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AUTOMATYKA BAUMALOG
NA ITM W POZNANIU
ÔÔBaumalog, fot. Baumalog

„Na drodze do Przemysłu 4.0” to hasło odbywających się w dniach
4–7 czerwca targów ITM Industry Europe. Podobnie jak podczas ubiegłych edycji, Baumalog zaprezentował ofertę swoich
produktów szerokiemu gronu zwiedzających z całego świata.
Przedstawiciele firmy, oprócz
omawiania znanych już rozwiązań, informowali o nowych
produktach – automatycznym
regale windowym Modula Slim,
który wyróżnia kompaktowy
rozmiar i uniwersalność, oraz
komorowym systemie magazynowym służącym do składowania bardzo dużych ilości
materiałów dłużycowych.
Na swoim stoisku Baumalog
zaprezentował automatyczny
regał windowy Modula Lift z podwójnym oknem dostępowym,
umożliwiającym pracę operatorom z dwóch stron regału, oraz
stację załadunkowo-rozładunkową wraz z półką do składowania blach o wymiarach 3 m
x 1,5 m, będącą nieodłączną

częścią wszystkich automatycznych systemów magazynowania blach – regałów MonoTower i TwinTower oraz systemu
składowania z użyciem układnicy magazynowej.
Firma brała również aktywny
udział w wydarzeniach towarzyszącym targom – stoisko
Baumalog odwiedzali uczestnicy ścieżek zwiedzania wraz
z przewodnikiem, ponadto
Marcin Kozłowski, prezes zarządu Baumalog, był uczestnikiem
panelu dyskusyjnego MM Speakers Corner oraz konferencji
Smart Warehouse przy targach
Modernlog.
Krótka relacji z targów ITM
2019 znajduje się TUTAJ.

ELEKTRYCZNY EACTROS
WE FLOCIE DACHSER
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser wprowadza do swojej floty całkowicie elektryczną
18-tonową ciężarówkę Mercedes-Benz eActros. W pełni bezemisyjny samochód będzie obsługiwać dostawy do centrum
Stuttgartu z oddziału Dachser w pobliskim Kornwestheim.
Pojazd uzupełni używany w tym
mieście proekologiczny, nieemitujący spalin tabor, na który składały się dotąd elektryczne 7,5-tonowe ciężarówki FUSO eCanter
oraz elektryczne rowery.
„Będziemy używać wozu
eActros do transportowania towarów zarówno bezpośrednio
do klientów, jak i do mikrohubu
w dzielnicy Heslach w Stuttgar-

Bezpłatna
baza wiedzy
o nieruchomościach
magazynowych

ÔÔSavills

Firma doradcza Savills rozbudowała
swój portal poświęcony nieruchomościom magazynowym i przemysłowym o wyszukiwarkę dostępnych
powierzchni oraz zaktualizowała
mapę z opisami kluczowych regionów logistycznych w Polsce.
Od teraz na stronie warehousemarket.pl dostępne są szczegółowe
i aktualne dane dotyczące ok. 260
nieruchomości magazynowych
zlokalizowanych na terenie całej

cie. Stamtąd dostawy na ostatniej
mili odbywają się za pomocą rowerów cargo”, wyjaśnia Markus
Maurer, zarządzający oddziałem
Dachser w Kornwestheim.
Ciężarówka eActros ma ładowność od 4 do 5 ton i może
pomieścić 18 palet. Mając zasięg 200 km, nadaje się idealnie
do realizowania….

Polski. Dodatkowo wszystkie firmy
stojące przed wyborem lokalizacji dla ich zaplecza magazynowo-produkcyjnego mogą zapoznać się
z nową edycją Mapy powierzchni
magazynowych i przemysłowych
w Polsce. Oba narzędzia dostępne
są całkowicie za darmo w polskiej
i angielskiej wersji językowej.
„Ponad 16,2 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz
wyzwania związane z dostępnością
do pracowników, potrzebą optymalizacji kosztów i chęcią skrócenia
czasu dostawy – to tylko niektóre
z elementów, które sprawiają, że…
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O RÓŻNORODNOŚCI I WARTOŚCIACH
NA 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
ÔÔPracujwlogistyce.pl, fot. Pracujwlogistyce.pl

8. Forum Kobiet w Logistyce odbyło się w dniach 20–21 maja 2019 r. w Janowie
Podlaskim. Organizatorką i autorką tego jedynego w Polsce wydarzenia dedykowanego menedżerkom z branży logistycznej jest Beata Trochymiak, redaktor naczelna
portalu Pracujwlogistyce.pl. Tegoroczne Forum zgromadziło blisko 160 uczestniczek
i uczestników oraz 19 prelegentów – ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
Spotkanie moderowały prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach oraz prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej.
Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem – Bądźmy Sobą, czyli jak rozwijać
firmę w czasach różnorodności, gdzie poszukiwać nowych obszarów działalności,
zachowując przy tym tożsamość i wartości
naszych organizacji. Spotkanie rozpoczęło
się nietypowo – od uroczystego śniadania i ogłoszenia laureatek tytułu „Kobieta
w Logistyce 2018”, a tytuł ten otrzymały:
Lidia Dziewierska, prezes zarządu Loconi
Intermodal – „Kobieta w Logistyce 2018”
– dostawca usług TSL oraz Katarzyna Kędzierska, dyrektor obsługi klienta, łańcucha dostaw i logistyki w Europie Centralnej
BASF Polska – „Kobieta w Logistyce 2018”
– odbiorca usług TSL.
Zaszalej i bądź sobą! Rzecz o wartościach – to tytuł wystąpienia Marty Tęsiorowskiej, vice president, head of marketing
and communications Europe Prologis. Jak
firma poprzez akceptację różnorodności
może się rozwijać i jak może generować
zyski. – Zarządzaj przez wartości, odważ się
i bądź sobą. Działaj w zgodzie ze swoimi
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wartościami. Wspólne wartości to podstawa zaangażowania pracowników, klientów,
partnerów. To dzięki wartościom ludziom
chce się chcieć – mówiła Marta Tęsiorowska. Wartości organizacji są swego rodzaju
drogowskazem i katalogiem przepisów,
dzięki którym organizacja realizuje swoją
misję i jest w stanie utrzymywać wyznaczony kierunek pomimo pojawiających się
przeciwności. Jednakże muszą być one autentyczne, aby wzbudzać zainteresowanie
i dumę wśród pracowników.
Marketing influencerski w logistyce – to
kolejny ciekawy temat, zwracający uwagę
na otwarcie się na nowe formy promowania, pokazywania wartości i budowania
wizerunku firmy. Mówiła o tym Katarzyna
Ostojska, marketing manager Raben Logistics Polska, która na przykładzie firmy
Raben wskazała najważniejsze elementy
wykorzystania influencerów w logistyce.
Jak kobiety zmieniają świat intermodalu –
to wystąpienie Lidii Dziewierskiej, prezes
zarządu spółki Loconi Intermodal, również
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nawiązujące do wartości i różnorodności,
które uczestników wzruszyło niemalże do
łez, gdyż opowiadało o pasji do pracy, o tym
jak kobiety odnajdują się w twardym świecie intermodalu. Warto dodać, że p. Lidia
jest jedną z niewielu (dwóch może trzech)
kobiet na stanowisku zarządczym pośród
operatorów intermodalnych w Polsce.
Air & Sea "szyte na miarę" – doświadczenie, kompetencje a intuicja spedytora – czyli storytelling ze świata spedycji – Justyny
Kowalskiej, manager Działu Spedycji Lotniczej, Fracht FWO Polska oraz Marty Śpionek-Rosińskiej, kierownik ds. kluczowych
klientów Fracht FWO Polska, które w formie
opowiedziały o swoich doświadczeniach
i rozwoju w firmie Fracht FWO – operatora
logistycznego dla przemysłu. Zaprezentowały też kilka ciekawych projektów z zakresu project cargo, tj. jak czarter samolotów
frachtowych i dostawa gigantycznych elementów na budowę elektrowni.
Z kolei Karolina Gasińska-Byczkowska,
country manager Agility Logistics, zaproponowała ćwiczenie pt. Lokalny głos
w gąszczu globalnej korporacji a rozwój
krajowych oddziałów – jako wymianę doświadczeń we współpracy pomiędzy operatorem logistycznym a klientem, na temat
tego jak wspólne wartości wpływają na
rozwój biznesu i otoczenia. Praca w podgrupach była ciekawym doświadczeniem
w spojrzeniu na wartości i ich rolę w naszym zawodowym życiu.
Scaleniem tej części tematycznej była gra
planszowa DB Schenker pt. We are women
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in logistics, którą poprowadziła Dagmara
Głowacka, dyrektor polityki personalnej DB
Schenker w klastrze North & East Europe,
znana ze świetnych wystąpień z poprzednich edycji Forum Kobiet w Logistyce. Celem gry było pokazanie jak można kształtować wokół nas otoczenie, aby dzięki temu
biznes rozwijał się dynamicznie a życie
stawało się pełniejsze.
Drugą część sesji plenarnej poświęcono
tematyce twardej. Marzena Wal, dyrektor
ds. rozwoju biznesu HUB Logistics, zrobiła wstęp do warsztatu (mającego miejsce
w drugim dniu Forum) pt. Automatyzacja – bać się czy cieszyć? Technologiczny
optymizm versus realne potrzeby. Z kolei
Agata Horzela, menedżer ds. standardów
GS1 w TSL, bardzo ciekawie mówiła nt. kiedy zakupy z Chin przestaną się opłacać –
o zmianach logistyki w ramach Nowego
Jedwabnego Szlaku. Od 2021 r w krajach UE
wejdzie obowiązek opłacania podatku VAT
dla wszystkich przesyłek (z krajów „trzecich”)
niezależnie od wartości, co w dużej części
przypadków może oznaczać, że łączne koszty dostawy i zamówienia mogą przewyższać
wartość zamówionego produktu. Obecnie
w dalszym ciągu ok 90 proc. towarów z Chin
do Europy trafia drogą morską. Koncepcja
rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku ma
odwrócić tą sytuację na korzyść wykorzystania kolei, co już się dzieje, bo w ciągu
ostatnich 5 lat import towarów z Chin koleją
wzrósł dwudziestokrotnie. Część tych towarów przechodzi przez największy suchy
port w Europie – Małaszewicze położony
we wschodniej Polsce przy granicy w Białorusią. O jego możliwościach mówił Marcin
Korneluk, dyrektor ds. organizacji produkcji
PKP Cargo Centrum Logistycznego Małaszewicze, który był również przewodnikiem
wycieczki na terminal kontenerowy w Małaszewiczach w drugim dniu Forum, w której
wzięli udział uczestnicy konferencji.
Sesję plenarną zakończono inspirującym spotkaniem z gościem specjalnym
8. Forum Kobiet w Logistyce – Zofią Dzik,
innowatorką, przedsiębiorcą, fundatorką
Fundacji Humanites – łącząca tematykę
człowieka i technologii, pionierką rynku
direct, członkinią John Maxwell Team, autorką Modelu Spójnego Przywództwa™,
członkinią Rady Ekspertów Forum Rad
Nadzorczych przy GPW, podróżniczką
wędrującą przez pustynie świata.
Drugi dzień Forum – 21 maja był dniem
warsztatów. W sumie, w dwóch sesjach,
odbyło się siedem niesamowitych spotkań
m.in. na temat modele prof. Zimbardo,
w praktyce, skutecznej komunikacji, relacji międzykulturowych, przywództwa, siły
mediów społecznościowych w B2B i automatyzacji.

