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Kompaktowy wózek z przeciwwagą
NEWS

NOWE POCIĄGI LOGISTYCZNE

odpowiedzią na potrzeby klientów
LIFESTYLE

SZWAJCARIA

Jesienne impresje
NEWS

WORLD OF MATERIAL HANDLING

Nowa forma targów inspiracją dla kilku tysięcy klientów
NEWS

WÓZKI WIDŁOWE O UDŹWIGU 6-8 TON

Nowe ciężkie wózki widłowe z napędem elektrycznym
Linde PARTNER

PIWNICZANKA

O wodzie – bez zalewania

W INFORMACYJNEJ SIECI
Każdego dnia ludzie chłoną blisko 34 gigabajty informacji, co odpowiada 100 tysiącom słów. W przekazywaniu
informacji ogromną rolę odgrywa Internet – na naszych oczach tworzy się największy w historii cywilizacji zbiór
wytworów myśli ludzkiej.
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Zharmonizowane wnętrze

C

złowiek w 70% składa się z wody, która występuje
we wszystkich tkankach i warunkuje prawidłowe działanie organizmu. Woda jest absolutnie
niezbędna do życia: człowiek może przeżyć bez
wody tylko około tygodnia, dla porównania bez jedzenia
przeżyje około miesiąc. Picie wody zwiększa pokłady
energii w organizmie człowieka, bowiem jedną z częstych
przyczyn codziennego zmęczenia jest łagodne odwodnienie organizmu. Posiada też dobroczynne właściwości
zdrowotne, m.in. reguluje temperaturę ciała, łagodzi bóle
głowy, stawów i pleców, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Aby być zdrowym, każdy
z przeszło pięciu miliardów ludzi musi codziennie przyjąć
w posiłkach i napojach około dwóch i pół litra wody.

O WODZIE – BEZ ZALEWANIA
Substancja o wyjątkowych właściwościach – mimo braku barwy, zapachu, smaku i wartości energetycznej to właśnie ona warunkuje istnienie życia na ziemi. Wszystkie organizmy jej potrzebują;
jest ważna tym bardziej, że nie można jej zastąpić żadną inną substancją. Oczywiście chodzi
o wodę, bez której niemożliwa byłaby uprawa ziemi i hodowla zwierząt, bez wody bowiem
nie byłoby żywności, a bez żywności nie byłoby życia.

Jak wybrać najlepszą wodę?
Obecnie na rynku istnieje niezwykle szeroki wybór wód
pitnych: mineralnych, źródlanych, stołowych, a także leczniczych o różnym stopniu zmineralizowania. Podział ten
w gruncie rzeczy jest mylący, a pojawiające się nieścisłości
wynikają z chaosu w nazewnictwie oraz hasłach reklamowych opartych na nieuzasadnionym przekonaniu na temat
bogactwa minerałów i mikroelementów. Zwroty dotyczące
zdrowotnych właściwości wód są używane celowo, nie
zawsze jednak obietnice zamieszczone na etykiecie mają
swoje pokrycie w zawartości butelki.

Pełnowartościowa woda mineralna zawiera odpowiednią
ilość co najmniej jednego składnika mineralnego działającego odżywczo lub ﬁzjologicznie na organizm człowieka.
Liczą się te składniki, które w jednej porcji przeznaczonej
do spożycia pokrywają co najmniej 15% dawki dziennego
na nie zapotrzebowania. W przypadku wody mineralnej
powyższą ilość ocenia się w stosunku do 1 litra. Tylko woda
spełniająca kryteria 15% dawki dziennego zapotrzebowania na minerały ma działanie proﬁlaktyczno-zdrowotne.
Istotne dla zdrowia mikroelementy znajdujące się zwykle
w wodach mineralnych to: magnez, wapń, wodorowęglany, sód i chlorki. Należy pamiętać o tym, że ważna jest nie
tylko zawartość danych składników, lecz także proporcje,
w jakich występują.

