopowstały oddział w Chlebni to
dwa odrębne obiekty magazynowe: tzw.
magazyn niski przeładunkowy (cross-dock) o powierzchni ok. 8000 m², oraz
magazyn wysokiego składu o powierzchni
34 000 m2, będący w stanie pomieścić ok
50 000 palet. Inwestycja została zrealizowana przez Panattoni Europe.

„Trzy szyte na miarę budynki, w tym
jeden cross-dock o łącznej powierzchni ponad 42,5 tys. m kw. to najnowsza
realizacja Panattoni Europe dla Raben
Logistics Polska. Powstały one w ramach
jednej z najbardziej strategicznych lokalizacjach – w Panattoni Park Grodzisk III.
Kompleks zlokalizowany jest w pobliżu
węzła Grodzisk Mazowiecki autostrady
A2 oraz przy planowanej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Jest to kluczowe
miejsce dla klientów koncentrujących się
na logistycznej obsłudze zarówno rynku
warszawskiego, jak i krajowego. Dlatego
cieszę się, że mogliśmy zaproponować
naszemu wieloletniemu klientowi tak dogodną lokalizację” – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe.
Codziennie obiekt jest w stanie obsłużyć ponad 4000 przesyłek i przyjąć, wyładować oraz załadować ok. 265 samochodów. Dodatkowo w nowej lokalizacji
mieści się budynek biurowy o powierzchni
użytkowej 2.600 m2 oraz parking wypo-

sażony w 214 miejsc dla samochodów
osobowych i 65 miejsc dla pojazdów ciężarowych. Łączne zatrudnienie w Chlebni
to obecnie 315 osób w biurze i magazynie,
oddział współpracuje z 60 przewoźnikami,
którzy zatrudniają 279 kierowców.
„Zdecydowaliśmy się wybrać taką lokalizację nowego oddziału ze względu
na strategiczne położenie i infrastrukturę dostosowaną do potrzeb inwestorów oraz przychylną politykę lokalnych
władz.” – wyjaśnia Janusz Anioł, Dyrektor
Generalny Raben Logistics Polska, i dodaje – „Nowa inwestycja stanowi ponad
40% powierzchni magazynowej Raben
Logistics Polska w regionie mazowieckim.
Był to też kolejny profesjonalny projekt realizowany z firmą Panattoni, która znając
nasze potrzeby zawsze jest gotowa by na
nie odpowiedzieć.”
Chlebnia to nie tylko nowoczesny, ale
także ekologiczny obiekt. Wykorzystano w nim rozwiązania pozwalające na
ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gazu i wody. Przykładowo magazyny
został wyposażony w oświetlenie typu
LED, a zainstalowane w nich świetliki zapewniają stały dostęp do naturalnego
światła dziennego, zastosowano w nich
także służące ogrzewaniu nowoczesne
promienniki gazowe. Z kolei biurowiec
posiada wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. W obiekcie zapewniamy
także odpowiednią ilość hydrantów, odpowiadającą rozkładowi regałów. Pozwala to zwiększyć poziom bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
O tym, że bezpieczeństwo jest ważne dla firmy, świadczy także sygnalizacja
świetlna przy wszystkich dokach – rampach załadowczych. Informuje ona zarówno o tym, która rampa jest dostępna, ale
także kiedy kierowca może bezpiecznie
odjechać spod rampy po skończonym
załadunku.

Chronometr wydarzeń
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OT Logistics na dobre
wraca na Odrę
ÔÔOT Logistics, fot. OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics podpisała umowę na przeładunek węgla
w porcie w Gliwicach ze Śląskim Centrum Logistyki S.A. (ŚCL). Umowa
pozwoli na kontynuację śródlądowych przewozów węgla z Gliwic do
Wrocławia. W połowie 2017 roku, po kilkuletniej przerwie, barki wróciły
na tę trasę. Grupa Kapitałowa OT Logistics planuje w 2018 roku przewieźć
Odrą 250 tys. ton węgla.
Pierwszy w tym roku transport węgla do
Wrocławia wyruszył 4 kwietnia. Węgiel będzie przetransportowany ze śląskich kopalń
do portu w Gliwicach drogą kolejową. Po
przeładunku z wagonów na barki w Śląskim
Centrum Logistyki S.A. surowiec popłynie
Kanałem Gliwickim i Odrą do Wrocławia.
„Po bardzo udanym programie pilotażowym i wznowieniu w drugiej połowie

ubiegłego roku rzecznego transportu
węgla ze Śląska do wrocławskiej Kogeneracji planujemy zwiększenie skali przewozów w tym roku. Na trasie Gliwice-Wrocław chcemy przetransportować nawet
ćwierć miliona ton węgla” – stwierdził
Andrzej Klimek, Wiceprezes Zarządu oraz
Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej
OT Logistics.

Grupa OT Logistics i ŚCL współpracowały już w 2017 roku, przywracając po kilku
latach przerwy transport węgla Odrzańską Drogą Wodną z Gliwic do Wrocławia.
W okresie od lipca do grudnia 2017 r.
przewieziono na tej trasie ok. 127 tys. ton
węgla.

reklama

Oficjalny partner

Pucharu Toru
Słomczyn
ÔÔExide Technologies

Exide Technologies, producent akumulatorów marek Centra i Exide, został oficjalnym partnerem Pucharu Toru Słomczyn
w sezonie 2018. To już kolejny sponsorki
sezon Exide w ramach zawodów Asfaltowego Pucharu Toru Słomczyn + YTC
– wydarzenia, podczas którego kierowcy
amatorzy ścigają się na torze o długości
1,5 km o idealnie równej nawierzchni
Autodromu Słomczyn – oraz Szutrowego
Pucharu Toru Słomczyn.
Inauguracja sezonu, czyli I runda zawodów na Asfaltowym Pucharze Toru Słomczyn, odbędzie się już 15 kwietnia (niedziela). W tym roku impreza połączona jest
z Young Timer Cup – zawodami kierowców
posiadających tzw. klasyki (pojazdy wyprodukowane przed 1992 rokiem).
Autodrom Słomczyn – pierwsze zawody na torze Słomczyn odbyły się w październiku 1994 roku i były związane z początkami polskiego rallycrossu. Obiekt
posiadał wówczas jedynie nawierzchnię
szutrową, a w zawodach wzięli udział
zawodnicy rajdowi i wyścigowi, którzy
chcieli zmierzyć się w nowej dyscyplinie.
W kolejnych latach tor przechodził modyfikacje i obecnie posiada nowoczesny,
asfaltowy autodrom, na którym co roku
odbywają się zawody. Więcej informacji:
www.autodromslomczyn.pl

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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Ekspansja zagraniczna Poczty Polskiej
ÔÔRedip , fot. Poczta Polska

Kontynuacja współpracy w zakresie dostarczania przesyłek eCommerce na teren Europy za pomocą transportu drogą lądową to
efekt porozumienia podpisanego w kwietniu br. pomiędzy Pocztą Polską a Pocztą Chińską.

Rozwój transgranicznego handlu internetowego między Azją
i Europą to ogromna szansa dla
operatorów pocztowych działających w tym regionie. Poczta
Polska wykorzystując poło-

żenie naszego kraju na trasie
Nowego Jedwabnego Szlaku,
dąży do tego, by stać się kluczowym elementem nowego ładu
kształtującego się na światowym rynku logistycznym.

– Nasze doświadczenia z dotychczasowej współpracy w zakresie dostarczania przesyłek
eCommerce na teren 32 krajów europejskich wskazują, że
obydwaj narodowi operatorzy

Log4e-commerce
ÔÔAndrzej Szymkiewicz

Branża e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, a logistyka staje się trwałym
elementem operacyjnym współczesnej sprzedaży. Powstają nowe dotąd nie znane
dziedziny zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem narzędzi internetowych, jak Internet Rzeczy oraz mobilne procesowe rozwiązania w logistyce handlu internetowego.