Z pewnością tegoroczne Forum Kobiet w Logistyce było inne niż poprzednie
edycje, ciekawsze, bardziej rozbudowane
i jeszcze bardziej niż zawsze sprzyjające
nawiązywaniu relacji biznesowych, a też

i dające przestrzeń do rozwoju osobistego.
Już dzisiaj organizatorka zaprasza do udziału w 9. Forum Kobiet w Logistyce, o szczegółach którego już wkrótce poinformuje na
stronie www.kobietywlogistyce.pl.
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ARENA POTENCJAŁU I ŚWIATOWYCH
TRENDÓW W PRZEMYŚLE
ÔÔMTP, fot. MTP

Po czterech intensywnych dniach targi ITM Industry Europe, Modernlog, 3D Solutions, Subcontracting dobiegły końca. To była
udana edycja z kolejnymi pobitymi rekordami. Swoją flagową
ofertę zaprezentowało blisko 1000 wystawców z kraju i z zagranicy.
Efektownie zaaranżowane stoiska zajęły aż 26.500 m2. Ekspozycja
nowoczesnych maszyn, robotów i specjalistycznych urządzeń
przyciągnęła do Poznania 18.573 zwiedzających profesjonalistów.
W trakcie bloku targów ITM
Industry Europe 2019, trwających od 4 do 7 czerwca można
było śledzić najnowsze trendy
w przemyśle, logistyce, druku
3D, kooperacji i branży BHP.
Zwiedzający odkrywali potencjał nowoczesnych produktów.
Było głośno, inspirująco, ale
przede wszystkim biznesowo.
– Nasz dealer, firma Polteknik, przyjeżdża do Poznania co
roku od początku targów, a my
jako Mitsubishi – odkąd jesteśmy
w Europie, czyli od 2013 r. Obserwujemy, że targi się powiększają.
Klienci korzystają z tego, że każda firma zapewnia tu obecność
handlowców. Jednak same targi
to już inne wydarzenie niż kiedyś – nie służą już sprzedaży, ale
prezentacji nowych produktów.
Dużo łatwiej jest dziś dotrzeć do
klienta końcowego, a klientom
dużo łatwiej dotrzeć do produ-

Jak co roku wystawcy prześcigali się w kreatywności aranżując swoje stoiska. Najlepsze
nagrodzono statuetkami Acanthus Aureus. Łącznie uhonorowano szesnaście stoisk na
targach ITM, a jedna z nagród
trafiła do firmy Europa Systems- wystawcy Modernlog.
– Bardzo się cieszymy, że ta
nagroda została właśnie nam
przyznana, ponieważ w tym
roku konkurencja na Modernlog była bardzo duża. Nasze
stoisko pod hasłem Innovation
for intralogistics ma za zadanie pokazać strategię marketingową Europa Systems. Ideą
jest prezentacja najnowszych
technologii w intralogistyce.
Cieszymy się, że zarówno Modernlog jak ITM rośnie, widać
to w liczbie wystawców i zwiedzających – mówiła Ilona Miziewicz-Groszczyk, Marketing

centa, ponieważ wszystko można
znaleźć w internecie. Do targów
więc trzeba podchodzić inaczej,
ale trzeba na nich być. Obecność
tutaj to konieczność – w tych kilka
zdaniach Tomasz Słoboda, sales
manager CEE Central & East Europe w Mitsubishi Electric zawarł
cały potencjał targów ITM.

and Business Development
Director z Europa Systems.
Warto było wypatrywać także siedemnastu produktów
nagrodzonych prestiżowym
Złotym Medalem MTP oraz
kilkudziesięciu nowości całego
bloku czerwcowych targów.

SMART TRENDY NA ITM
Targi ITM Industry Europe przyciągają do Poznania profesjonalistów, którym zależy na poznaniu najlepszej oferty rynkowej
maszyn, innowacyjnych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 czy
Smart Factory. Nie dziwi zatem
fakt, że tłumy zwiedzających
przemierzały cały teren ekspozycji zlokalizowanej w pawilonach
Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Gdzie, jak nie na
targach ITM szukać najnowszych

trendów czy najważniejszych informacji z dziedziny Industry 4.0?
– Na pewno nie wyobrażamy sobie, żeby nie być tutaj.
To zawsze doskonała promocja
naszej firmy i naszych produktów, a szczególnie nowości. ITM
to dla nas numer jeden i regularnie tu przyjeżdżamy. Jeżeli
firma chce być rozpoznawalna
i liczyć się na rynku, musi bezwzględnie uczestniczyć w tych
targach – tak o obecności na
targach ITM opowiada Paweł
Matejczyk, szef Działu Sprzedaży w firmie Stigal. – Rozmowy
biznesowe trwają non-stop,
to właściwie jeden z głównych
elementów naszej pracy na
targach. Niektórzy zwiedzający
przychodzą, żeby poznać naszą markę, zobaczyć, czym się
zajmujemy, ale przychodzą też
klienci, którzy już są na etapie
wyboru maszyny. Chcą zobaczyć prezentację cięcia na żywo,
omówić kwestie techniczne,
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dopasować konfigurację maszyny do potrzeb ich zakładów
produkcyjnych i podpisać zamówienie – dodaje Matejczyk.
Mocny akcent bloku targów
ITM Industry Europe, Subcontracting, Modernlog, 3D Solutions i Salonu Bezpieczeństwo
Pracy w Przemyśle położony
został również na ciekawy
program wydarzeń towarzyszących – każdy profesjonalista, odwiedzający targi mógł
znaleźć coś dla siebie.
NOWA ODSŁONA TARGÓW ITM
Targi ITM 2019 zmieniły identyfikację wizualną – od pierwszego
dnia targów ich pełna nazwa

brzmi ITM Industry Europe,
a nowy logotyp miał na otwarciu
oficjalną premierę. Nowa szata
graficzna wraz z rozbudowanym przesłaniem zdecydowanie
umocni pozycję targów ITM jako
największych i najbardziej prestiżowych targów przemysłowych
w tej części Europy oraz pozwoli
zachować świeżość w dynamicznie zmieniającym się rynku. Ponadto, bazując na idei, że cały
świat jest w naszym zasięgu,
działamy zgodnie z zasadami
strategii przyszłości – mamy
apetyt na więcej, planujemy sukcesywne rozwijanie wydarzenia
o nową tematykę i nowych wystawców, z naciskiem na firmy
zagraniczne.
– Stworzona przed kilkoma laty
nazwa ITM – Innowacje Technologie Maszyny – nie utraciła swojej
świeżości, ponieważ, jak pokazuje
rynek, te poszukiwania nowości,
nowych technologii znajdują dzisiaj odzwierciedlenie w nazwie
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Industry 4.0 czy inteligentna
produkcja – tak swoim przemówieniu zasygnalizował zmianę
Tomasz Kobierski, wiceprezes
Zarządu Grupy MTP. – Taka jest
też właśnie tegoroczna edycja,
która zachęciła do udziału blisko
tysiąc wystawców, którzy zajęli
prawie cały teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Bardzo wielu gości przyjeżdża do
nas z zagranicy, stąd też nowa
nazwa ITM Industry Europe, bo
jako Targi Poznańskie i Grupa
MTP mamy nadzieję, że wspomniane wydarzenie stanie się jednym z najważniejszych w Europie.
Tak dzisiaj oceniamy potencjał
polskiej gospodarki.
W BIZNESIE JAK NA WOJNIE
Clausewitz powiedział, że wojna
jest kontynuacją polityki, tyle, że
prowadzoną innymi środkami.
To prawda. Tam, gdzie kończą
się możliwości dyplomacji, wkracza wojsko. Zmieniają się środki,
lecz cel pozostaje – zwycięstwo!
Co to ma wspólnego z biznesem?
Bardzo wiele! W interesach, jak
w polityce – współpracujemy,
tworzymy sojusze, osiągamy
kompromisy. Kiedy zaś to nie
wystarcza, zbroimy się w nowe
metody zarządzania, kreujemy
strategie zwalczania konkurencji
i ruszamy do ataku. Szkolimy kadry, doskonalimy narzędzia, zdobywamy nowe obszary sprzedaży. O tym wszystkim opowiadał
pierwszego dnia targów generał Roman Polko w prelekcji
pt. „RozGROMić konkurencję.
Sprawdzone w boju strategie
dowodzenia, motywowania
i zwyciężania”. Wystąpienie byłego dowódcy GROMu cieszyło się

ogromnym zainteresowaniem,
uczestnicy z zapałem słuchali
rad i trafnych uwag wojskowego.
Wydarzenie to wspólna inicjatywa targów ITM Industry Europe
i Subcontracting oraz Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra
Kluczowego.
SPACER KU INNOWACJOM
Po raz drugi podczas targów
ITM zorganizowane zostały
ścieżki zwiedzania z przewodnikiem. Oprócz tras o tematyce
„Na drodze do Przemysłu 4.0”
oraz „Druk 3D w przemyśle”
w tym roku przygotowano także
trzecią – „Logistyka 4.0”. Trasy
zostały opracowane przez Magdalenę Żukowską z Politechniki
Poznańskiej, która była zarazem
przewodnikiem po ścieżkach.
Zwiedzanie trwało ok. dwóch
godzin., uczestnicy spacerowali
w kameralnych, 20-osobowych
grupach, dzięki czemu mieli
bezpośredni kontakt z dostawcami najnowszych technologii.
Oszczędzali też czas, ponieważ
zwiedzali tylko stoiska wybranych firm, których oferta odpowiadała tematyce trasy.
MODERNLOG CZYLI
NADCHODZI CZAS
LOGISTYKI 4.0
Tegorocznym „hitem” targów
Modernlog była konferencja
Smart Warehouse. To tutaj ponad dwustu uczestników dowiedziało się jak usprawnić procesy
magazynowe w swoich firmach.
Zamiast klasycznych prezentacji
zaproponowano dyskusję panelową zapraszając producentów,
dostawców i beneficjentów rozwiązań w obszarze automatyki