Wyjątkowość „Piwniczanki”
Naturalna woda mineralna „Piwniczanka” pochodzi
z Beskidu Sądeckiego, a więc jednego z najczystszych
ekologicznie rejonów Polski. Zaliczana jest do wód geomineralnych, takich, które znajdują się w podziemnych
złożach o udokumentowanych zasobach geologicznych.
Charakterystyczną cechą takich źródeł jest fakt, iż ich wydajności nie można sztucznie zwiększyć. Skład mineralny
tej wody powstał dzięki unikalnemu układowi geologicznemu terenu, na którym położona jest Piwniczna-Zdrój.
Wydobywana tam woda mineralna przez tysiące lat
nasycała się dobroczynnymi minerałami, a teraz zawiera
wszystkie istotne mikroelementy mające dobroczynny
wpływ na organizm człowieka. Woda mineralna „Piwniczanka” podawana jest w naturalnej postaci – to, co pochodzi z wnętrza ziemi, znajduje się w butelce, gdyż woda
nie jest przetwarzana w żaden sztuczny sposób. Jedyne
procesy jakim podlega to zgodnie z polskimi normami - ﬁltracja i odżelazianie odbywające się przez naturalne złoża
żwirowe. Picie tej wody przynosi nie tylko orzeźwienie,
lecz także działa zbawiennie na organizm poprzez uzupełnienie diety odpowiednimi biopierwiastkami.

Przy wyborze wody warto kierować się następującymi wskazówkami:
składniki wód mineralnych, które istotnie wypływają na działanie
organizmu to: magnez, wapń, sód, chlorki i wodorowęglany,
 ważna jest prawidłowa proporcja miedzy magnezem i wapniem,
warto zwrócić też uwagę na pochodzenie wody, a więc
na miejsce wydobycia, nie zawsze bowiem odpowiada
ono temu, co sugeruje nazwa i logo danej marki.

LindePartner 3/2014

LindePartner 3/2014

18

PIWNICZANKA | PREZENTACJA PARTNERA

PREZENTACJA PARTNERA | PIWNICZANKA

Idealne proporcje
Najważniejszym składnikiem mineralnym występującym w dużej ilości w wodzie „Piwniczanka”
jest magnez. Przeciwdziała on stresowi, a także
zmniejsza napięcie nerwowe, co jest ogromną
zaletą przy obecnym tempie życia. Codzienna
dieta większości Polaków zawiera zbyt małą ilość
tego pierwiastka, co skutkuje skurczami mięśni,
rozdrażnieniem, odczuwaniem chronicznego
przemęczenia, a także ogólnym osłabieniem.
O magnezie powinni pamiętać wszyscy, którzy
mają w zwyczaju picie kilku kaw dziennie, bowiem
zawarta w kawie kofeina wypłukuje ten minerał
z organizmu, co prowadzi do odwrotnego działania – odczuwania większej senności i zmęczenia
po jej wypiciu. Naturalnymi źródłami magnezu
są orzechy, kakao, gorzka czekolada, warzywa
strączkowe, a także woda mineralna.
Drugim, bardzo ważnym składnikiem w organizmie ludzkim jest wapń – podstawowy
budulec kości i zębów. Minerał ten korzystnie
wpływa na przemianę materii, ponadto jest niezbędny do utrzymania prawidłowej czynności
serca i aktywności układu mięśniowo-ruchowego. Mimo, iż wapń jest łatwo dostępnym
mikroelementem, zawierają go bowiem powszechnie spożywane produkty mleczne, to
w diecie większości Polaków i tak brakuje około
200 do 300 mg tego mikroelementu do pokrycia
pełnego dziennego zapotrzebowania. Jeden litr
wody mineralnej „Piwniczanka” zawiera 180 mg
wapnia – wypicie takiej ilości wody w ciągu dnia
umożliwi w prosty i szybki sposób uzupełnienie
brakujących ilości tego pierwiastka.
Aby magnez i wapń mogły skutecznie oddziaływać na nasz organizm, wapnia powinno być