Handel internetowy staje się ważnym obszarem gospodarki, gdzie powstają nowe
jakościowo relacje pomiędzy klientami.
Relacje te są przedmiotem analiz specjalistów od sprzedaży internetowej, które
z kolei przekładają się na nowe jakościowo rozwiązania wdrażane przez handel
internetowy.
Mając na uwadze rozwój elektronicznego handlu, portal Log4.pl wspólnie z Mię-

dzynarodowymi Targami Poznańskimi
organizuje konferencję pt. „Log4e-commerce”, która odbędzie się w dniu 6 czerwca podczas targów ITM oraz Modernlog
w Poznaniu. Na konferencję zapraszamy
specjalistów, którzy przedstawią aktualne
trendy w e-handlu, wskażą kierunki i obszary w których nowe jakościowo rozwiązania mają szanse rozwoju.
To jednodniowe wydarzenie odbywające się podczas największych targów przemysłowych w Polsce, jest dobrym miejscem na prezentacje informacji z obszaru
handlu elektronicznego. Przygotowanych
jest dwanaście tematycznych prelekcji
pokazujących narzędzia i systemy wykorzystywane w obsłudze wirtualnej i logistycznej e-commerce.

są rzetelnymi partnerami i chcą
systematycznego zwiększania
wolumenów obsługiwanych
przez Pocztę Polską – mówi
Wiesław Włodek, wiceprezes
Poczty Polskiej, który ze strony
Poczty wraz z członkiem Zarządu Tomaszem Dąbrowskim był
sygnatariuszem porozumienia.
Dalsza współpraca z Pocztą
Chińską, oprócz bezpośredniego zwiększania przychodów
polskiego operatora wyznaczonego, może stać się istotnym
elementem rozwoju systemu logistycznego oraz pozyskiwania
know-how w relacjach z krajami
azjatyckimi, które są potencjalnym obszarem coraz większej
aktywności Poczty Polskiej.
Ekspansja zagraniczna Poczty Polskiej to jeden z trzech
filarów strategii rozwoju na
lata 2018–2022. Celem Spółki
jest koordynacja wymiany handlowej między Azją a Europą
i stworzenie hubu logistycznego dla między innymi międzynarodowego eCommerce.

WAŻNE ZAŁĄCZNIKI
PROGRAM KONFERENCJI
Przygotowanych jest dwanaście tematycznych prelekcji pokazujących narzędzia
i systemy wykorzystywane w obsłudze wirtualnej i logistycznej e-commerce. Wybierz
temat i zgłoś udział w tym wydarzeniu.
Pobierz 

Oferta uczestnictwa
Na konferencję zapraszamy specjalistów,
którzy przedstawią aktualne trendy w e-handlu, wskażą kierunki i obszary w których nowe jakościowo rozwiązania mają
szanse rozwoju.
Pobierz 

Informacja techniczna
To jednodniowe wydarzenie odbywające
się podczas największych targów przemysłowych w Polsce, jest dobrym miejscem
na prezentacje informacji z obszaru handlu elektronicznego.
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Logistyczne centrum Zalando w Głuchowie
ÔÔRedip, fot. Log4.pl

Wartość rynku e-commerce w Polsce szacowana jest na 40 mld złotych1, rynek ten rozwija się niezwykle dynamicznie. Świetną
kondycję handlu online widać m.in. w branży modowej na przykładzie Zalando. Wiodąca platforma zakupowa w Europie rozszerza
swoją sieć logistyczną i buduje już drugie centrum logistycznego w Polsce, tym razem w województwie łódzkim. Budowa ma na
celu utrzymanie wysokich standardów obsługi klientów na piętnastu rynkach Zalando w Europie.
1

Dane z badania „E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska”.

– Kończymy budowę jednej z czterech
części centrum logistycznego. Kolejnym
etapem będzie rozpoczęcie prac wykończeniowych wewnątrz tej części przez nasz
zespół logistyczny. Cieszę się, że realizacja
projektu przebiega planowo. Dzięki temu
możemy planować uruchomienie naszego
nowego magazynu na jesień 2019 roku
– mówi Jan Bartels, VP Custumer Fulfillment & Logistics w Zalando.
Tradycyjne zawieszenie wiechy na nowym centrum dystrybucyjnym Zalando
w Głuchowie odbyło się 19 kwietnia br.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Zalando, w tym VP Custumer Fulfillment & Logistics w Zalando – Jan Bartels,
SVP Corporate Real Estate – Raimund Paetzmann oraz przedstawiciele partnera Zalando przy projekcie – firmy Goodman, w tym
Head of Portfolio Management Goodman
w Europie Środkowo Wschodniej – Jarosław Czechowicz, a także przedstawiciele
władz lokalnych regionu łódzkiego, w tym
Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki.
– Dynamiczny rozwój polskiego rynku
e-commerce, a także jego konkurencyj-

ność, wpłynęły na naszą decyzję o budowie w Polsce nowego centrum dystrybucyjnego Zalando. Na fakt, że centrum
stanie akurat w Głuchowie pod Łodzią
miały wpływ liczne czynniki – m.in. położenie geograficzne w centralnej Polsce,
obecność potencjalnych pracowników

i rozwinięta infrastruktura znajdująca się
w pobliżu autostrad A1 i A2. Kluczowe znaczenie miała także sprawna współpraca
z władzami lokalnymi, regionalnymi oraz
krajowymi – wyjaśnia Jan Bartels.

Supplier Awards uhonorowano siedmiu dostawców z czterech różnych kategorii: Digitalization,
Production Materials, Non-Production Material
oraz Innovation. Dachser Air & Sea Logistics został
doceniony za swe usługi z dziedziny materiałów
nieprodukcyjnych, w szczególności za wysoką
niezawodność i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów, bardzo dobrą komunikację
i wysokiej jakości raportowanie, a także za przeję-

cie inicjatywny mającej na celu redukcję kosztów.
– Jesteśmy zaszczyceni nagrodą przyznaną
przez jednego z naszych klientów. To wyróżnienie jest zasługą pracowników z wszystkich
krajowych oddziałów zaangażowanych w tę
współpracę – podkreśla Jochen Müller,.COO
Dachser Air & Sea Logistics, który odebrał nagrodę wraz z Hubertem Diepolderem, Key Account Managerem z Dachser.

Docenione proaktywne
podejście do usług

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, przejął organizację całego transportu lotniczego
pomiędzy Europą, USA, Ameryką Południową,
Meksykiem, RPA i Bliskim Wschodem dla ZF
Friedrichshafen, drugiego na świecie dostawcy
dla branży motoryzacyjnej. Zakres współpracy
zostanie także rozszerzony o kontrakt na obsługę znacznej ilości frachtu morskiego. Ponadto
za wysokiej jakości usługi Dachser Air & Sea
Logistics otrzymał nagrodę ZF Supplier Awards.
ZF jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań do układów napędowych
i podwozi w przemyśle motoryzacyjnym. Zatrudnia blisko 150 tys. osób (w Polsce ok. 8 tys.)
i ma swoje przedstawicielstwa w prawie 40 krajach. Trzy lata temu firma przejęła TRW Automotive. Oferta ZF to m.in. najwyższej jakości części
zamienne, takie jak amortyzatory, elementy
układu kierowniczego, hamulcowego, a także
części do skrzyń biegów czy zestawy olejowe.
Podczas spotkania Global Supplier Summit
firma ZF przyznała specjalne wyróżnienia dla
swoich najlepszych dostawców. Nagrodami ZF

Chronometr wydarzeń

9

Ch ro n o me tr wydarze ń

O przyszłości branży leasingowej

ÔÔZPL, fot. ZPL

Cyfryzacja sektora leasingowego, mobilne kanały dostępu, szanse i zagrożenia wynikające
z „uberyzacji branży leasingowej”, dyrektywa
PSD2, elektroniczny podpis czy niezakłócony
dostęp do rejestrów danych – to wybrane tematy, które pojawiły się podczas pierwszej edycji
„E-Leasing Day”, konferencji zorganizowanej
przez Związek Polskiego Leasingu pod koniec
kwietnia.
Konferencja „E-Leasing Day” to wydarzenie
mające na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i stymulujące poszukiwanie inspiracji dla rozwoju sektora leasingowego. Ta
nowa inicjatywa Związku Polskiego Leasingu
zgromadziła w Warszawie ponad 100 osób.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się
przedstawiciele firm leasingowych i firmy wynajmu, eksperci rynku oraz partnerzy, dostarczający innowacyjne rozwiązania. Tematem
przewodnim spotkania była przyszłość branży
leasingowej w kontekście cyfrującego się otoczenia gospodarczego.
Ewa Łuniewska, Wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego ZPL, witając uczestników
„E-Leasing Day” podkreśliła, że leasingodawcy
chcą być nie tylko odbiorcą trendów, które są
na rynku, ale także sami je wyznaczać. Marcin