Kärcher Diamentem
Forbesa 2019
W prestiżowym, organizowanym
przez redakcję miesięcznika Forbes,
konkursie Kärcher został wyróżniony tytułem Diamentu “Forbesa”
2019. Firma po raz kolejny znalazła się w gronie najdynamiczniej
rozwijających się przedsiębiorstw
w naszym kraju.
Po raz drugi już firmę wyróżniono w tym roku w najbardziej
prestiżowej kategorii firm dużych,
o przychodach przewyższających
250 mln złotych. W tym roku
krakowska firma zajęła wysokie
11 miejsce w województwie małopolskim oraz 156 w kraju. Firma
Kärcher obchodziła w zeszłym roku
jubileusz 25 – lecia obecności na
polskim rynku. Ten fakt firma

uświetniła organizując prospołeczną akcję czyszczenia ulic w trzech
polskich miastach: Warszawie, Kołobrzegu i Krakowie. Akcja nosiła
nazwę „Czysta przestrzeń – wspólna sprawa”. Kładła nacisk na edukację i promowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych oraz
na takie zagrożenia jak zapylenie,
smog czy wtórna emisja.
W rankingu znajdują się firmy,
które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały
swoją wartość. W rankingu są brane pod uwagę tylko te firmy, które
w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim. Dane finansowe
brane pod uwagę w tworzeniu listy
laureatów tytułu Diamentu Forbesa
2019 dotyczą roku 2017.

magazynowej oraz przedstawicieli najważniejszych w Polsce
wydawnictw branżowych. Dyskutowano o internecie rzeczy
i kierunku w jakim zmierza logistyka w tym zakresie. Eksperci
podkreślali, że polskie firmy dobrze radzą sobie z dostępnymi
zasobami ludzkimi w firmach,
ale pracowników zaczyna coraz
bardziej brakować. Wskazywali, że idea internetu rzeczy oraz
„smart warehouse” może być
na ten problem znakomitym
rozwiązaniem. Sporo uwagi poświęcono także Technologiom
transportu.
– Trendy w technologiach
transportu wyznacza klient. To
on wie najlepiej czego potrzebuje. My jako specjaliści musimy
pomóc mu „ubrać” ten pomysł.
Tak żeby był niezawodny i wydajny czyli po prostu smart – mówił

Mikołaj Ruta z WDX. Eksperci
podkreślali, że systemy składowania skupiają się na szybkości. Jednak kluczowe w rozwoju
intralogistyki jest oprogramowanie, zintegrowany system
i sterowanie. Dowodzono, że
rozwinięty obszar informatyzacji
pozwala identyfikować problemy
magazynowe zdalnie co ułatwia
utrzymanie płynności łańcucha
dostaw. Nie mogło zabraknąć
także tematu dotyczącego Robotów AGV – nadal stosunkowo
nowego trendu w magazynach.
Jak dowodzili paneliści zapotrzebowanie na te rozwiązania
wciąż rośnie a rynek rozwija się
w szybkim tempie.
Przyszłoroczna edycja bloku
targów ITM Industry Europe odbędzie się 2–5 czerwca 2020 r.
na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich.

ÔÔRedip, fot. Redip
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POWSTAJE DACHSER IRELAND PEKAES TRZECI ROK
Integracja Dachser, globalnego operatora logistycznego, z firmą Johnston Z RZĘDU LIDEREM
Logistics Ltd. dobiega końca –
 już niebawem irlandzka spółka zacznie W SPEDYCJI!
działać jako Dachser Ireland Ltd.
ÔÔDachser, fot. Dachser

ÔÔPEKAES, fot. PEKAES

Dachser i Johnston Logistics rozpoczęły współpracę w 2007 roku,
a dziesięć lat później (2017) międzynarodowy operator nabył większość
udziałów w firmie, będącej aktualnie
jednym z najważniejszych dostawców usług logistycznych na Zielonej
Wyspie. Od tego czasu integracja irlandzkiej spółki z Dachser zacieśniała
się, a już we wrześniu br. Johnston
Logistics oficjalnie zmieni nazwę na
Dachser Ireland.
„Dzięki rebrandingowi pełne włączenie Johnston Logistics do sieci
Dachser stanie się widoczne dla
wszystkich. Jednocześnie integracja
ze wszystkimi naszymi systemami
zapewnia irlandzkiej organizacji krajowej bezpieczeństwo i stabilność na
przyszłość”, wyjaśnia Bernhard Simon, CEO Dachser.
Żółto-niebieskie ciężarówki Dachser już jeżdżą po irlandzkich drogach.
Integracja operacyjna, w tym migracja danych do autorskich systemów
Dachser do zarządzania magazynem
i transportem (DOMINO i MIKADO),
będzie miała miejsce w pierwszym
kwartale 2020 r.
„Integracja z doświadczonym
i kompetentnym partnerem, takim
jak Johnston Logistics, jest całkowicie zgodna z jednym z głównych
założeń Dachser: chcemy, aby nasi
klienci w Irlandii odnosili maksymalne korzyści dzięki jednolitym

usługom i standardom jakości,
ustalonym czasom przewozu oraz
ściśle zintegrowanej sieci oddziałów
Dachser w całej Europie” – mówi Michael Schilling, COO Road Logistics
w Dachser.
Albert Johnston, dyrektor zarządzający Johnston Logistics, a wkrótce
już Dachser Ireland, dodaje: „Dzięki
integracji z siecią Dachser znaleźliśmy dobrą, zrównoważoną ścieżkę
rozwoju na przyszłość. Obie firmy
rodzinne wyznają te same wartości,
a także dysponują wiedzą ekspercką,
która umożliwi dalszy rozwój – zarówno w naszej działalności krajowej, jak
i eksportowej”.
Johnston Logistics założono
w 1979 roku. Oprócz siedziby głównej w Rathcoole koło Dublina firma
ma także oddziały w Cork na południu Irlandii oraz w Limerick na zachodnim wybrzeżu kraju. Obecnie
spółka zatrudnia 175 pracowników,
a jej magazyny oferują 20 tys. miejsc
paletowych. W ubiegłym roku przedsiębiorstwo przetransportowało ok.
346 tys. przesyłek, realizując dziennie 120 przejazdów. Oprócz standardowych przewozów drobnicowych
firma specjalizuje się w transporcie
i magazynowaniu towarów niebezpiecznych z następujących branż:
chemicznej, farmaceutycznej, sprzętu komputerowego, tworzyw sztucznych i opakowań.

W 24. edycji rankingu TSL, koordynowanym przez dr
hab. prof. nadzw. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, PEKAES zdobył pierwsze
miejsce w kategorii firm, które jako główne źródło
dochodów zadeklarowały spedycję drogową. Czołowy operator logistyczny otrzymał także wyróżnienie
za przychody z działalności TSL w roku 2018. W tegorocznym badaniu wzięło udział 60 firm.
Organizatorzy do
udziału w rankingu zaprosili firmy, których
przychód uzyskany
w 2018 roku z działalności podstawowej
TSL stanowił nie mniej
niż 51 proc. wartości
przychodu ogółem.
Wartość przychodów
ze sprzedaży Grupy PEKAES w roku
2018 wyniosła ponad
957 milionów złotych.
W porównaniu z rokiem 2017, dynamika wzrostu wyniosła ponad 110 proc. Spółka zdobyła także wyróżnienie w zestawieniu firm według wielkości przychodów
w branży transportowo-logistycznej.
− Ogromnie cieszy mnie ten wynik, gdyż już trzeci
rok z rzędu stajemy na podium zajmując pierwszą
pozycję w kategorii największych operatorów pod
względem przychodów ze sprzedaży w spedycji drogowej. To potwierdzenie, że PEKAES jest na ścieżce dynamicznego rozwoju, koncentrując się na inwestycjach
w segmencie usług drobnicowych, jak też przewozów
intermodalnych. Jesteśmy na dobrej drodze i dokładamy starań, aby utrzymać tytuł lidera w kolejnych
latach. – powiedział Maciej Bachman, Prezes Zarządu
PEKAES.
Rok 2019 stoi pod znakiem dalszej rozbudowy
sieci dystrybucyjnej PEKAES. Do czerwca operator
logistyczny oddał do dyspozycji Klientów trzy nowe
terminale w Bydgoszczy, Kielcach i Białymstoku oraz
uruchomił Agencję Celną w Białymstoku. Grupa PEKAES dysponuje obecnie jedną z najefektywniejszych
sieci drobnicowych w Polsce, obejmującą 19 własnych,
krajowych terminali dystrybucyjnych. Firma w ramach
usług dystrybucji międzynarodowych przesyłek drobnicowych oferuje dostawy towaru na terenie Europy
dzięki stałej współpracy z 17 sprawdzonymi partnerami w 40 krajach.
Zdaniem ekspertów branżowych, Ranking firm TSL
koordynowany przez dr hab. prof. nadzw. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest
najbardziej merytoryczną i obiektywną oceną rynku
usług transportowo-logistycznych w Polsce. Partnerem
24. edycji rankingu jest „Dziennik Gazeta Prawna”.
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DSV podwójnie
wyróżnione w Rankingu
firm TSL 2019

ÔÔDSV, fot. DSV

W tegorocznym Rankingu firm TSL
Grupa DSV uplasowała się w pierwszej dziesiątce największych polskich operatorów logistycznych,
zdobywając dwa wyróżnienia.
Już po raz 24. na łamach Dziennika
Gazety Prawnej, publikowany jest
prestiżowy Ranking firm TSL tworzony pod nadzorem merytorycznym
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, reprezentowanej przez prof. dr
hab. Halinę Brdulak. W rankingu rokrocznie biorą udział największe polskie przedsiębiorstwa transportowe,
spedycyjne i logistyczne.
Grupa DSV zdobyła w tym roku
dwa wyróżnienia, plasując się na
szóstym miejscu wśród polskich
operatorów logistycznych pod
względem przychodów z działalności TSL, które w ubiegłym roku
wyniosły niemal 900 mln PLN. Dodatkowo operator, został wyróżniony w kategorii usług logistycznych,
zajmując piątą pozycję, jako deklarowanej głównej działalności firmy.
Cieszymy się, że po raz kolejny DSV
zostało wyróżnione w tym prestiżowym rankingu. Widzimy, że ciężka
praca naszych pracowników oraz
zaufanie jakim obdarzają nas nasi
Klienci powierzając nam obsługę swojego łańcuch dostaw, odzwierciedlone
jest w dynamicznym rozwoju firmy,
co z kolei przekłada się na rosnąca
pozycję w rankingu – komentuje Sebastian Plesiński, Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu DSV Road Sp. z o.o.
Ranking został przygotowany we
współpracy z wydawcą Dziennika
Gazety Prawna i objął 60 największych polskich firm sektora TSL.
Nagrody i wyróżnienia osobiście
wręczała prof. Brdulak podczas
uroczystej Gali, która miała miejsce
12 czerwca w Warszawie.