Niedoceniane wodorowęglany

IDEALNE PROPORCJE
mg/dm3

KATIONY

WAPNIOWY

ANIONY

przeprowadzane m.in. w latach 1979, 1989, 20022005 czy 2012. Można powiedzieć, że zakład ciągle podlega przeobrażeniom reagując na zmiany
technologiczne na rynku korzystając z innowacji
prezentowanych na licznych targach czy szkoleń,
w których pracownicy biorą udział. Przemiany
ustrojowe w kraju były impulsem do „rewolucyjnej” zmiany, jaką było utworzenie w 1990 roku
Spółdzielni Pracy „Piwniczanka”, dzięki której
dotychczasowi pracownicy stali się jej członkami. Punktem stycznym historii rozwoju Zakładu
Butelkowania z losem innych firm branży rozlewniczej w Polsce było wprowadzenie opakowań
plastikowych typu PET, co radykalnie poprawiło

dwa razy więcej niż magnezu, gdyż takie proporcje gwarantują ich doskonałe wchłanianie.
Magnez stymuluje wchłanianie wapnia, równocześnie wapń jest niezbędny w procesach
metabolicznych, którym ulega magnez. Naturalna woda mineralna „Piwniczanka” zachowuje
idealną proporcję między dwoma powyższymi
pierwiastkami.

Spośród pozostałych składników zawartych
w wodach mineralnych najważniejsze są wodorowęglany. Mimo częstego marginalizowania,
przyjmowanie ich jest istotne dla zdrowia, posiadają one bowiem bardzo ważne dla organizmu
ludzkiego funkcje: alkalizują zawartość treści żołądka, regulując jego kwasowość, dzięki czemu
mogą być traktowane jako środek profilaktyczny
w zapobieganiu dolegliwościom typu zgaga
i nadkwasota. Warto wiedzieć, że działanie
fizjologiczne wód z wodorowęglanami rozpoczyna się wtedy, gdy ich zawartość w jednym
litrze przekracza 600 mg – dla porównania „Piwniczanka” zawiera ich dwukrotnie więcej, bo aż
1260 mg/l. Wypicie trzech szklanek odpowiednio zbilansowanej wody mineralnej dostarczy
brakującą ilość mikroelementów, uzupełniając
w zdrowy sposób codzienną dietę. Wodę mineralną „Piwniczanka” można pić bez ograniczeń,
bez obawy o przedawkowanie składników mineralnych, ponieważ organizm sam reguluje ich
wchłanianie.
„Piwniczanka” to woda gazowana, lekko
gazowana i niegazowana dostępna w butelkach plastikowych PET 1,5l i 0,5l. W ramach
działań proekologicznych woda mineralna

MAGNEZOWY
SODOWY

180
87
133

POTASOWY

13

LITOWY

0.6

FLUORKOWY
SIARCZANOWY

0.22
32

WODOROWĘGLANOWY

1260

SUMA SKŁADNIKÓW

1729

możliwości produkcyjne. Tym sposobem w latach
1996-2002 udział firmy w rynku wód mineralnych
wzrósł znacznie i zwiększa się do dziś. Przez ponad 45-letni okres istnienia „Piwniczanka” rozwijała się prężnie, a dziś jest jednym z największych
tego typu zakładów w Polsce rozlewających
naturalną wodę mineralną. Pozycja lidera branży,
a także ciągły, dynamiczny rozwój, potwierdzone
są przez liczne nagrody i wyróżnienia.

Potwierdzona doskonałość
produktu

„Piwniczanka” rozlewana jest także do butelek
szklanych o pojemności 0,33l. i 0,3l. i dwóch
modelach – zwrotnym i bezzwrotnym. Przygotowywana jest do sprzedaży w zakładzie
o rodzimym kapitale i przez polskich pracowników. Firma jest dumna z tego, że osiągnięte
zyski inwestuje w Polsce, a płacone przez nią
terminowo podatki zasilają budżet państwa,
dodatkowo też umożliwiają partycypację
w budżecie gminy, a także wsparcie lokalnych
inwestycji. Ponadto Piwniczanka Spółdzielnia
Pracy aktywnie uczestniczy w życiu regionu będąc mecenasem liczych projektów kulturalnych
i charytatywnych.
Jurorzy licznych targów, wystaw i konkursów
wielokrotnie dostrzegali wyjątkowość naturalnej wody mineralnej „Piwniczanka”. Niemniej
jednak największym i najważniejszym wyróżnieniem jest zadowolenie konsumentów, którzy
niezmiennie od wielu lat okazują przywiązanie
do marki i z roku na rok wypijają coraz więcej
litrów tej znakomitej wody.