Balicki, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL dodał,
że u źródeł pomysłu związanego
z digitalizacją, leżała wiara w to, że
mimo, iż technologia jest źródłem
przewagi konkurencyjnej dla każdej z firm leasingowych, to branża
będzie rozwijać się szybciej, jeśli
znajdzie wspólne inicjatywy.
Myślenie o digitalizacji ma –
w opinii Marcina Balickiego – także
wymiar czysto związkowy, ponieważ ZPL zrzesza zarówno firmy
bankowe, mające duże zaplecze, jak i podmioty
nie bankowe, a digitalizacja jest obszarem,
w którym wszyscy mogą zyskać. Marcin Balicki
podkreślił także, że wprowadzenie dyrektywy
PSD2 może oznaczać dla sektora leasingowego pojawienie się na rynku silnej konkurencji.
Wiceprzewodniczący KW ZPL w perspektywie
od 3 do 5 lat widzi zagrożenie, które nazwał
„uberyzacją branży leasingowej”. Jedną z inicjatyw branży, mających m.in. sprostać tego
typu zagrożeniom jest Grupa ds. Digitalizacji,
która powstała w ramach Związku Polskiego
Leasingu, pod koniec ubiegłego roku.
Spotkanie otworzyła debata, dotycząca „Przyszłości branży leasingowej w cyfryzującym się
otoczeniu gospodarczym”. Do dyskusji zostali

Magazyny w programie City Flex

ÔÔ7R

Rosnący w siłę deweloper 7R wprowadza na rynek nowy koncept, który jest dedykowany firmom potrzebującym mniejszych magazynów
blisko centrów miast. Spółka stworzy sieć składającą się z kilkunastu
obiektów typu Small Business Unit
(SBU) w całym kraju. Najemca będzie mógł podpisać jedną wspólną
umowę na wynajem powierzchni
w kilku magazynach wybudowanych w ramach programu City Flex
w różnych lokalizacjach.

– Ostatnie kwartały to dla 7R
czas dynamicznego rozwoju. Po
latach zdobywania doświadczenia na rynku czujemy się pewnie
jako deweloper dużych parków
logistycznych w całej Polsce, z których budowy oczywiście nie zamierzamy rezygnować. Jednocześnie, wnikliwie analizując sytuację
rynkową chcemy zaproponować
klientom coś nowego – stąd koncept 7R City Flex. Jestem przekonany, że nasze najnowsza projekty

Przedłużenie najmu w Logicor Poznań I

ÔÔLogicor

Logicor podpisał trzy umowy
przedłużenia najmu – łącznie na
37 000 m2 powierzchni magazynowej i biurowej w parku logistycznym Logicor Poznań I, w pobliżu
centrum Poznania. Umowy te
zostały zawarte z następującymi
klientami:
• Arvato SCM Solutions, międzynarodowy dostawca usług outsourcingowych, należący do grupy
Arvato AG, będącej częścią Bertelsmann SE & Co. Firma prze-

dłużyła umowę najmu 15 718 m2
powierzchni magazynowej i biurowej, na której zapewnia usługi
magazynowania swoim klientom
z branży elektronicznej.
• Carry, znana polska marka
odzieżowa, która przedłużyła
umowę najmu ponad 10 578 m2
powierzchni, która będzie pełniła funkcję magazynu.
• Newell Polska, będący częścią
Newell Brands, światowego lidera w produkcji dóbr konsump-

zaproszeni: Anna Streżyńska – była Minister Cyfryzacji, Prezes Zarządu MC2 Solutions Sp. z.o.o, Andrzej Dopierała – Prezes Zarządu Asseco
Data Systems S.A., Kamil Portka – Agile Leasing
Division Director, Ailleron S.A., Sławomir Szopa
– Prezes Zarządu Big Consulting Sp. z o.o., Łukasz Wojcieszak – Partner Enxoo Sp. z o.o. oraz
Łukasz Wróbel – Wiceprezes i CBDO WEBCON
Sp. z o.o. Rozmowę moderował Marcin Balicki,
wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego
ZPL. Głównym wyzwaniem „E-Leasing Day” było
znalezienie pomysłów, które mogą być istotne
dla branży leasingowej w ciągu 2–3 lat.

przypadną do gustu wielu firmom
– mówi Tomasz Lubowiecki, prezes
zarządu 7R S.A.
Od dłuższego czasu na rynku
widoczne jest zapotrzebowanie
na mniejsze powierzchnie magazynowe położone w granicach
administracyjnych miast, umożliwiające firmom szybką dystrybucję towarów. Popyt na tego typu
powierzchnie dodatkowo potęguje
dynamiczny rozwój sektora e-commerce.
– Jako pierwsi w kraju proponujemy kompleksowe rozwiązanie
dla najemców, którzy potrzebu-

ją niewielkich, dopasowanych do
nich powierzchni w doskonałych
miejskich lokalizacjach. Decydując
się na współpracę z nami w kilku
miejscach klienci otrzymują jednakowy wysoki standard techniczny
we wszystkich obiektach, ogólnopolski serwis, oraz jeden zespół
techniczny, który zawsze pomoże
rozwiązać problemy. Oszczędzają
tym samym czas i dostają gwarancję najwyższej jakości usług – mówi
Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu 7R S.A.

cyjnych, przedłużył umowę najmu blisko 8 000 m2 powierzchni
w Logicor Poznań I oraz podjął
również decyzję o powiększeniu wynajmowanej powierzchni o dodatkowe 3 000 m2 powierzchni magazynowej. Będzie
ona wykorzystywana przede
wszystkim jako magazyn.
Park Logicor Poznań I zlokalizowany jest w miejscowości Żerniki,
13 km od centrum Poznania. Park
znajduje się w pobliżu autostrady
A2, która jest główną drogą łączącą
Europę Wschodnią i Zachodnią
z drogą krajową S11. Ze względu

na bliskość miasta, do Parku Logicor Poznań I można dojechać
transportem publicznym.
– Jedną z nadrzędnych wartości,
jakimi kierujmy się w Logicor, jest
budowa trwałych relacji z naszymi
klientami i pomaganie im w rozwijaniu ich działalności. Przedłużenie
umów najmu przez naszych klientów jest dla nas najlepszym potwierdzeniem, że ten nowoczesny
obiekt i jego doskonała lokalizacja
są odpowiedzią na potrzeby biznesowe najemców – powiedziała
Anna Mazepa, Senior Asset Manager, Logicor.

Chronometr wydarzeń
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Rekordowy rok w historii firmy