ROZWÓJ NA FALI WZROSTÓW
CHINSKIEGOEKSPORTU
ÔÔWojciech Podsiadły

Według najnowszych danych producentów Europa stała się
w minionym roku największym importerem wózków widłowych
z Chin. Baoli Polska planuje wstrzelić się w ten trend i stać się
głównym dostawcą azjatyckich pojazdów na nasz rynek.
Według danych CITA (ang. China Industrial Truck Association) chiński eksport wózków
widłowych wzrósł w ujęciu rok
do roku o 29 proc. Co trzeci
spośród 168 tys. pojazdów,
które trafiły z Państwa Środka za granicę, znalazł odbiorcę w Europie – co oznacza,
że jesteśmy dla producentów
z Azji największym w świecie
rynkiem zbytu – o 8 pp. przed
USA. – Dynamiczne wzrosty
importu wózków z Azji do Unii
Europejskiej to w mojej ocenie
efekt dwóch grup czynników.
Po pierwsze, jakość chińskich
maszyn stopniowo rośnie, co
pozwala spełniać wysokie standardy ustalone dla pojazdów
eksploatowanych w UE. Po
drugie, wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na niezawodne
i ekonomicznie dostępne maszyny transportu wewnętrzne-

go – komentuje Dariusz Górski, Dyrektor Baoli Polska. – Te
uwarunkowania sprawiają, że
z optymizmem spoglądamy
w przyszłość Baoli Polska.
Tym bardziej, że dzięki zlokalizowanym w Europie centrom
dystrybucyjnym i istniejącej
sieci serwisu w naszym kraju
jesteśmy w stanie odpowiadać
na rosnący popyt i skutecznie
prowadzić obsługę posprzedażową naszych wózków – dodaje
Dyrektor Baoli Polska. Według
szacunków CITA w Europie
Wschodniej pojazdy z Chin
osiągnęły udział w rynku na
poziomie sięgającym niemal
21 proc.
Baoli to producent wózków
widłowych i sprzętu magazynowego, który działa w ponad
80 krajach na całym świecie.
Firma jest częścią KION, lidera na rynku europejskim
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i drugiego co do wielkości na
świecie producenta technologii magazynowej, znanego
z takich marek jak Linde, Still
i Dematic. Baoli to idealne połączenie inżynierii i technologii
dużej grupy o zasięgu globalnym, pragmatyzmu oraz dbałości o koszty tak typowej dla
produktów wytworzonych na
Dalekim Wschodzie.
Firma Baoli jest bezpośrednio obecna w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce,
dysponując zorganizowaną
strukturą obsługującą 40 rynków. Baoli EMEA zajmuje się
całościowo sprzedażą i obsługą posprzedażową i ma do
swojej dyspozycji ogromny
magazyn zlokalizowany we
Włoszech, działający zarówno
jako centrum dystrybucyjne
posiadające na stanie ponad
300 wózków widłowych gotowych do dostawy, jak i obszar części zamiennych o powierzchni ponad 11 tys. mkw.
będący jednym z największych
w Europie.
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NIEODPOWIEDNIE ZARZĄDZANIE
DANYMI FIRMY GENERUJE STRATY
ÔÔVeeam, fot. Veeam

W ciągu ostatniej dekady ilość generowanych danych gwałtownie wzrosła. Wzrost ten
jest tak szybki, że szacuje się, że w 2025 r. będziemy generować ponad 175 zetabajtów
danych rocznie, czyli o prawie dwie trzecie więcej niż w roku 2018*.
Przedsiębiorstwa muszą tymi danymi odpowiednio zarządzać i chronić je niezależnie od ich lokalizacji. Jednak – jak pokazują
wyniki ostatniego badania opublikowanego
przez Veeam® Software, lidera w zakresie
rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych,
które umożliwiają zarządzanie danymi
w chmurze (Cloud Data Management™) –
73 proc. organizacji przyznaje, że nie jest
w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników
w zakresie nieprzerwanego dostępu do
danych i usług. Kosztuje to przeciętną firmę
aż 20 mln USD rocznie – negatywne konsekwencje przestojów mogą obejmować
utratę przychodów, spadek produktywności i zaufania klientów. Z drugiej jednak
strony z tegorocznego badania wynika,
że przedsiębiorstwa podejmują działania,
aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom – prawie trzy czwarte (72 proc.)
ankietowanych zamierza wykorzystać inteligentne zarządzanie danymi, nierzadko
za pomocą narzędzi chmury hybrydowej.
Raport Veeam Cloud Data Management
Report na rok 2019 powstał na podstawie
badania, w ramach którego w 13 krajach

ankietowano ponad 1500 menedżerów
wyższego szczebla, odpowiedzialnych za
obszary biznesowe i informatyczne. Stwierdzono, że respondenci są świadomi znaczenia zarządzania danymi dla sukcesu
ich przedsiębiorstw, a jako płynące z niego
korzyści wymieniają większą wydajność
bieżącą i szanse na wsparcie transformacji
biznesowej w przyszłości.
„Żyjemy w epoce danych, a przedsiębiorstwa powinny zrozumieć powagę sytuacji
i aktywnie zadbać o ich skuteczną ochronę. Firmy muszą zarządzać danymi tak,

aby były one zawsze dostępne. Muszą też
wykorzystać ich wartość do zwiększania
wydajności. Zapewnianie takiego poziomu
powinno być obecnie standardem. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają
swoimi danymi, mają przed sobą możliwości i szanse na zdobycie przewagi nad
konkurencją. Menedżerowie powinni się
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więc zastanowić, czy mają pewność, że ich
dane biznesowe będą zawsze dostępne.
Jeśli nie są co do tego przekonani, muszą
działać. Nasze badanie dowodzi tymczasem, że wiele firm działa zbyt wolno” – powiedział Ratmir Timashev, współzałożyciel
firmy Veeam i wiceprezes działu sprzedaży
i marketingu.
Przedsiębiorstwa stawiają na wykorzystanie możliwości takich technologii jak
chmura lub chmura hybrydowa, Big Data,
sztuczna inteligencja i Internet rzeczy. Zakłada się, że inwestycje w technologie tego
typu w roku 2019 wyniosą średnio 41 mln
USD. Prawie połowa respondentów przyznała, że ochrona danych jest niezbędna
do wydobycia potencjału z tych inwesty-

cji. Niepokoi jednak fakt, że tylko 37 proc.
przedsiębiorstw ma duże zaufanie do aktualnie używanych rozwiązań w zakresie
tworzenia kopii zapasowych, a większość
(73 proc.) przyznaje, że nie jest w stanie
zaspokoić potrzeb użytkowników. Utrudnia
to wdrażanie narzędzi i procesów, które
mogą przynieść firmie przewagę nad konkurencją, lecz menedżerowie zdają sobie
sprawę z czekającej ich przedsiębiorstwa
pracy. Ponad połowa ankietowanych chce
wdrożyć inteligentne zarządzanie danymi i rozwiązania wielochmurowe w całej
firmie, aby stawić czoła tym problemom.
Wdrożenie narzędzi cyfrowych niesie
ze sobą znaczne korzyści – zdaniem firm
generują one średnio 124 mln USD dodatkowych przychodów rocznie (na przedsiębiorstwo). Informacje te rzucają jednak
światło na globalne rozbieżności w obszarze wdrażania narzędzi cyfrowych. Niektóre z największych gospodarek świata mogą
być zmuszone do nadrabiania zaległości
w dziedzinie inwestycji w innowacje cyfrowe. 41 proc. przedsiębiorstw japońskich
i 48 proc. firm brazylijskich opisało swoje
systemy zarządzania danymi jako dojrzałe – dla porównania, to samo stwierdziła
tylko nieco ponad jedna czwarta przedsiębiorstw we Francji i Niemczech oraz tylko
11 proc. firm w Wielkiej Brytanii. Firmy
japońskie i brazylijskie zamierzają zainwestować w ciągu najbliższych 12 miesięcy
w inteligentne zarządzanie danymi średnio
odpowiednio 105 mln USD i 73 mln USD,
a więc znacznie więcej niż wynoszą średnie
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spodziewane inwestycje przedsiębiorstw
w Wielkiej Brytanii (14 mln USD), Chinach
(17 mln USD) i Stanach Zjednoczonych
(38 mln USD).
„Obserwujemy obecnie rozwój zjawiska
globalnego zbrojenia cyfrowego. Niektóre najbardziej rozwinięte gospodarki na
świecie mogą pozostać w tyle, jeśli chodzi
o wdrażanie technologii cyfrowych. Firmy
muszą zadbać o właściwe fundamenty cyfrowe, aby w inteligentny sposób zarządzać
swoimi danymi i chronić swoją przyszłość.
W tym celu przedsiębiorstwa muszą być
wewnętrznie zintegrowane, a obszary informatyczne i biznesowe muszą ze sobą
współpracować i razem stawiać czoła wyzwaniom w zakresie kultury i umiejętności”
– dodał Ratmir Timashev.
DROGA DO INTELIGENTNEGO
ROZWOJU BIZNESU
Raport Veeam Cloud Data Management
Report na rok 2019 dowodzi, że przedsiębiorstwa dążą do korzystania z inteligentnych narzędzi cyfrowych. Dlatego
wprowadzają takie technologie jak zarządzanie danymi w chmurze i sztuczna inteligencja, oferujące generowany w czasie
rzeczywistym przegląd sytuacji w całym
przedsiębiorstwie i możliwość świadomego
działania na podstawie uzyskanych w ten
sposób informacji. Badanie pokazuje, że
firmy dążące do tego celu mają na całym
świecie cztery punkty wspólne:
1. Chmura – zarządzanie danymi w chmurze to kluczowy element realizacji inteligentnego zarządzania danymi. Trzy
czwarte przedsiębiorstw używa platform
oprogramowania jako usługi (SaaS).
Wiele z nich korzysta z usług tworzenia
kopii zapasowych i odtwarzania danych
w chmurze, przy czym 51 proc. stosuje
udostępniane jako usługi narzędzia kopii
zapasowych (BaaS), a 44 proc. stawia
na oferowane jako usługi rozwiązania
do usuwania skutków awarii (DRaaS).
Nie ma wątpliwości, że menedżerowie
zdają sobie sprawę z zalet podejścia
wielochmurowego i hybrydowego. Jako
główne argumenty decydujące o wyborze takich rozwiązań wymieniają koszty,
niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo danych.
2. Kompetencje – przedsiębiorstwa muszą
podnieść swoje kompetencje, aby mieć
pewność, że ich pracownicy są w stanie korzystać z analiz danych i używać
nowych, wdrażanych technologii. 9
na 10 firm uważa podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowych technologii
u personelu za element kluczowy dla
odniesienia sukcesu w ich inicjatywach
cyfrowych.

3. Kultura – kluczowe znaczenie ma stworzenie kultury organizacyjnej, która jest
elastyczna i otwarta na nowe technologie, dzięki czemu umożliwia ludziom
rozwój razem z przedsiębiorstwem.
Ponad dwie trzecie respondentów jest
przekonanych, że kultura ich przedsiębiorstwie musi stać się bardziej otwarta
na technologie cyfrowe.
4. Zaufanie – przedsiębiorstwa muszą
wypracować zaufanie do biznesowych
narzędzi cyfrowych, opartych na silnych
fundamentach w postaci danych. Obecnie tylko jedna czwarta respondentów
jest w pełni przekonana, że jest w stanie
sprostać swoim wyzwaniom cyfrowym.
Z raportu Veeam Cloud Data Management
Report na rok 2019 wynika wyraźnie, że nadszedł czas na podjęcie działań. Niezbędne są
solidne fundamenty cyfrowe, zapewniające
objęcie danych mechanizmami tworzenia
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kopii zapasowych i ich nieprzerwaną dostępność. Gdy firma uzyska takie podstawy, może
pewnie wdrożyć nowe inicjatywy cyfrowe,
wykorzystać wartość biznesową i uzyskać
przewagę nad konkurencją zarówno dziś,
jak i w dalszej perspektywie oraz wydobyć
potencjał z zarządzania danymi w chmurze.
*
Raport IDC (2018) „The Digitization of the World
From Edge to Core”
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PRAWDZIWY POWÓD POWSTANIA
PAKIETU MOBILNOŚCI
ÔÔOCRK, fot. OCRK

W 2017 roku kierowcy polskich przedsiębiorstw transportowych przejechali ponad 335 milionów
tonokilometrów (tkm)* – najwięcej w Unii Europejskiej, z czego blisko 18 milionów tkm to wynik
działalności kabotażowej. Przejazdy w ramach innego państwa niż siedziba firmy wzrosły o 38
proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. Ponadto Polska, jako jedyna z krajów członkowskich,
które prężnie działają w sektorze transportu drogowego, w latach 2010–2016 zdołała zwiększyć
swój udział na rynkach europejskich.
Kabotaż od 2013 roku notuje nieprzerwanie największe
wzrosty – pod względem wartości rynku to obecnie 65 proc.
więcej niż pięć lat temu. Dlaczego więc wykonują go głównie
firmy z Polski (blisko 40 proc.),
a dalej z Rumunii i Litwy? Na
krótkich dystansach lubią jeździć też kierowcy z Francji, Austrii, Włoch czy Niemiec, zatem
europosłowie w Brukseli postanowili ograniczyć wewnętrzne
rynki przewozowe dla transportowców z Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to kres Unii
wolności i swobody przepływu
towarów i usług?
– Pakiet mobilności to zbiór
zasad i przepisów regulujących
funkcjonowanie firm z branży
transportowej w państwach
Wspólnoty. Obecny stan legislacyjny pozostawia wiele do
życzenia, budzi wątpliwości,
przez co przewoźnicy w Europie działają w chaosie prawnym. Polscy przedsiębiorcy
potrafili w ciągu ostatnich
trzech lat dostosować się do
zasad gry wprowadzanych
przez Niemcy, Francję czy Austrię, które miały na celu utrudnić prowadzenie działalności
transportowej właścicielom
firm z Polski, Rumunii czy Litwy. Chodzi tu głównie o płace
minimalne i działalność służb
kontrolnych za granicą. Teraz
pod populistycznymi hasłami
kraje założycielskie starej Unii
robią wszystko, by zepchnąć
firmy z Polski z głównej trajektorii na margines przewozów
kabotażowych. Protekcjonizm
wygrywa z obroną wolności
i swobód, które ta sama Unia
miała zapewniać – komentuje
Łukasz Włoch z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania
Kierowców (OCRK).

DEMOKRATYCZNA
REPUBLIKA KABOTAŻU
Według najnowszych danych
Eurostatu w całej Europie kabotaż reprezentuje 2,3 proc.
wszystkich tkm wykonanych
w 2017 roku i 1,1 proc. ton towarów przewiezionych w granicach Unii. Tego typu transport
wzrósł z 2,9 proc. w 2013 do
4,3 proc. w 2017 roku, kiedy to
osiągnął wynik 44,3 miliardów
tkm. To rodzaj przewożenia
załadunków, którego wartość
rośnie nieprzerwanie od pięciu
lat. Niemcy pozostają terytorium, na którym realizuje się
najwięcej kabotaży w UE. To
ponad dwadzieścia miliardów
tonokilometrów w ostatnim
czasie, czyli 46 proc rynku całej
Wspólnoty. Druga w kolejności
jest Francja, 25,4 proc. Trzecie
zaś Włochy, 5,2 proc. Federalny
Urząd ds. Ruchu Towarowego
(BAG) donosi, że polskie firmy
przewozowe zwiększyły swoją wydajność aż pięciokrotnie
w latach 2004–2017. To właśnie
nasze rodzime przedsiębiorstwa w minionym roku zrobiły
najwięcej operacji kabotażowych w granicach niemieckich
landów.
– Wymiana towarowa między Niemcami a Francją,
opierająca się na największym wolumenie obrotów
w UE, jest realizowana głównie
przez przewoźników niemieckich oraz polskich. Wspierają
nas Rumunii i Litwini, a także
Hiszpanie. Dominacja państw
Europy Wschodniej nie podoba
się politykom z krajów starej
Unii, czyli naszym zachodnim
sąsiadom. Dlaczego? Okazuje
się, że tamtejsi kierowcy nie
lubią wyruszać w dalekie i wymagające trasy. Chętnie wracają do domu codzienne lub

w każdy weekend. Obecnie
tendencja jest taka, że preferowane są krótkie kabotaże,
a nie długodystansowe przerzuty. Nastąpiły zmiany w łańcuchu dostaw, które sprawnie
i solidnie zapełniły ciężarówki
z Polski. Pod hasłem równych
szans i poprawy warunków
pracy, podejmowane są próby ograniczenia możliwości
wykonywania kabotaży, które
przypomnijmy, powstały, by niwelować puste przebiegi i podnosić efektywność transportu
drogowego. Teraz to wszystko
może się zmienić – przekonuje
Łukasz Włoch, ekspert główny
OCRK.
NIEPEWNOŚĆ RODZI
NIEPOKÓJ
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i oczywiście
Polska – te kraje dominują
w Europie i przewiozły najwięcej
tonokilometrów w 2017 roku.
Z danych Eurostat wynika, że
między 2004 a 2016 rokiem
łączna liczba przetransportowanych towarów wzrosła trzykrotnie, a polscy transportowcy
z roku na rok zwiększali w tym
sektorze swoje znaczenie.
W 2016 udział rodzimych firm
w międzynarodowych przewozach drogowych wynosił
17,1 proc., a obecnie mówimy
już o udziale 25–30 proc. Można
odnieść wrażenie, że przedsiębiorcy TSL radzą sobie znakomicie i nasza pozycja jest niezagrożona. Nic bardziej mylnego.
– Mimo iż dominujemy
w tak zwanych przerzutach, tj.
przewożeniu towarów w obrębie kraju lub krajów, które
nie są siedzibą przedsiębiorstwa, aktualny układ sił może
niebawem zostać zachwiany.
Dlaczego? Blisko 40 proc. ryn-
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ku kabotaży wykonywanych
głównie w Niemczech, Francji
czy Wielkiej Brytanii za dwa lata
może okazać się przeszłością.
Jeśli nowy skład Parlamentu
Europejskiego zaakceptuje propozycje zawarte w pakiecie mobilności w takim kształcie, okres
vacatio legis i wejście w życie
nowych reguł, według których
powinny funkcjonować firmy
z Europy Środkowo-Wschodniej, to około dwa lata. W tym
czasie przewoźnicy będą musieli przygotować się na zmiany,
a tym samym na utratę części
zleceń i znaczny wzrost kosztów
prowadzenia działalności. Bez
wsparcia w rozumieniu przepisów i konsolidacji polskiego
rynku przewoźników wiele małych i średnich biznesów może
upaść – mówi Łukasz Włoch.
Według najnowszego badania OCRK nastroje przedsiębiorców słusznie wskazują
na obawy związane z sytuacją
w Parlamencie Europejskim. Coraz więcej zapytanych właścicieli
firm transportowych (58 proc)
ocenia przyszłość kabotażu jako
niekorzystną i niepokojącą.
– Wiąże się to z tym, iż zaczynamy rozumieć, że tak zwany
pakiet mobilności, czyli zbiór
regulacji, które zaburzą między
innymi działanie polskiego kabotażu na arenie międzynarodowej, prędzej czy później
zostanie wprowadzony. Nie
można liczyć na wycofanie się
unijnego legislatora z prób
ustanowienia nowego prawa
dla transportu drogowego. Pytanie brzmi jedynie, czy nowo
wybrani europarlamentarzyści wraz z członkami Rady Unii
Europejskiej cofną zapisy z powrotem do komisji TRAN w celu
opracowania dobrego prawa,
a nie protekcjonistycznych nakazów kilku krajów. Obecnie
trwa formowanie grup politycznych, a pierwsze posiedzenie
zaplanowane jest w lipcu. Sytuację w PE należy monitorować
na bieżąco i reagować na każdą
próbę ograniczenia wolności
rynku – podsumowuje Łukasz
Włoch, ekspert główny OCRK.
*
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/9217.pdf
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TESTY WYDAJNOŚCI STILL RX 20
ÔÔWojciech Podsiadły, fot. Still

Niezależne badania wydajności
pracy elektrycznego wózka widłowego STILL RX 20 z baterią Li-Ion dostarczyły nowych danych
nt. opłacalności zastosowania
pojazdów intralogistycznych
segmentu premium. W porównaniu ze średnią zaawansowane technologicznie maszyny są
w stanie obsłużyć 15 proc. więcej
ładunków zużywając kilkadziesiąt proc. mniej energii.
TCO, termin oznaczający całkowity koszt posiadania aktywów
określonego rodzaju, często
jest przywoływany przez producentów droższych maszyn
jako argument przemawiający
za długofalową opłacalnością inwestycji w rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie.
I choć mówi się, że polscy menadżerowie coraz częściej mając
na uwadze tą perspektywę podejmują decyzje zakupowe, nigdy dość danych pokazujących
na konkretnych przykładach, czy
na pewno i o ile bardziej wydajne są wózki reklamowane jako
przełomowe. Niezależne badania parametrów pracy STILL RX
20 – nagrodzonego IFOY 2018
jako najlepszy wózek widłowy
i promowanego hasłem „elektryzujący” – pokazują, że efektywność najnowocześniejszych
pojazdów rzeczywiście uzasadnia ich cenę.
CHARAKTERYSTYKA
BADANIA I TESTOWANEGO
WÓZKA
Testom poddano trzykołowy
wózek RX 20 o udźwigu 1,6 tony
w standardowej wersji z 48 V
litowo-jonową baterią o pojemności 938 Ah. Model jest wyposażony w 2 silniki napędowe
o mocy 6,5 kW każdy oraz silnik
funkcji hydraulicznych o mocy
11 kW. Maksymalna wysokość
podnoszenia wynosi 4 715 mm.
Operator może wybrać jeden
z kilku wariantów pracy – od
energooszczędnego programu z niższą prędkością jazdy
i ruchu wideł, po opcję Sprint
pozwalającą na zwiększenie

tempa przemieszczeń poziomych i pionowych. Dodatkowo można aktywować system
Blue-Q inteligentnie ograniczający zasilanie od nieużywanych
w danym momencie układów.
Zakładając, że w praktyce używa się naprzemiennie różnych
programów, eksperci Andersom Testen wskazali wartości
graniczne, sprawdzając na zlecenie niemieckiego pisma F+H,
jak wózek pracuje na najwyższych obrotach oraz na ustawieniach eko.