ÔÔROHLIG SUUS Logistics SA, Infografika: ROHLIG SUUS Logistics SA
Dwucyfrowy wzrost sprzedaży i ponad 842 mln zł przychodu, 2 mln zleceń, 30 tys. m.kw. nowych powierzchni magazynowych przekazanych do
użytku, umocnienie pozycji spółki w kluczowych obszarach biznesowych
– to najważniejsze fakty podsumowujące rekordowy 2017 rok w ROHLIG
SUUS Logistics SA. Spółka, będąca jednym z czołowych graczy na rynku
logistycznym i największym polskim operatorem logistycznym, nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne inwestycje.
ROHLIG SUUS Logistics SA konsekwentnie realizuje strategię rozwoju
organicznego, wzmacniając swoją pozycję w obszarze zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw. W ciągu ostatnich pięciu lat firma prawie
dwukrotnie zwiększyła swoje przychody, a w ostatnich 12 miesiącach jej
przychody wzrosły o 20 proc. To najwyższy wskaźnik wśród wszystkich
kompleksowych operatorów logistycznych w Polsce.
– Branża logistyczna jest ściśle powiązana z kondycją gospodarki, która
w ostatnich latach, m.in. dzięki rosnącemu popytowi wewnętrznemu
i eksportowi, doskonale się rozwija. W ubiegłym roku umocniliśmy naszą
pozycję w krajowej czołówce również dzięki bardzo dobrym wynikom
w transporcie całopojazdowym, frachcie lotniczym oraz logistyce kontraktowej. Stale inwestujemy w rozwój oferty, np. poprzez rozbudowę
nowoczesnej powierzchni magazynowej – powiedział Tadeusz Chmielewski, Prezes Zarządu ROHLIG SUUS Logistics SA.
W minionym roku spółka uruchomiła blisko 30 tys. m.kw. nowych
powierzchni magazynowych w Gliwicach, Poznaniu, Warszawie, Łodzi
i Bydgoszczy. Duże zapotrzebowanie rynku na usługi z zakresu logistyki
kontraktowej wpłynęło na decyzję o podjęciu kolejnych inwestycji. W tym
roku spółka zamierza uruchomić kolejne obiekty o łącznej
powierzchni ok. 32 tys. m.kw.
ROHLIG SUUS Logistics SA stale inwestuje także w innowacje i rozwój produktów. W 2017 roku firma wprowadziła
m.in. wózki systemowe (VNA), które wykorzystywane są
w magazynach wysokiego składowania. Nowoczesne urządzenia, które pozwalają optymalizować zagospodarowanie
przestrzeni, stosowane są m.in. w Gliwicach oraz Krakowie.
– Coraz częściej klienci wymagają od nas nie tylko doskonale zrealizowanej usługi, lecz także funkcji doradcy, który
przeanalizuje specyficzne potrzeby logistyczne danej firmy
i zarekomenduje optymalne rozwiązania. Poszukujemy więc
innowacji również na poziomie procesów i oferowanych
usług. W ubiegłym roku, jako jeden z nielicznych operatorów
na polskim rynku, wprowadziliśmy usługę składu podatkowego. Dzięki temu wdrożeniu upraszczamy – z perspektywy
klientów – procedury magazynowania i przeładowania towarów akcyzowych, takich jak alkohol, papierosy czy oleje
smarowe. Zaletą tego rozwiązania są stałe stawki dzięki
procedurze zawieszenia poboru akcyzy, przez dowolny czas
– powiedział Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu ROHLIG
SUUS Logistics SA.
Obok logistyki kontraktowej, dynamicznie rozwijającym
się produktem ROHLIG SUUS jest fracht lotniczy, który
w 2017 roku zanotował wyraźny wzrost sprzedaży szczególnie na kierunkach eksportowych. Spółka w tym obszarze
wzmocniła również eksport do Stanów Zjednoczonych, gdzie
za wysoką jakość obsługi i standardy odpowiada w ramach
partnerskiej współpracy z globalną grupą ROHLIG.
Na szczególną uwagę zasługuje również fracht drogowy.
Każdego tygodnia w ramach połączeń drobnicowych odbywa się ponad 200 regularnych połączeń w Europie, co świadczy o istotnej roli Polski w międzynarodowych przewozach
drobnicowych. System połączeń nieustannie się rozwija
o kolejne kierunki m.in. w 2017 roku wzmocniono ofertę
przewozów do Włoch. Spółka konsekwentnie rozwija także

obszar FTL, o czym świadczy wskaźnik blisko 200 000 zrealizowanych
przewozów całopojazdowych w roku ubiegłym.
– W kolejnych latach większy akcent postawimy na wzmocnienie naszej
obecności na rynkach europejskich, zarówno poprzez rozwój naszych
połączeń drobnicowych na Starym Kontynencie, jak i rozbudowę sieci
oddziałów. Polska wraz z sąsiednimi krajami, staje się coraz bardziej
konkurencyjnym makroregionem dla branży transportowej, wynika to
nie tylko z popytu wewnętrznego czy eksportu, ale także z rosnącego
udziału przewozów międzynarodowych. Jednocześnie wraz ze wzrostem
wolumenu przewożonych towarów rozwijają się inne obszary logistyki,
np. zauważalnie rośnie popyt na zasoby powierzchni magazynowej.
Obecny, 2018 rok stoi pod znakiem rozwoju, jeszcze w pierwszej połowie
uruchomimy nowe przedstawicielstwa ROHLIG SUUS poza granicami
Polski. Pracujemy także nad licznymi rozwiązaniami technologicznymi
m.in. dla branży e-commerce, w logistyce kontraktowej czy w obszarze
cyfryzacji pracy kierowców – powiedział Tadeusz Chmielewski.
Istotnym wyzwaniem dla całej branży pozostaje zapewnienie stabilnej
i profesjonalnej kadry pracowników i partnerów, dzięki którym firmy
logistyczne będą w stanie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku.
– Intensywny rozwój firmy w kraju i zagranicą nie byłby możliwy bez
odpowiednich ludzi – specjalistów, którzy swoją pracą i doświadczeniem
gwarantują skuteczność i jakość realizacji zleceń. Inwestujemy w kadry
oraz dbamy o współpracę z przewoźnikami. W mojej ocenie tylko tacy
operatorzy, którzy konsekwentnie budują politykę personalną w firmie
i inwestują w relacje z przewoźnikami – starając się zrozumieć ich potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją – będą w stanie wzmocnić swoją
przewagę konkurencyjną w kolejnych latach – dodał Andrzej Kozłowski.
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W dwie godziny od zamówienia
ÔÔZebra Technologies, fot. Zebra Technologies

Firma Zebra Technologies Corporation , lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych,
oferujący również oprogramowanie i usługi zapewniające widoczność zasobów firmy w czasie rzeczywistym, ogłosiła wyniki
badania „Future of Fulfillment Vision Study” – globalnej analizy sposobu w jaki producenci, firmy transportowe i logistyczne oraz
przedsiębiorstwa z sektora handlu detalicznego przygotowują się do zaspokojenia rosnących potrzeb tzw. ekonomii na żądanie.
Ankietowani decydenci sektora sprzedaży wielokanałowej przewidują przełom, jaki dokona się za sprawą dronów, pojazdów
autonomicznych oraz dostaw typu crowdsourcing.

Badanie wykazało, że w odpowiedzi na oczekiwania współczesnych konsumentów – dokonujących zakupów on-line, korzystających ze smartfonów i oczekujących bezproblemowej
i szybszej realizacji zakupów – 78 proc. firm logistycznych planuje do 2023 r. zaoferować dostawy tego samego dnia, zaś 40

proc. planuje do 2028 r. zaoferować dostawy w ciągu dwóch
godzin. Ponadto 87 proc. ankietowanych spodziewa się, że do
2028 r. zacznie realizować dostawy crowdsourcingowe lub korzystać z sieci kierowców, którzy zgłaszać się będą do realizacji
konkretnego zamówienia.
Jim Hilton, Manufacturing and Transportation and Logistics
Global Principal, Zebra Technologies powiedział że: „Kierując się potrzebami doświadczonego w kwestiach związanych
z technologiami klienta będącego nieustannie on-line, detaliści,
producenci i firmy logistyczne współpracują ze sobą i zamieniają
się rolami na niestandardowe sposoby, aby spełnić oczekiwania
kupujących w zakresie wielokanałowej realizacji i dostawy zamówień. Badanie „Future of Fulfillment Vision Study” firmy Zebra
wykazało, że 89 proc. respondentów jest zdania, że handel elektroniczny napędza potrzebę szybszych dostaw. Dlatego też firmy
zwracają się ku cyfrowej technologii i analityce, aby zwiększyć
automatyzację, widoczność towarów oraz inteligencję biznesową
w kontekście łańcucha dostaw. Ma to pomóc im w konkurowaniu
na prokonsumenckim rynku ekonomii na żądanie.”

Odwrócony trend spadkowy
ÔÔPoczta Polska, fot. Poczta Polska

W ubiegłym roku przychody Poczty Polskiej były o 553 mln wyższe niż w 2016 r. i wyniosły prawie 6 mld zł. Wynik brutto firmy
wzrósł w tym czasie o 66,6 mln zł. Sytuacja finansowa Poczty jest stabilna, pomimo wyzwań rynkowych i wewnętrznych, jakie
stoją przed Spółką oraz wysokich kosztów niezbędnych inwestycji – w kapitał ludzki, infrastrukturę logistyczną i IT.
Wyraźne przełamanie trendu spadkowego
Przez kilka ostatnich lat Poczta Polska notowała systematyczny
spadek przychodów, związany m.in. z rozwojem e-substytucji
(w ciągu ostatnich 8 lat to 25% spadek wolumenów przesyłek
listowych w Europie), silną konkurencją na rynku usług paczkowych i kurierskich, obowiązkiem zapewnienia powszechnego

dostępu do usług pocztowych dla wszystkich obywateli, wynikającym z obowiązków operatora wyznaczonego oraz brakiem wystarczających inwestycji, niezbędnych do unowocześnienia firmy.
W 2017 r. przychody Poczty Polskiej wzrosły we wszystkich
obszarach działalności firmy, łącznie o ok. 10% (553 mln), wynik
brutto o 66,6 mln. Takie wyniki to skutek m.in. nowych kontraktów biznesowych, wzrostu przychodów z usług
listowych oraz usług paczkowo-kurierskich, obniżenia
kosztów operacyjnych oraz pozyskiwania nowych
i odzyskiwania utraconych klientów.
– Ubiegłoroczne wyniki Poczty Polskiej, to zdecydowane odwrócenie trendu spadkowego. Są one dowodem na to, że strategia rozwoju firmy, którą obraliśmy
jest właściwa. Pomimo trudnych wyzwań z jakimi
mierzy się firma – czasochłonne i skomplikowane
ze względu na skalę wdrażanie nowych rozwiązań
technologicznych i silnej międzynarodowej konkurencji – w ubiegłym roku do firmy wpłynęło znacznie
więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Jestem
przekonany, że utrzymanie porównywalnego wzrostu
przychodów, to realny cel także na ten rok – mówi
Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.
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Coraz lepsze wyniki
biznesowej działalności
ÔÔDachser, fot. Dachser