• liczba palet obsłużonych
podczas 8-godzinnej zmiany:
od 390 do 430 sztuk.
W porównaniu ze średnimi
wartościami osiąganymi w testach Andersom Testen przez
elektryczne wózki trzykołowe
48 V to – odpowiednio:
• od 80 do 133 proc. dłużej
(wartość średnia to 7:46),
• od 29 do 38 proc. mniej (wartość średnia to 10,58 kWh)
• od 4 do 15 proc. więcej (wartość średnia to 375 palet na
zmianę)

REZULTATY TESTÓW
Wózki testowano przede
wszystkim pod kątem zużycia
energii, realnego czasu pracy
oraz liczby palet obsługiwanych w jednostce czasu, ale
autorzy podzielili się także
subiektywnymi ocenami doświadczeń z jazdy. „Byliśmy
pod wrażeniem charakteru
RX 20. Podczas naszych prób
wózek reagował na polecenia
operatora szybciej niż jakakolwiek maszyna, którą dotąd
testowaliśmy – zarówno w zakresie jazdy, przyspieszenia, jak
i funkcji roboczych” – czytamy
w artykule F+H. Obserwacje te
znalazły odzwierciedlenie w wymiernych efektach badania.
W zależności od zastosowanych ustawień, wózek osiągnął
następujące parametry pracy:
• praktyczny czas pracy: od
14:00 do 18:08 [hh:mm],
• zużycie energii na 100 palet:
od 6,6 do 7,56 kWh,

KOMENTARZ EKSPERTA
– Opublikowane przez F+H wyniki testów wydajności wózka
RX 20–16 Li-Ion dostarczają
mocnych argumentów na rzecz
opłacalności zastosowania
w transporcie wewnętrznym
wózków wykorzystujących najnowocześniejsze technologie.
W przedsiębiorstwach, w których pojazdy transportu we-
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wnętrznego są eksploatowane
bardzo intensywnie, sięgająca
40 proc. oszczędność energii
potrzebnej do ich zasilania
może znacząco przekładać się
na obniżenie kosztów utrzymania ruchu. Pod warunkiem
wnikliwej analizy na etapie
decyzji zakupowych wyższa
wydajność zaawansowanych
wózków może także sprawić,
że – paradoksalnie – nakłady
inwestycyjne będą niższe niż
dla standardowych rozwiązań. W przypadku dużych flot
zdolność obsłużenia przez pojedynczy wózek 15 proc. większej liczby palet w ciągu zmiany oznacza w uproszczeniu, że
z zakupu jednego na siedem
wózków można zrezygnować.
Dzięki większej wydajności pracę zaplanowaną na 100 pojazdów jest więc w stanie wykonać 86 maszyn – podsumowuje
Grzegorz Kurkowski, specjalista
ds. produktu STILL Polska.
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Porta KMI Poland
stawia na Consafe
Logistics

ÔÔConsafe Logistics, fot. Consafe Logistics
Po wielomiesięcznym procesie analizy rynku WMS, lider rynku drzwi
w Polsce – Porta KMI Poland zdecydował się powierzyć sterowanie nowym
centrum dystrybucyjnym w Nidzicy
oprogramowaniu dostarczonemu
przez Consafe Logistics. Poza flagowym Astro WMS firma wdroży Astro
WCS do sterowania automatyką
magazynową. Uruchomienie nowego DC wraz z automatyką i najnowocześniejszymi rozwiązaniami IT ma
pomóc w zwiększaniu przewagi konkurencyjnej firmy oraz przygotować
na obsługę rosnących wolumenów.
Budowa centrum logistycznego
w Nidzicy jest na ostatnim etapie i już
teraz dobrze je widać z trasy ekspresowej S7. Zakończony jest montaż
regałów, a w ostatnim tygodniu austriacki dostawca automatyki Siba
rozpoczął montaż układnic i przenośników. Docelowo w centrum logistycznym Porta pracować będzie
7 układnic do obsługi pojedynczych
skrzydeł drzwiowych i ościeżnic oraz
zestaw przenośników, wózków transferowych i manipulatorów obsługujących proces kompletacji.
– Inwestycja w Nidzicy to nie tylko
największe wyzwanie w mojej karierze zawodowej ale również ogromne wyzwanie dla całej organizacji.
Stąd wybór partnerów, z którymi
będziemy ją wspólnie realizować był
dla nas kluczowy. Biorąc pod uwagę
planowane przepływy i nasze oczekiwania odnośnie wydajności centrum, mieliśmy świadomość, że poza
samą automatyką i kompetencjami
pracowników ogromną rolę odegra
WMS, który stanie się niejako „mózgiem” tego organizmu. Przy wyborze
WMS-a naszym kluczowym kryterium
była współpraca na najwyższym poziomie oraz doświadczenie dostawcy
w zarządzaniu automatyką na wszystkich poziomach. – mówi Krzysztof Ziemann, Szef Logistyki odpowiedzialny
za całość inwestycji. – Przez ponad rok
rozmów, wizyt referencyjnych i analiz
to właśnie Consafe Logistics najlepiej
udowodnił bardzo wysokie kompetencje, zarówno w magazynowaniu,
jak i, co najistotniejsze, w sterowaniu
automatyką.

EFEKTYWNE PRZEJŚCIE NA
OŚWIETLENIE DIODOWE
ÔÔWojciech Podsiadły

Efektywność energetyczna i emisja CO2 to słowa-klucze opisujące
zmiany w europejskich przedsiębiorstwach w ostatnich latach.
W tłoczącym elementy maszyn rolniczych zakładzie Hörmann
Automotive modernizacja oświetlenia pozwoliła zmniejszyć
wydatki na prąd o 70% i uzyskać szereg jakościowych korzyści.
Hörmann Automotive to
przedsiębiorstwo zajmujące
się kompleksową obsługą zapotrzebowania na tłoczone
komponenty maszyn rolniczych. Firma realizuje całościowy proces: od projektowania i prototypowania do
formowania gotowych części.
Na obrabiarkach, zrobotyzowanych liniach oraz prasach
o sile nacisku do 16 000 kN
Hörmann Automotive wytwarza pojedyncze elementy
oraz prefabrykowane moduły
ze stali, miedzi i aluminium.
Oferta obejmuje zarówno
arkusze od 0,5 do 3 mm jak
i ciężkie płyty grubości 8 mm.
Produkty zakładu w St. Wendel są używane w pojazdach
takich marek jak John Deere,
Case New Holland, AGCO oraz
Claas. Zgodnie z polityką innowacyjności i postępu Grupy Hörmann, do której należy
przedsiębiorstwo, w ostatnim
czasie zdecydowano się na
modernizację systemu oświetlenia z użyciem inteligentnego
systemu sterowania. Dzięki inwestycji udało się wypracować
istotne oszczędności i poprawić warunki pracy w zakładzie.
CHARAKTERYSTYKA
MIEJSCA WDROŻENIA
Na zakład w St. Wendel składa
się dziewięć hal o łącznej powierzchni 11,4 tys. mkw. Do
obiektów mieszczących prasy,
maszyny do laserowego cięcia 3D oraz strefy montażu
przylegają biura i zewnętrzne
place manewrowe. Modernizacji poddano całość oświetlenia – zarówno w 18-metrowych halach produkcyjnych,
strefach biurowych oraz na
terenie wokół zakładu. Jednak
ze względu na duży potencjał
oszczędności i ich znaczenie

dla efektów podstawowej działalności firmy szczególna troska towarzyszyła modernizacji
w przemysłowej części przedsiębiorstwa. – Wysoki komfort
wizualny jest kluczowy dla dobrej pracy, dlatego też chcieliśmy mieć poczucie, że na
oświetleniu hal można polegać
w 100 procentach – mówi Jörg
Schütz, szef Działu Utrzymania
Ruchu w Hörmann Automotive
St. Wendel. Prócz efektywności energetycznej i żywotności,
wybierając oprawy wzięto pod
uwagę także równomierność
oświetlenia.
ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE
Livebau solutions GmbH, firma
odpowiedzialna za koordynację działań w ramach modernizacji Hörmann Automotive,
zdecydowała się na oparcie
wszystkich systemów oświetlenia o produkty od jednego,
kompleksowego dostawcy.
– Z punktu widzenia wykonawcy modernizacji współpraca z jednym partnerem
technologicznym znacząco upraszcza komunikację
w trakcie realizacji projektu
i później – w razie potrzeby
przeglądu czy serwisowania.
To dominujący i pożądany
obecnie model współpracy –
mówi Maciej Gronert, project manager TRILUX Polska.
– Z oferty TRILUX w przypadku
Hörmann Automotive dobrano
oprawy LED najodpowiedniejsze do poszczególnych stref:
odporne na warunki atmosferyczne oprawy zostały wykorzystane na zewnątrz, w biurach zastosowano wbudowane
w strop oświetlenie ogólne
minimalizujące przeszkadzający w pracy przy komputerze
efekt olśnienia, a w halach –
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w zależności od ich specyfiki –wydajną E-Line LED (skuteczność świetlna opraw tej
serii sięga 190 lm/W) lub serię
Mirona – charakteryzującą się
strumieniem świetlnym do 52
000 lm i żywotnością wynoszącą 50 tys. godzin, pozwalającą
dzięki temu skutecznie oświetlać nawet najwyższe obiekty.
Na poziomie wykonywania
zadań wzrokowych oprawy
tej linii zapewniają natężenie
oświetlenia 500 lx – nawet
w 18-metrowych budynkach.
Do tego niemal nie wymagają
interwencji serwisowych w całym cyklu eksploatacji – relacjonuje Gronert.
EFEKTY WDROŻENIA
Przejście na oświetlenie diodowe nie tylko pozwoliło znacząco
zmniejszyć koszty zużywanej
przez instalację energii elektrycznej, ale także zniwelować
nakłady na serwis oraz podnieść skuteczność i komfort
pracy.
– Dzięki nowym systemom
LED do historii przeszły przerwy w produkcji powodowane
koniecznością serwisowania
opraw – mówi Jörg Schütz. – Co
więcej, po modernizacji błędy
na produkcji wykrywane są
szybciej – i to bez konieczności umieszczania przy stanowiskach roboczych dodatkowego
oświetlenia – dodaje.
O zmianie pozytywnie wypowiadają się także pracownicy
oceniający światło diod jako
wyjątkowo przyjemne. Skala
oszczędności uzyskanych jednocześnie z wypracowaniem
jakościowych korzyści zdecydowanie przemawia za inwestycją i dobrze rokuje dla szybkiego zwrotu poniesionych
kosztów. Według wyliczeń
Hörmann Automotive instalacja LED z systemem zarządzania oświetleniem z czujnikami
obecności i światła dziennego
zmniejszyła zużycie energii
elektrycznej o 70 proc.
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NOWA, OPATENTOWANA OPONA
SUPERELASTYCZNA CAMSO
ÔÔCamso, fot. Camso

Camso wprowadza oponę Solideal RES Xtreme NMAS, nową, niebrudzącą superelastyczną oponę do wózków widłowych, która rozwiązuje ważne kwestie bezpieczeństwa pracy związane z ładunkami elektrostatycznymi, wytwarzanymi przez opony
niebrudzące.
Informacja ta pojawia się około rok po wprowadzeniu przez Camso na rynek pierwszej
w branży, niebrudzącej, antystatycznej
(NMAS) opony do wózków widłowych, Solideal PON 775 NMAS. Dodanie opony Solideal RES Xtreme NMAS do oferty Camso
sprawia, że jest on pierwszym producentem
opon, który oferuje kompletną gamę niebrudzących opon antystatycznych (NMAS)
do wózków widłowych, dostarczający obecnie rozwiązania zarówno dla opasek amortyzujących jak i opon superelastycznych.
„Opaska Solideal PON 775 NMAS została
przyjęta na rynku w wyjątkowy sposób.
Klienci w końcu dostali niebrudzącą oponę
o nadzwyczajnych osiągach, która zapobiega również gromadzeniu się ładunków
elektrostatycznych”, mówi Thierry Miche,
dyrektor wykonawczy ds. linii produktów
w Camso. „Opaski amortyzujące spotyka
się głównie w Ameryce Północnej, a wózki
widłowe w Europie, Oceanii i Ameryce Łacińskiej pracują głównie na oponach superelastycznych. Jako światowy lider w branży
musieliśmy opracować superelastyczną
oponę NMAS, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów na całym świecie”.
NAJLEPSZA OPONA SUPERELASTYCZNA
O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI PRACY
Oprócz rozwiązania ważnego problemu,
jakim jest bezpieczeństwo pracy związane
z ładunkami elektrostatycznymi wytwarzanymi przez opony niebrudzące, opona
Solideal RES Xtreme NMAS zmniejsza wibracje, co zwiększa komfort pracy operatora

i zmniejsza kumulację ciepła w oponach,
wydłużając jej żywotność. Jej konstrukcja
czerpie kluczowe cechy z popularnej serii
Solideal RES 660 Xtreme i korzyści ze sprawdzonej technologii antystatycznej Camso.
PROBLEM Z OPONAMI
NIEBRUDZĄCYMI
„Od kilku lat gromadzenie się ładunków
elektrostatycznych stanowi duży problem
w branży transportu wewnętrznego. Ponieważ nawet w 30% zastosowań w wózkach
widłowych wymagane jest stosowanie
opon niebrudzących, ich tendencja do
tworzenia ładunków elektrostatycznych
jest częścią ceny, jaką trzeba zapłacić za
ich zalety”, dodaje Thierry Miche.
Rzeczywiście, kumulacja ładunków elektrostatycznych jest powszechna w oponach
niebrudzących ze względu na krzemionkę
stosowaną jako wypełniacz wzmacniający.
Nadaje ona oponom ich jasną barwę, ale
zamiast przewodzić elektryczność, tak jak
jej czarny odpowiednik w postaci sadzy,
krzemionka ma właściwości izolujące. W rezultacie ładunki elektrostatyczne generowane przez tarcie są magazynowane, a nie
rozpraszane, i w sposób ciągły gromadzą
się w maszynie aż do momentu kontaktu z innym materiałem przewodzącym
w celu ich uwolnienia – na przykład ciałem
człowieka lub jakimkolwiek urządzeniem
w miejscu pracy wózka.
„Gromadzenie się ładunków elektrostatycznych w oponach niebrudzących
może nawet prowadzić do obrażeń ciała
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operatora, pożarów i uszkodzenia urządzeń, a kwestie bezpieczeństwa pracy
firma Camso traktuje bardzo poważne”,
konkluduje Thierry Miche.
REWOLUCYJNA, OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA
Chociaż paski i łańcuchy uziemiające wózek
widłowy, zapewniają pewien stopień ochrony, to zużywają się, pękają lub zbierają kurz
i zanieczyszczenia, co stopniowo izoluje je od
podłoża. Mogą również stanowić kosztowną
część umów konserwacji prewencyjnej.
Od 2018 roku Camso dostarcza opatentowaną niebrudzącą technologię antystatyczną dla flot transportu wewnętrznego
poszukujących bezpieczniejszej i skuteczniejszej alternatywy dla tego segmentu
opon. Opona Solideal RES Xtreme NMAS
ma zwulkanizowny cylindryczny element
czarnej gumy o wysokiej przewodności,
połączonej od stalowej obręczy felgi do
powierzchni bieżnika, co działa jak ścieżka
odprowadzania zgromadzonej energii elektrycznej przy każdym obrocie koła. Ta antystatyczna „wtyczka” jest łatwo zauważalna,
gdy patrzy się na oponę: na powierzchni
bieżnika znajduje się czarna kropka.
Dzięki oponie Solideal RES Xtreme NMAS
firma Camso oferuje obecnie kompletną
linię superelastycznych opon do wszelkich
intensywnych zastosowań, w których nagromadzenie się ładunków elektrostatycznych
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Opony Solideal RES Xtreme NMAS
są obecnie dostępne poprzez globalną sieć
dystrybucji Camso. Aby dowiedzieć się więcej,
proszę odwiedzić stronę internetową Camso.

13

LO GISTY KA KONTRAKTOWA

DACHSER I ARTS ENERGY:
ENERGIA DLA ŚWIATA
ÔÔDachser, fot. Dachser

Producent baterii ARTS Energy, dostawca różnego rodzaju wysokojakościowych rozwiązań do magazynowania energii, wytwarza swoje wyroby na francuskiej prowincji. Rozwiązania firmy
zapewniają zasilanie klientom w Europie i na całym świecie.
Dachser organizuje logistykę na rzecz tego przedsiębiorstwa.
W dobie publicznej debaty na
temat silników spalinowych,
szczególnie jedna technologia przeżywa swój prawdziwy
rozkwit: baterie. W miasteczku
Nersac, położonym w departamencie Charente w zachodniej Francji, blisko 300 spośród
3000 wszystkich mieszkańców
pracuje dla ARTS Energy. Firma
ta w 2013 r. została wydzielona z produkującego baterie
przedsiębiorstwa Saft, w którym większość udziałów należy
do grupy Total. ARTS Energy to
jedyna tego typu firma, która
produkuje swoje wyroby w Europie – reszta branży skupiona
jest na terenie Azji.
Istotą pomysłu na biznes
ARTS Energy były i dalej są akumulatory niklowe oraz litowo-jonowe, które firma dostarcza
z Francji do całej Europy i reszty
świata. Od 2014 r. za ich transport odpowiada oddział Dachser w Niort, położony niedaleko
La Rochelle.
Na koniec 2014 r. Dachser
obsługiwał 20 procent transportu drogowego ARTS Energy,
dostarczając towary do odbiorców w Austrii, Belgii, Czechach,
Polsce i Hiszpanii. Rok później

udział ten wzrósł do 50 procent.
Obecnie poza rynkiem
francuskim, Dachser zaopatruje klientów firmy głównie
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. Co
więcej, rok temu operator stał
się wyłącznym partnerem firmy
w zakresie frachtu morskiego.
Z Nersac towary są transportowane ciężarówkami do portu
w Hamburgu, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Hongkongu, Australii i Singapuru. W przypadkach kiedy dostawa musi odbyć się w krótszym
niż zazwyczaj czasie, Dachser
może również organizować
usługi frachtu lotniczego.
Szybkość dostaw ma znaczenie dla ARTS Energy, a dzięki
współpracy z Dachser firmie
udało się skrócić o połowę czas
transportu z Francji do Austrii
(z 4 do 2 dni) oraz do Rumunii
i na Węgry. Nie byłoby to możliwe bez wysokiej niezawodności, przejrzystości i jakości
serwisu. Dachser osiąga ten
cel m.in. wykorzystując własne
oprogramowanie, takie jak system MIKADO do zarządzania
magazynem czy DOMINO do
zarządzania transportem.

RABEN OTWORZYŁ NOWY
ODDZIAŁ W KIELCACH
ÔÔRaben, fot. Raben

7 czerwca 2019 roku firma Raben Logistics Polska oficjalnie
otworzyła oddział w Kielcach. To tu, po przenosinach ze Starachowic w nowoczesnym obiekcie o powierzchni 5.000 m2,
świadczone będą usługi transportowe i przeładunkowe. Oddział
zatrudnia 44 osoby i średnio miesięcznie obsługuje ponad 24.000
przesyłek i ok 50.000 palet. Dzięki tej inwestycji zwiększone
zostały możliwości operacyjne firmy.
„Oddział w Kielcach powstał
w odpowiedzi na rosnące potrzeby naszych klientów. Lokalizacja w Starachowicach, choć
żegnana przez nas z sentymentem nie spełniała już wszystkich
wymagań naszych usługobiorców. ” – komentuje Adam Grzegolec, Kierownik Oddziału Raben Logistics Polska w Kielcach,
i dodaje – „Stąd też ważna była
infrastruktura dostosowana do
naszych potrzeb”.
Przy podejmowaniu decyzji o nowej lokalizacji nie bez
znaczenia było także strategiczne położenie oddziału oraz
przychylna inwestorom polityka lokalnych władz. Oddział
w Kielcach obsługuje klientów
z rejonu województw Świętokrzyskiego, Mazowieckiego
oraz Łódzkiego.
W nowym obiekcie firma jest
w stanie codziennie obsłużyć
1200 przesyłek oraz odebrać,
przeładować i dostarczyć ok.
2500 palet. Dodatkowo w nowej lokalizacji mieści się budynek biurowy o powierzchni
użytkowej 900 m2 oraz parking dla 35 samochodów osobowych i 41 pojazdów ciężarowych. Łączne zatrudnienie

Logistyka kontraktowa

w Kielcach to obecnie ponad
40 osób w biurze i magazynie,
oddział współpracuje z ok. 80
kierowcami.
Kielce 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.
Pozwala to m.in. zwiększyć poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
„Dzięki takim inwestycjom
rozwija się nie tylko nasza
spółka, ale także firmy naszych
klientów, którym możemy zapewnić obsługę na jeszcze wyższym poziomie” – podsumowuje Adam Grzegolec.
Uroczyste otwarcie oddziału swoją obecności uświetnił
prezydent Kielc Bogdan Wenta
oraz klienci i pracownicy firmy,
a także przedstawiciele świata
mediów.
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DACHSER GOTOWY NA NOWE PRZEPISY ADR
ÔÔDachser, fot. Dachser