W 2017 r. Dachser po raz pierwszy osiągnął przychód przekraczający 6 mld euro. Globalny operator logistyczny zwiększył
swoje skonsolidowane przychody brutto o 7,2% do poziomu
6,12 mld euro. Dachser ustanowił także nowy rekord spółki,
przewożąc łącznie 81,7 mln przesyłek (wzrost o 2,1%), których
łączny tonaż sięgnął 39,8 mln ton (wzrost o 4,3%). Na całym
świecie Dachser stworzył w 2017 r. 1 648 nowych miejsc pracy.
– Systematycznie realizowaliśmy naszą skuteczną strategię eksportową dla przewozów drogowych w Europie
i wykorzystaliśmy mocny wiatr
w plecy pod postacią ożywienia w globalnym handlu – wyjaśnia Bernhard Simon, CEO
Dachser. – Znaczący wzrost
przychodów osiągnęliśmy
przede wszystkim dzięki wzrostowi stawek w transporcie
lotniczym i morskim.
Rozwój biznesowy
w poszczególnych
obszarach
W 2017 roku w ramach obszaru biznesowego Road Logistics,
na który składają się przewóz
i magazynowanie towarów
przemysłowych (European Logistics) oraz żywności (Food
Logistics) — Dachser osiągnął
przychód brutto w wysokości
4,44 mld euro (+3,1%). Liczba
przesyłek i ich tonaż zwiększyły
się odpowiednio o 2,1% i 3,6%.
W obszarze biznesowym European Logistics (EL) nieustanne
skupienie na eksporcie w Europie w ramach sieci EL kolejny
raz przyniosło mocny wzrost.
Trend ten dotyczy przede
wszystkim jednostki European Logistics w Europie Północno-Środkowej, która zaraportowała imponujący wzrost
o 7,4%, ale także we Francji
i Maghrebie oraz na Półwyspie Iberyjskim odnotowano
dynamiczny wzrost logistyki
kontraktowej.
– Niemcy pozostają trzonem
naszej działalności, ale Francja
jest na dobrej drodze, aby również nadawać tempo w dziedzinie transgranicznego transportu drogowego. W ostatnich
latach konsekwentnie rozwija-

liśmy tę strategiczną oś logistyczną – wyjaśnia Bernhard
Simon.
W obszarze Food Logistics
operator po raz kolejny osiągnął wzrost powyżej przeciętnej, co zawdzięczał głównie
rynkowi niemieckiemu oraz
kilku nowym klientom obsługiwanym w zakresie transportu transgranicznego. – Pięć
lat po powstaniu Europejskiej
Sieci Produktów Spożywczych
możemy zrobić bilans: decyzja
o powołaniu silnej sieci partnerów pod naszym systemowym
przywództwem była dobra
– mówi CEO Dachser.
W obszarze Air & Sea Logistics (ASL) w 2017 r. prężny
rozwój biznesu w połączeniu
ze wzrostem stawek przewozowych – zwłaszcza w transporcie lotniczym – wygenerował
wzrost przychodów o 15,7%
do poziomu 1,79 mld euro.
Wszystkie trzy regionalne jednostki ASL zanotowały dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów. Jednostka azjatycka
osiągnęła największy wzrost

– przekraczający 20%. Łączna
liczba obsłużonych przesyłek
wzrosła o 6,7%, podczas gdy
TEU i tonaż zwiększyły się odpowiednio o 8,5% i 23,3%.
– Transport lotniczy i morski
to zmienny biznes, w którym
obroty często wahają się między skrajnościami. Jednakże,
staramy się skupić na zapewnieniu trwałego rentownego
wzrostu. Dlatego też coraz
bardziej dopasowujemy nasze dwa obszary biznesowe
i dążymy do dalszej integracji
naszego systemu – mówi Bernhard Simon.
Przyszłe inwestycje
w sieć i personel
Mimo korzystnej koniunktury, która utrzymywała się
także w pierwszym kwartale
2018 r., Bernhard Simon zauważa wyzwania, które potencjalnie mogą ograniczać
przyszły rozwój. To zmienny
stopień dostępności przestrzeni ładunkowej i coraz większy
brak kierowców. – W związku
z tym szkolenia są naszym naj-

większym priorytetem – deklaruje CEO Dachser.
W 2017 r. 22 pierwszych kierowców ciężarówek ukończyło
swoje szkolenia w spółce-córce, Dachser Service und Ausbildungs GmbH w Niemczech.
W tym samym roku 106 kierowców rozpoczęło szkolenie
w 35 oddziałach w Niemczech.
– Chcemy co roku zwiększać
liczbę kursantów i wdrożyć
nasz program jakości również
w innych krajach – zapowiada
Bernhard Simon.
Przychody brutto:
Inwestycje Dachser w oddziały sieci, flotę, technologię i systemy IT zwiększyły się
w 2017 r. o 5% – do 136 mln
euro. – W ubiegłym roku bardzo
rozwinęliśmy naszą infrastrukturę w Niemczech, zwłaszcza jej
część związaną z obsługą biznesu spożywczego – mówi Bernhard Simon. Dachser ogłosił,
że przeznacza kolejne 188 mln
euro na inwestycje w 2018 r.,
tym razem skupiając się na towarach przemysłowych.
Tabela. Przychody brutto

ÔÔ Przychody w EUR (mld)

2017 Brutto
(uwzględnia
cła i podatki
przewozowe)

2016 Brutto
(uwzględnia
cła i podatki
przewozowe)

Zmiana

Road Logistics

4,441

4,307

+ 3,1 %

European Logistics

3,570

3,495

+ 2,1 %

Food Logistics

871

812

+ 7,3 %

Air & Sea Logistics

1,785

1,542

+ 15,7 %

Konsolidacja
(nie uwzględnia spółek holdingowych, w
których Dachser posiada 50% lub mniej)

– 108

– 143

Przychody skonsolidowane

6,118

5,706
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Wysoka dynamika polskiej branży
leasingowej po I kw. 2018r.
ÔÔZPL, Infografika: ZPL

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2018r. branża
leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9% (r/r).
Przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej, oferowanej przez firmy leasingowe, przy finansowaniu
szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (w strukturze rynku transakcje te stanowią
46,5%) i środków transportu ciężkiego (27,1 proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia w tym IT (24,7 proc. udział), aż
po nieruchomości (1,1 proc. udział).
„20,9 proc. dynamika branży leasingowej
na koniec I kwartału br. oznacza, że polscy
przedsiębiorcy rozwijają inwestycje, realizowane przy udziale firm leasingowych.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku
transakcje dotyczące pojazdów OSD wzrosły o 23,1 proc., transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego oraz maszyn
i urządzeń osiągnęły wysokie, ponad 18
proc. dynamiki, podczas gdy finansowanie nieruchomości wzrosło o 45,8 proc.
To bardzo dobry wynik branży i zarazem
dobra zapowiedz kolejnych miesięcy roku”
– powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor
Generalny Związku Polskiego Leasingu.
Wartość nowych kontraktów polskich
leasingodawców, dotyczących finansowa-

nia pojazdów lekkich w I kwartale 2018r.
wyniosła 8,6 mld zł, przy 23,1 proc. dynamice (r/r) dla tego segmentu. Co istotne,
udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, w całym w rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu
43,9 proc. (na koniec III kw. 2017r.) do
46,5 proc. na koniec marca br.
W omawianym okresie polska branża
leasingowa sfinansowała transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń (razem
z IT) o łącznej wartości 4,6 mld zł, przy
18,7 proc. dynamice (r/r) tego segmentu.
Znaczące wzrosty sektor leasingowy odnotował w zakresie finansowania sprzętu
budowalnego (72 proc. dynamika na koniec I kw. br. r/r) czy finansowania maszyn

Bilans

rolniczych (26,9 proc. wzrost na koniec
I kw. br. r/r).
Od stycznia do końca marca 2018r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe
kontrakty, odnoszące się do takich aktywów jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/
przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej
3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy
środki transportu kolejowego, o łącznej
wartości 5 mld zł. Dynamika segmentu
środków transportu ciężkiego po I kwartale br. wyniosła 18,1 proc. (r/r) i była znacząco wyższa od dynamik raportowanych
na koniec września i grudnia 2017r.
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Kolejna platforma w sieci KN PharmaChain
ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Rozwiązania logistyczne dla branży farmaceutycznej i przemysłu medycznego należą do najważniejszych czynników wzrostu
transportu drogowego Kuehne + Nagel na terenie Europy. Wraz z rozbudową europejskiej platformy przeładunkowej w Contern
oraz integracją danych telematycznych naszych kluczowych dostawców, Kuehne + Nagel umacnia swoją pozycję na europejskim
rynku rozwiązań dla branży farmaceutycznej.
Uwe Hött, Starszy Wiceprezes transportu drogowego na kraje europejskie
w Kuehne + Nagel, powiedział: „ Branżowe rozwiązania serwisowe dla klientów
z branży farmaceutycznej i medycznej
stanowią kluczowy czynnik sukcesu transportu drogowego Kuehne + Nagel. Inwestycja w naszą platformę przeładunkową
w Luxemburgu oraz integracja danych
telematycznych od kompetentnych partnerów w ramach transportu znacząco
wspiera naszą ogólną strategię odnośnie
branży farmaceutycznej i podkreśla specjalny nacisk na transport z kontrolą temperatury, zarówno dla przewozów FTL
i LTL. Rozszerzenie działalności obiektu
w Contern przekłada się bezpośrednio
na zwiększoną zdolność ładunkową, co
pozwoli Kuehne + Nagel na oferowanie
klientom jeszcze bardziej atrakcyjnych
rozwiązań.
Platforma w Contern jest częścią
KN PharmaChain, specjalistycznej sieci dedykowanych centrów farmaceutycznych
Kuehne + Nagel. KN PharmaChain to wielomodalne rozwiązanie logistyczne, oferujące

transport z kontrolą temperatury w ramach
usługi door-to-door. Pozwala ono na dokładne namierzanie przesyłek i intensywne,
proaktywne zarządzanie ryzykiem.
Nowa platforma zwiększa zdolność ładunkową oraz rozładunkową produktów
farmaceutycznych w warunkach magazynowych z kontrolowaną temperaturą oraz
w całkowicie zamkniętym środowisku.
Nasza certyfikowana platforma przeładunkowa jest podzielona na dwie strefy,
pierwszą w której temperatura mieści się
w granicach 2°-8°C oraz druga, w której
możliwe jest ustawienie temperatury między 15 – 25°C.
Ponadto, platformę charakteryzuje wiele czynników, które gwarantują najlepsze
warunki dla obsługi produktów farmaceutycznych, takie jak:
• chłodzone pomieszczenia oraz podłoże
zwiększające jakość obsługi produktów
farmaceutycznych,
• system chłodzący oraz grzewczy, który
jest niezależny od elektryczności pochłanianej przez inne działające maszyny chłodzące,

• 24/7/365 monitoring temperatury wewnątrz magazynu podłączony do zewnętrznego centrum nadzoru,
• temperatura zatwierdzana poprzez system komputerowy oraz ostrzeżenia
systemowe,
• własny dedykowany oraz strzeżony parking dla ciężarówek w pobliżu obiektu
magazynowego,
• pełny monitoring CCTV oraz kontrolowany wstęp do obiektu.
Wraz ze wzrastającą liczbą najnowocześniejszych naczep typu bi-thermo z regulacją temperatury, zarówno w ramach
zasobów posiadanych przez Kuehne +
Nagel, jak i naszych kompetentnych partnerów, zależy nam na oferowaniu najwyższej jakości przewozów z kontrolowaną
temperaturą w ramach transportu całopojazdowego i drobnicowego na terenie
całej Europy.
Integracja danych telematycznych kluczowych partnerów transportowych do
platformy KN Login jest kolejnym krokiem
do pełnej transparentności dla klientów
z branży farmaceutycznej.

Logistyka kontraktowa
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Raben zwiększa potencjał
ÔÔAndrzej Szymkiewicz, fot. Log4.pl

Czołowa na logistycznym rynku rodzinna firma Raben Logistics Polska, inwestuje w innowacyjne rozwiązania i technologie
poprawiające jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Analizując potrzeby rynku tworzy nowe lokalizacje odpowiadające
nowoczesnym trendom technicznym i zapewniające optymalizację obsługi operacyjnej dla swoich klientów.

Jolanta Sawińska, Dyrektor Regionu

Firma otworzyła kolejny swój oddział,
tym razem w Chlebni, tuż obok Grodziska Mazowieckiego, w doskonałej lokalizacji autostrady A2. Inwestycja została
zrealizowana przez Panattoni Europe.
Nowy oddział składa się z dwóch nowoczesnych magazynów klasy A, o łącznej
powierzchni 42.000 m2. Jeden z nich to
tzw. magazyn niski przeładunkowy (cross-dock) o powierzchni ok. 8000 m², drugi to
magazyn wysokiego składu o powierzchni
34 000 m2, z liczbą ok 50 000 miejsc paletowych. Oddział zatrudniać będzie ponad
300 osób, dziennie obsługiwać będzie
ponad 4000 przesyłek oraz przyjmie operacyjnie ok. 265 samochodów. Dodatkowo
w nowej lokalizacji mieści się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2.600 m2
oraz parking wyposażony w 214 miejsc
dla samochodów osobowych i 65 miejsc
dla pojazdów ciężarowych.
Otwarcie oddziału w dniu 6 kwietnia br.
było okazją do spotkania Ewalda Rabena
– CEO, Grupy Raben oraz Jolanty Sawińskiej – Dyrektora Regionu Raben Logistics Polska, z przedstawicielami lokalnej
i branżowej prasy.
Ewald Raben, lider i założyciel Grupy
Raben, przedstawił firmę przez pryzmat
jej dynamicznego rozwoju na rynku polskim i europejskim. Grupa Raben w Polsce
posiada najsilniejszą pozycję, 53 oddziały
w których pracuje blisko 5000 pracowni-

ków oraz 530 000 metrów kwadratowych
powierzchni magazynowej. Oprócz Polski
firma posiada oddziały w 11 krajach europejskich: w Czechach, Estonii, Holandii,
Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie,
na Słowacji, Ukrainie, w Rumunii i we Włoszech. W jej zagranicznych oddziałach
zatrudnionych jest prawie 5 000 pracowników, a jej klienci mają do dyspozycji
650 000 m² powierzchni magazynowej.
Ewald Raben mówiąc o Polsce powiedział: „Jestem bardzo dumny z tego co
robimy w Polsce, zaczynaliśmy działalność
w 1991 roku, dzisiaj jesteśmy numerem
jeden na rynku logistyki kontraktowej,
notując rok do roku wzrost naszych zasobów infrastruktury i obrotów. Polska jest
fundamentem naszej organizacji, centrala
firmy jest w Robakowie koło Poznania
i stąd zarządzamy firmą i wszystkimi jej
oddziałami w całej Europie.”
Mówiąc o rynkach europejskich, charakteryzował lokalne rynki w poszczególnych krajów, gdzie realizowane są usługi
logistyczne dla klientów. Charakteryzując rynek niemiecki, zwrócił uwagę,
że jest to największy rynek dla wszystkich europejskich krajów we wzajemnej
wymianie towarowej. – To jest rynek
o ogromnym potencjale, nasza aktywność na tym rynku zaczęła się w 2011
roku, poprzez akwizycje powstały pierwsze oddziały firmy Raben w Niemczech.
To były różne firmy, które trzeba było
zintegrować z naszymi strukturami, dzisiaj nam się to już udało zrobić i oferujemy we wszystkich tych oddziałach jednakowe, wysokie standardy jakościowe
obsługi klientów na tym rynku. Nasze
zasoby infrastrukturalne na rynku niemieckim pozycjonują nas na trzecim
miejscu, a mamy ambicję i energię żeby
wynik ten poprawić, dlatego spędzam
tam bardzo dużo czasu – mówił Ewald
Raben. – Rynek niemiecki jest najważniejszym rynkiem w Europie i obecność
na tym rynku jest najważniejsza z punktu
widzenia strategicznej obsługi europejskiego klienta – dodaje.
Grupa Raben to firma korzystająca
z nowoczesnych zasobów technicznych
i technologicznych, które wykorzystywane
są do optymalizacji procesów logistycznych, realizując obsługę dostaw swoich
klientów. Firma posiada rozbudowane
struktury analityczne, które pozwalają