Transport towarów niebezpiecznych musi
przebiegać z zachowaniem wielu rygorystycznych wymogów. Najważniejszym dokumentem regulującym przepisy, których
należy przestrzegać podczas przewozu
chemikaliów jest międzynarodowa Konwencja ADR. Umowa ta jest aktualizowana w cyklu dwuletnim, a już 1 lipca 2019
r. jej najnowsze zapisy staną się obligatoryjne dla wszystkich podmiotów będących stronami w transporcie produktów
chemicznych.
Dachser, globalny operator logistyczny,
który na co dzień zajmuje się przewozem
chemii, jest gotowy na te zmiany, a także
doradza innym firmom, jak zorganizować
logistykę tego rodzaju towarów.
„Przewóz produktów chemicznych wiąże
się z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności, by zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska naturalnego. Przepisy konwencji ADR są co
dwa lata nowelizowane – w latach nieparzystych. Proces ich wdrażania przebiega
jednak stopniowo, by umożliwić wszystkim
firmom uczestniczącym w łańcuchu dostaw
chemikaliów wprowadzenie odpowiednich
modyfikacji na czas” – wyjaśnia Ewelina
Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju
biznesu Dachser Chem-Logistics.
Znowelizowane przepisy ADR każdorazowo wchodzą zatem w życie od
1 stycznia – wówczas można się do nich
stosować nieobligatoryjnie, ale po upływie
sześciu miesięcy okresu przejściowego jej
zapisy muszą być już wdrożone obowiązkowo.
Regularne aktualizowanie tego dokumentu ma na celu przede wszystkim
uniknięcie ryzyka pomyłek i zapewnienie
jeszcze większej ochrony podczas przewozów towarów niebezpiecznych. Dlatego też w tym roku pojawiła się znacząca
zmiana, która pozwoli na lepszą kontrolę
procesu dostawy towarów niebezpiecznych, tzw. ADR-ów, już od samego początku. Do nowej umowy ADR 2019 dopisano
wśród uczestników przewozu nadawcę,
który będzie zobowiązany do wyznaczenia
własnego doradcy ds. przewozu towarów
niebezpiecznych (tzw. DGSA). Osoba taka
odpowiada za zarządzanie ryzykiem w firmach, które w jakiś sposób zajmują się lub
są związane z obrotem ADR-ów.
„Innymi słowy, przedsiębiorstwa, które
nadają ADR-y, ale nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu, także będą musiały
spełnić ten warunek. To ważna zmiana.

Z tego względu wyjątkowo okres przejściowy obowiązuje jednak dłużej, tj. do końca
2022 roku. Oznacza to, że wraz z początkiem roku 2023 każda firma odpowiadająca za transport towarów niebezpiecznych, a także związane z tym pakowanie,
załadunek, napełnianie czy rozładunek,
powinna wyznaczyć co najmniej jednego
doradcę DGSA. Ma to na celu skuteczniejsze zapobieganie zagrożeniom dla osób,
mienia oraz środowiska” – mówi Ewelina
Staszewska-Kobiela.
Dachser przykłada ogromną wagę do
dokładnego przygotowania przesyłek
niebezpiecznych, skupiając się na pełnej
eliminacji ryzyka błędu. Operator logistyczny stosuje środki ochrony na wszystkich
etapach łańcucha dostaw.
„Wszyscy nasi kierowcy, a także pracownicy magazynowi i biurowi są przeszkoleni
w zakresie postępowania z przesyłkami
zawierającymi produkty chemiczne, w tym
m.in. niebezpieczne. Prowadzone przez
Dachser dostawy odbywają się pod okiem
ok. 200 doradców DGSA z międzynarodowym certyfikatem ADR, którzy dbają
o prawidłowy przebieg transportu. Dzięki
temu mamy pewność, że towar zostanie
bezpiecznie dostarczony do odbiorcy” –
opowiada o standardach Dachser Chem-Logistics Ewelina Staszewska-Kobiela.
Do innych zmian w umowie ADR należy także rozwiązanie wcześniej występującego w branży chemicznej problemu
z tzw. klasyfikacją „UN 3363”, czyli tego, co
do tej pory było wyłączone z ADR z uwagi
na brak odpowiedniego przepisu szczególnego. Nowy dokument przypisuje temu
numerowi przedmioty zawierające towary

niebezpieczne w ilościach nieprzekraczających określonych limitów (tzw. LQ).
Istotne jest także pojawienie się nowej
klasyfikacji mieszanin w klasie 8, która
przełoży się na brak konieczności przeprowadzania przez firmy chemiczne czy
kosmetyczne prób doświadczalnych tych
substancji na zwierzętach. Znając właściwości składników danej mieszaniny czy
roztworu oraz w oparciu o metody liczenia
wynikające z ich klasyfikacji będzie można
z łatwością stwierdzić, czy dalej mieszczą
się one we wspomnianej klasie. Wśród pozostałych modyfikacji konwencji znalazło
się m.in. dodanie nowych pozycji w taryfikatorze i w wykazie towarów ADR. Ponadto uporządkowano też kwestie związane
z oznakowaniem – m.in. wprowadzono
opis nalepek ostrzegawczych w formie tabeli, oznaczenie kodów cystern z tzw. „plusikiem” czy nowe nazewnictwo w językach
obcych – dla przykładu słowo „risk” z języka angielskiego ma być odtąd zastąpione
określeniem „hazard”.
„Jak widać, w przypadku branży chemicznej obłożonej szeregiem regularnie uaktualnianych przepisów, dobrze
zorganizowana logistyka odgrywa kluczową rolę. Dachser od lat obsługuje
firmy z sektora chemicznego w ramach
dedykowanego rozwiązania korporacyjnego Dachser Chem-Logistics. Oprócz
posiadania rozbudowanej sieci oddziałów
na całym świecie, dysponujemy wykwalifikowanym zespołem specjalistów, odpowiednio przystosowanymi obiektami
magazynowymi i flotą, a także zaawansowanymi systemami IT” – mówi Ewelina
Staszewska-Kobiela.
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TRANSPORT 953 TON URZĄDZEŃ
DLA 3 ELEKTROWNI W ARGENTYNIE
ÔÔFWO Polska, fot. FWO Polska

Fracht FWO Polska, wiodący operator logistyczny dla przemysłu,
specjalizujący się w organizacji dostaw ładunków ponadnormatywnych, zorganizował transport 953 ton ciężkich urządzeń
dla 3 elektrowni geotermalnych w Argentynie. Organizacja tej
dostawy, ze względu na bardzo duży stopień skomplikowania,
wymagała współpracy pomiędzy różnymi oddziałami Grupy
Fracht w Europie – polskiego, czeskiego i włoskiego.
Ważące ponad 953 tony turbiny
parowe z oprzyrządowaniem,
przeznaczone dla elektrowni
geotermalnych w Argentynie,
miały być przewiezione z portu
morskiego w Gdańsku. Zanim
jednak zostały załadowane
na statek płynący do Ameryki Południowej trzeba je było
odebrać i przetransportować
z pięciu różnych zakładów produkcyjnych w Polsce, Czechach
i Szwajcarii. Cały ładunek stanowiły 104 opakowania z urządzeniami i oprzyrządowaniem
o łącznej wadze 953,5 ton. Najcięższe z nich były 3 generatory, ważące 306,45 ton (każdy
o długości 8,15 m, szerokości
4,36 m i wysokości 3,25 m) oraz
3 wirniki o masie 128,4 ton (każdy o długości 9,08 m, szerokości
3,6 m i wysokości 3,6 m).
– Za koordynację całego projektu odpowiadał zespół Fracht
Italia. Do naszych zadań jako
Fracht FWO Polska należało
zorganizowanie transportu
wirników i oprzyrządowania
z zakładów produkcyjnych

w północnej i południowej
Polsce, urządzeń sterujących
ze Szwajcarii oraz koordynacja najbardziej złożonego logistycznie transportu 3 turbin
z chłodnicami, wyprodukowanych w fabryce w czeskim
Pilznie. Przy organizacji tego
etapu transportu współpracowaliśmy z czeskim oddziałem
Grupy Fracht. Polski zespół
zarekomendował też wybór
Gdańska jako głównego portu załadunkowego – wyjaśnia
Roman Mazurkiewicz, project
manager, Fracht FWO Polska,
odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację transportu.
ŁABĄ Z PILŹNIEŃSKIEJ
FABRYKI DO PORTÓW
W HAMBURGU I GDAŃSKU
Ze względu na rozmiary turbin
z chłodnicami, przy przewozie
z Pilzna do Gdańska spedytorzy
Fracht FWO Polska zdecydowali się na najbardziej korzystną
opcję transportu multimodalnego, a sama dostawa została
podzielona na kilka etapów. Naj-

pierw urządzenia przewieziono
samochodami z czeskiej fabryki
do Lovosic nad Łabą, gdzie znajduje się port rzeczny. Tu załadowano je na barkę, która w ciągu
4 dni przepłynęła odcinek rzeki
o długości 650 km do portu morskiego w Hamburgu, gdzie urządzenia zostały załadowane na
statek płynący do Gdańska. Przy
rozładunku turbin w gdańskim
porcie musiały być wykorzystane dwa dźwigi pływające, jedne
z największych w Europie – dźwig
obrotowy MAJA o udźwigu 330 t
i Conrad Consul o udźwigu 400 t.
typu SHEERLEG.
DROGĄ Z FABRYK W POLSCE
I SZWAJCARII DO PORTU
W GDAŃSKU
Przy przewozie wirników i różnego rodzaju oprzyrządowania
z zakładów produkcyjnych w północnej i południowej Polsce oraz
Szwajcarii, Fracht FWO Polska
wykorzystał transport drogowy.
W zależności od rodzaju ładunku
były to zarówno specjalistyczne
samochody do przewozu ładunków ponadnormatywnych jak
i standardowe naczepy.
– Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych
zawsze wymaga uwzględnienia
wielu czynników, związanych
także z formalnościami, jak
pozwolenia na przewóz droga-
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mi publicznymi czy załadunki
w portach. W przypadku tego
transportu kluczowe znaczenie
miało zapewnienie 100 proc.
terminowości dostaw urządzeń
do portu morskiego w Gdańsku.
Realizacja całego zamówienia,
ze względu na różne terminy dla
poszczególnych podprojektów,
trwała ok. 2 miesiące. Dzięki dużemu doświadczeniu i bardzo
dobrej koordynacji między oddziałami Grupy Fracht, wszystko zostało wykonane zgodnie
z harmonogramem, a ładunek
jest już dostarczony do argentyńskiego odbiorcy – podsumowuje Roman Mazurkiewicz.
GRUPA FRACHT –
DOŚWIADCZENIE
I MIĘDZYNARODOWA SIEĆ
ODDZIAŁÓW
Obecnie Grupa Fracht posiada ponad 100 biur na świecie,
operator współpracuje też ze
sprawdzonymi partnerami
w różnych krajach. Dzięki doświadczeniu i know-how lokalnych zespołów, z rozbudowaną
bazą przewoźników, spedytorzy Grupy Fracht FWO mogą
organizować nawet najbardziej
skomplikowane logistycznie
transporty ponadnormatywne.
Obecnie spedytorzy z działu
project cargo Fracht FWO Polska przygotowują dwa kolejne
międzynarodowe transporty
ponadnormatywne dla klientów z branży przemysłowej
i energetycznej, do Uzbekistanu
oraz na Bliski Wschód.
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