Ewald Raben, CEO, Raben Group

z dużym wyprzedzeniem ocenić trendy
na rynku i potencjalne lokalne potrzeby
rynku. Po takich analizach podejmowane
są decyzje lokalizacyjne dotyczące nowych
oddziałów, tak też było w przypadku oddziału w Chlebni.
– Oddział w Chlebni ma strategiczne
położenie, jesteśmy blisko autostrady
i mamy przez to łatwe połączenie z siecią
komunikacyjną, w gminie Grodzisk Mazowiecki jesteśmy od wielu wielu lat i bardzo
nam się dobrze współpracuję z władzami
i społecznością lokalną. Infrastruktura
oddziału doskonale jest przystosowana
do współczesnych wymagań związanych
ze świadczeniem pracy, jak i wpływu na
środowisko. Magazyny posiadają nowoczesne rozwiązania dostosowane do najwyższych standardów obowiązujących
dla tego typu obiektów. Miesięcznie obsługujemy około 85 000 przesyłek – mówi
Jolanta Sawińska.
Kolejny oddział Grupy Raben, dołącza
do operacyjnych struktur firmy mających
na celu świadczenie usług dla klientów
w najwyższym standardzie jakościowym
i etycznym. Firma jest laureatem wielu
prestiżowych nagród, gdzie model kultury
biznesowej o najwyższym poziomie, znajduje uznanie w oczach organizatorów. To
uznanie wyrażane jest tez przez klientów
firmy, których Raben obsługuje, a których
z roku na rok ma coraz więcej.
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Umowa w obszarze przeładunku

towarów agro
ÔÔOT Logistics, fot. OT Logistics

Chemiczne dostawy w standardzie
bezpieczeństwa

ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, prowadzi
dostawy na terenie całej Europy
dla Rembrandtin – austriackiego
producenta lakierów i materiałów
powłokowych. Tylko w 2017 roku
firma dostarczyła na jego zlecenie
około 20 tys. przesyłek, stanowiących towary chemiczne i niebezpieczne. W przypadku transportu
takich produktów liczy się bezpieczeństwo i efektywność, dlatego
logistykę powierzono operatorowi z wieloletnim doświadczeniem
w obsłudze branży chemicznej.
Jeśli kiedykolwiek istniał ktoś,
kto wiedział wszystko o kolorach,
to był nim Rembrandt. Właśnie
dlatego podobizna holenderskiego
mistrza malarstwa i niekwestionowanego geniusza, widniała na
opakowaniach Rembrandtin w latach czterdziestych. Marka szybko
zyskała rozpoznawalność w całej
Europie i do dziś słynie z wysokiej
jakości lakierów i powłok przemysłowych – galwanicznych, do
malowania oznaczeń drogowych,
antykorozyjnych i odpornych na
wysoką temperaturę.
Wyroby austriackiego producenta
docierają do odbiorców za pośrednictwem Dachser. Centralny magazyn firmy w Wiedniu (Himberg)
wysyła większość produktów Rembrandtin na rynek austriacki, a także do krajów Europy Wschodniej,
takich jak Bułgaria, Czechy, Rumunia, Węgry czy Polska, ale również
na zachód – do Francji, Szwajcarii
i Niemiec. Tylko w 2017 roku Dachser zrealizował dla Rembrandtin
przewóz około 20 000 przesyłek na
terenie całego kontynentu.
– Klienci oczekują od nas najwyższej jakości, a krótkie terminy
dostaw są już standardem. Obecnie coraz częściej towary z Wiednia
muszą przemierzyć ponad 1000 ki-

lometrów przez całą Europę w ciągu 48 godzin. W przypadku takich
zadań na Dachser można polegać
w 100 procentach – mówi Alexander Schütter, szef Działu Finansów
i Controllingu w Rembrandtin.
Konieczność ekspresowej dostawy pojawia się np. przy malowaniu
oznaczeń drogowych. W takiej sytuacji Dachser dostarcza materiały
bezpośrednio do odpowiedniego miejsca na autostradzie, po
czym kierowcy zabierają z powrotem puste pojemniki postępując
zgodnie z przepisami dotyczącymi obchodzenia się z towarami
niebezpiecznymi. Takie działanie
zapewnia także ogromną korzyść
pod względem ekologii i dbałości
o środowisko naturalne.
– Większość naszych transportów dla Rembrandtin obejmuje
towary niebezpieczne, więc zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi i środowiska w całym łańcuchu dostaw. Kierowcy są
specjalnie wyszkoleni, podobnie
jak wszystkie osoby, które pracują
z tego typu produktami. Jednolite
standardy transportu i jakości dają
zaufanie i gwarantują bezpieczeństwo – mówi Patrick Kuba, projekt
manager w austriackim Dachser
Chem-Logistics, w centrum logistycznym w Wiedniu.
Rozwiązanie Dachser Chem-Logistics rozwija się prężnie również
w Polsce. W ramach dedykowanego obszaru biznesowego, operator oferuje klientom dostęp do
światowych rynków zbytu, a także
zapewnia usługi doradcze. Specjalistyczna wiedza, znajomość
uwarunkowań branży chemicznej
oraz posiadanie innowacyjnego
systemu IT, umożliwiają Dachser
świadczenie usług na najwyższym
poziomie, ze szczególną dbałością
o bezpieczeństwo.

OT Logistics S.A. zawarła umowę z Glencore Polska Sp. z o.o. na
przeładunki produktów agro w portach w Gdyni i Świnoujściu
wraz ze składowaniem tych produktów w portowych magazynach Grupy Kapitałowej OT Logistics. Umowa jest kontynuacją
długoletniej współpracy pomiędzy obiema spółkami, opartej
o cykliczne zlecenia.
Usługi w zakresie towarów
agro są jednym z priorytetów Grupy Kapitałowej OT
Logistics, która poprzez liczne inwestycje konsekwentnie
zwiększa swoje kompetencje
zakresie ich przeładunków
i transportu.
OT Port Gdynia został odpowiednio przystosowany do
rosnących wymagań rynku
dotyczących handlu produktami paszowymi oraz zbożami.
W porcie powstał nowy magazyn namiotowy o łącznej nominalnej pojemności 15 000
ton przy składowaniu zbóż lub
20 000 ton dla śruty. Magazyny
znajdujące się na terenie portu
zostały certyfikowane i funkcjonują w reżimie wymagań
standardów GMP+ (Standard
Dobrych Praktyk Wytwarzania
i Transportu Pasz). Już od maja
br. na terminalu będzie możliwy rozładunek specjalistycznych wagonów zbożowych
poprzez zrzut grawitacyjny
w obszar torowiska. Dodatkowo nabrzeża oraz powierzchnie magazynowe zostały zreorganizowane.
Obecnie głębokowodne Nabrzeże Rumuńskie jest przeznaczone głównie do eksportu zbóż, natomiast Nabrzeże
Polskie jest wyspecjalizowane
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w obsłudze importowanych
śrut sojowych, popularnych
w branży drobiarskiej. W OT
Port Świnoujście w połowie
roku zostanie uruchomiony
nowy elewator zbożowy, który pomieści blisko 80 000 ton
zboża. Grupa Kapitałowa OT
Logistics dysponuje także nowoczesnymi wagonami typu
Tagnpps, dających możliwość
załadunku składu całopociągowego, który przewiezie w sumie 2 tysiące ton zboża.
– Wierzymy, że dzięki tym
wszystkim przedsięwzięciom
w ramach Grupy Kapitałowej
OT Logistics uczestnicy rynku
produkcji, handlu i dystrybucji towarów rolnych i spożywczych zyskają lepszą ofertę
w zakresie obsługi w naszych
portach. Tym samym przyczynimy się do rozwoju polskiego
rolnictwa i zwiększenia krajowego bezpieczeństwa żywnościowego – podkreśla Andrzej
Staliński, Dyrektor Segmentu
Agro OT Logistics S.A. – Poczynione inwestycje to efekt
wdrażania ambitnej strategii
rozbudowy usług w obszarze
przeładunków towarów agro
w oparciu o własne aktywa.
Pretendujemy do miana regionalnego lidera w tym zakresie
– zauważa.
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Pierwsze rozwiązanie logistyczne
typu end-to-end

ÔÔKuehne + Nagel, fot. Kuehne + Nagel

Komfort pasażerów znaczy lojalność pasażerów. Wnętrze kabiny
jest głównym elementem, który
oddziałuje na percepcję linii lotniczej w odczuciu pasażera. Wysokie
wymagania pasażerów oraz postępujące innowacje technologiczne
prowadzą do coraz częstszej przebudowy wnętrza kabiny.
Zapewnienie możliwie minimalnej
ilości przeglądów i konserwacji wnętrza kabin stanowi priorytet dla organizacji specjalizujących się w produkcji, utrzymaniu i naprawie. Wraz
z KN InteriorChain, Kuehne + Nagel
uruchomiło zintegrowane rozwiązanie logistyczne, które odpowiada
na wyzwania łańcucha dostaw kabin
samolotów – zarówno w przypadku
logistyki produkcji, jak i poużytkowej
renowacji kabin. Pierwsze tego typu
rozwiązanie zostało ogłoszone 10
kwietnia 2018 roku podczas Aircraft
Interior Exhibition w Hamburgu. Jest
ono odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na częste renowacje
wnętrz samolotów.
„KN InteriorChain jest rezultatem bliskiej współpracy Kuehne +

Nagel z Klientami oraz naszego doświadczenia w branży aerospace”,
mówi Yngve Ruud, członek Zarządu Kuehne + Nagel International
AG, odpowiedzialny za spedycję
lotniczą. „Nasze nowe rozwiązanie pozwala zapewnić Klientom
z sektora aerospace prawdziwie
wszechstronne podejście do ich
potrzeb logistycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu rygorystycznych wymagań branżowych.
KN InteriorChain stanowi dowód
na zdolność Kuehne + Nagel do
dostarczania serwisów zorientowanych na Klienta w oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu logistyki i zarządzania informacjami.”
Jakob Straub, Dyrektor Serwisu
i Produkcji w SR Technics: „Kuehne
+ Nagel oraz SR Technics współpracują ze sobą od wielu lat. Kiedy SR
Technics dostał kontrakt na projektowanie przebudowy wnętrz serii samolotów, firma stanęła przed
nowymi wyzwaniami związanymi
z zapewnieniem terminowego czasu przestoju samolotów. Nawet
jeden dzień opóźnienia prac miał-

by ogromny wpływ na operacje
linii lotniczych i lojalność ich pasażerów. Kuehne + Nagel rozumie
i aktywnie reaguje na wyzwania,
przed którymi stają Klienci. Dlatego stworzono KN InteriorChain,
który gwarantuje niezawodność
i powodzenie projektów rekonstrukcji kabin pasażerskich.”
Modularne rozwiązanie KN InteriorChain łączy takie funkcjonalności jak zarządzanie zamówieniami dostawców, wielomodalny
transport, magazynowanie, ale
także serwisy o wartości dodanej – kompletowanie, pakowanie, przerabianie i likwidacja. Aby
zapewnić prawidłową konstrukcję kabiny, będącej kluczowym
elementem dla komfortu Klienta,

jej obsługa jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami. Procesy
Kuehne + Nagel są certyfikowane
standardem EN/AS 9100:2016.
Wszystkie czynności w ramach
przebudowy są przeprowadzane
przy pomocy mechanizmu posiadającego certyfikat EASA part-145,
podczas gdy likwidacja jest realizowana z certyfikowanym przez
AFRA partnerem.
Stworzenie rozwiązania KN InteriorChain posiadającego najnowocześniejszą infrastrukturę
IT, która zapewnia łączność i widoczność, dostęp do centr kompetencji ze wsparciem 24/7 oraz ma
strukturę AOG Desk było możliwe
dzięki globalnej sieci aerospace
Kuehne + Nagel.

Logistyczna obsługa
sklepu internetowego
E. Leclerc

ratora logistycznego specjalizującego się w obsłudze sieci handlowych i branży e-commerce.
Obsługa operacyjna sklepu internetowego E. Leclerc realizowana
jest przez magazyn w Pantin pod
Paryżem. Uruchomiony pod koniec
marca br. obiekt ma powierzchnię
6 000 m². Na początku ID Logistics
będzie odpowiadał za obsługę magazynową 9 500 (do 12000) rodzajów artykułów (SKU), wśród których
są warzywa i owoce, żywność organiczna, produkty mrożone, świeże
i suche. Aby sprostać wymaganiom
operacyjnym związanym z przygotowaniem zamówień na produkty
spożywcze, magazyn został zbudowany w taki sposób,
aby pomieścić pojazdy dostawcze oraz
utrzymać trzy różne
zakresy temperatur.
Ekspansję sieci E. Leclerc w stolicy Francji
będzie wspierać 80
pracowników ID Logistics.
Magazyn w Pantin
został w pełni dosto-

sowany do potrzeb handlu elektronicznego. Duży nacisk położono na
zagwarantowanie wysokiej jakości
obsługi operacji typu fullfilment,
zgodności produktów i odpowiednich opakowań oraz punktualność.
Co więcej, ID Logistics zorganizuje
i zoptymalizuje działania dystrybucyjne z różnymi firmami transportowymi wybranymi tak, aby zagwarantować sprawną koordynację
działań związanych z realizacją zamówień i dostawą. Kluczową rolę
w tym procesie odgrywa nowy system informatyczny sieci E. Leclerc
– TMS (Acteos) połączony z WMS
(Infomil). Dodatkowo pracownicy
magazynowi zostaną wyposażeni
w nowoczesne urządzenia zwiększające komfort i efektywność
pracy – terminale naramienne
WT6000 z „inteligentną” opaską na
nadgarstek i skanerem pierścieniowym. Magazyn w Pantin codziennie
będzie zaopatrywany przez nową
platformę Scapnor w Bruyères sur
Oise, wyposażoną w pełni zautomatyzowane rozwiązania, przygotowane przez niemieckiego producenta, firmę Witron.

Eric Hémar, prezes i CEO Grupy
ID Logistics, skomentował: „Po
raz kolejny ID Logistics z dumą
wspiera firmę E. Leclerc w jej nowym przedsięwzięciu. Dla nas to
partnerstwo stanowi kolejny kamień milowy w szybkim rozwoju
usług dla e-commerce w branży
spożywczej. Naszym celem jest
bycie partnerem pierwszego wyboru dla największych sieci handlowych. Każdego dnia zespoły ID
Logistics ciężko pracują tak, aby
spełnić obietnicę szybkiej i niezawodnej dostawy dla klientów
końcowych”.
Marzena Wal, dyrektor handlowy ID Logistics Polska, podsumowuje: „Uruchomienie kolejnego
magazynu e-commerce dla sieci
handlowej znacząco wzmacnia
naszą pozycję jako operatora obsługującego ten sektor. W Polsce
planujemy rozszerzenie oferty
o usługi dla handlu elektronicznego. Dlatego, przygotowując oferty
dla naszych obecnych i potencjalnych klientów w Polsce z pewnością wykorzystamy to cenne doświadczenie i know-how”.

ÔÔID Logistics, fot. ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca
usług logistycznych specjalizujący
się w logistyce kontraktowej, rozszerza współpracę z siecią handlową E.Leclerc we Francji. Operator
uruchomił właśnie nowy magazyn
e-commerce z którego będą obsługiwane zamówienia składane
w sklepie internetowym przez
klientów z rejonu Paryża (dostawy
do domu oraz click-and-collect).
Tym samym Grupa ID Logistics
umocniła swoją pozycję jako ope-

Logistyka kontraktowa
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