„Kwaśne wody” Piwnicznej
Początki eksploatacji źródeł naturalnej wody mineralnej „Piwniczanka” wiążą się nierozerwalnie
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z historią miejscowości Piwniczna-Zdrój zlokalizowanej w Beskidzie Sądeckim. Miejsce
to, jeszcze przed oficjalnym uzyskaniem miana
uzdrowiska w 1932 roku, znane było z wód
mineralnych zwanych ówcześnie „kwaśnymi
wodami”. Odkrywcą walorów profilaktyczno-leczniczych wód mineralnych w rejonie
Piwnicznej był dr Juliusz Korwin Gąsiorowski,
który, przebywając w 1885 roku na wakacjach
w Dolinie Popradu, zasmakował w lokalnych
źródłach i, urzeczony ich zaletami, postanowił
je reklamować w środowisku lekarskim rodzinnego Lwowa i w całej Galicji. Potwierdzając
badaniami naukowymi ich wysoką wartość profilaktyczną i leczniczą dr Gąsiorowski przyczynił
się do rozkwitu turystyki letniej w tym regionie,
bowiem zachęceni pozytywnymi opiniami
o piwniczańskich wodach goście i kuracjusze
coraz częściej przyjeżdżali, aby zaznać kąpieli
mineralnych i poddać się kuracji pitnej. Rosnące
zainteresowanie piwniczańskimi źródłami było
jednym z powodów, dla których w 1931 i 1932
roku wykonane pierwsze odwierty w Piwnicznej, lecz dopiero w 1968 roku zaczęto rozlewać
„Piwniczankę” do butelek w celach handlowych
na szeroką skalę.

Butelkowanie wody mineralnej
Powstanie Zakładu Butelkowania, jak również
późniejsze dzieje oraz jego obecna działalność
obfituje w ciekawe wydarzenia. Dzięki nim
ta rozlewnia wód jest szczególna i odmienna
od innych polskich zakładów działających
w tej branży. Początek działalności wiąże się
z rokiem 1968 i tak zwanym „eksperymentem
nowosądeckim”, mającym na celu podniesienie
poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie bogactw naturalnych tej ziemi – wód mineralnych, ekologicznego rolnictwa, walorów
turystycznych i uzdrowiskowych. Pionierskie
i nowatorskie decyzje samorządowe doprowadziły do powstania Zakładu Butelkowania Wody
Mineralnej w Piwnicznej-Zdroju prowadzonym
przez Nowosądeckie Zakłady Spożywcze Przemysły Terenowego w Grybowie.

Dalsze zmiany
W czerwcu 1968 roku pierwsze butelki wody
mineralnej „Piwniczanka” zeszły z linii produkcyjnej. Dobra tradycja wizjonerskiego spojrzenia
na rozwój zakładu była kontynuowana przez
wiele lat aż do dziś, a jej szczególnym przejawem
były kolejne rozbudowy i modernizacje rozlewni

Szczególną wartość dla „Piwniczanki” mają przyznawane jej nieprzerwanie od 2010 roku nagrody
Międzynarodowego Instytutu Smaku i Jakości
(iTQi) z siedzibą w Brukseli – niezależnej organizacji zajmującej się testowaniem, nagradzaniem
oraz promowaniem produktów żywnościowych
i napojów o wyśmienitym smaku z całego świata.
Naturalna woda mineralna „Piwniczanka” kilkakrotnie została wyróżniona nagrodą najlepszego
smaku „Superior Taste Award” we wszystkich
trzech odmianach: lekko gazowanej, niegazowanej i gazowanej. Nagroda ta to maksymalne
uznanie świadczące o doskonałości produktu,
którym poszczycić się mogą tylko nieliczne światowe marki wód. „Piwniczanka” lekko gazowana
oraz gazowana to jedyne polskie wody, którym
trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe uznanie
międzynarodowego jury.
„Superior Taste Award” jest przyznawana produktom, których smak spełnił lub okazał się lepszy
od oczekiwań jury. Produkty z wynikiem wyższym
niż 70% podczas prób otrzymują „Superior Taste
Award”. W teście mogą wziąć udział wszelkie oznaczone marką produkty sprzedawane w sklepach
spożywczych. Każdego roku w „Superior Taste
Award” uczestniczą setki różnej wielkości firm – od
małych do wielkich z ponad 60 krajów z całego
świata. Obiektywność testu iTQi zagwarantowana
jest poprzez: brak możliwości porozumiewania się
członków jury, prezentacje produktów bez identyfikacji, a także losowo dobrane międzynarodowe
grupy sędziów oceniających produkt.
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Pozostałe nagrody i wyróżnienia:

•

•

•

•

Doskonały smak to nie jedyna nagradzana
cecha wody mineralnej „Piwniczanka”. Firma,
poza osiągnięciem wysokiej jakości swojego
produktu, odnosi także sukcesy biznesowe,
których potwierdzeniem są następujące tytuły:
„Gospodarcze Lokomotywy Sądecczyzny” –
w 2013 roku firma znalazła się na liście przedsiębiorstw uznawanych za siłę gospodarczą
regionu.
„Gazele Biznesu” – tytuł zdobyty dwukrotnie:
w roku 2008 i 2010, w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm.
„Gepard Biznesu” – w 2009 roku „Piwniczanka”
pojawiła się w rankingu firm, których średnia
dynamika przychodów operacyjnych i zysku
netto w była wyższa niż 20%.
„Euro Firma 2009” – nagroda dla firm z województwa małopolskiego, które standardami działania, dynamicznym rozwojem dorównują swoim
odpowiednikom z krajów Unii Europejskiej.
Woda mineralna „Piwniczanka” posiada rekomendacje otrzymane od Funduszu Rozwoju Kardiochirurgii, a także od Polskiego Towarzystwa
Magnezologicznego. Wysoką jakość oraz bezpieczeństwo potwierdzają certyfikaty: ISO – System Zarządzania Jakością w zakresie produkcji
i sprzedaży Naturalnej Wody Mineralnej wg normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz HACCP – Certyfikat
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności w zakresie produkcji i sprzedaży Naturalnej
Wody Mineralnej wg normy PN-EN BO 22000.

Piwniczna-Zdrój jeszcze przed oficjalnym
uzyskaniem miana uzdrowiska w 1932 roku,
znane było z wód mineralnych zwanych ówcześnie „kwaśnymi wodami”. Odkrywcą
walorów profi laktyczno-leczniczych wód
mineralnych w rejonie Piwnicznej był dr
Juliusz Korwin Gąsiorowski, który, przebywając w 1885 roku na wakacjach w Dolinie
Popradu, zasmakował w lokalnych źródłach
i, urzeczony ich zaletami, postanowił je reklamować w środowisku lekarskim rodzinnego Lwowa i w całej Galicji.

UZDROWISKO PIWNICZNA-ZDRÓJ
Piwniczna-Zdrój jest miejscowością turystyczno-wypoczynkową położoną w sercu Beskidu
Sądeckiego, w pobliżu Pienin i Tatr. Przecinają
się tu różne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne i narciarskie. Liczne obiekty sanatoryjno-wypoczynkowe oferują bogatą gamę
zabiegów: wannowe kąpiele mineralne, okłady
borowinowe, natryski wodolecznicze, masaże,
inhalacje i oczywiście kuracje pitnymi wodami
mineralnymi. Wszystkie ujęcia wody mineralnej
w tym uzdrowisku, jak również pijalnie, Park
Zdrojowy oraz Zakład Butelkowania Naturalnej
Wody Mineralnej „Piwniczanka” znajdują się
w dzielnicy Zawodzie. Bazę noclegową miasta
stanowi wiele ośrodków wczasowych, pensjonatów oraz kwater prywatnych. Piwniczna-Zdrój
to miejsce, gdzie można poprawić stan swojego
zdrowia, a także wypocząć w ciszy i spokoju
pośród przepięknych krajobrazów.

mężczyźni noszą niespotykane u innych ciemnobrązowe portki (hołośnie) z wąskim czerwonym lampasem, ozdobione charakterystycznym
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- mandola stał się znany szerszej publiczności.
Przez ponad 60 lat Orkiestra kierowana przez
Mieczysława Żytkowicza cieszyła się społecznym uznaniem nie tylko w regionie, ale i w całym kraju, a także poza jego granicami, dając
setki koncertów. W swoim repertuarze Orkiestra

Mandolinowy, w skład którego weszli młodzi,
uzdolnieni muzycznie uczniowie szkół w Piwnicznej. Zespół stale pracuje nad udoskonaleniem techniki gry, brzmienia, umiejętności
zbiorowego muzykowania i podnoszenia poziomu artystycznego.

posiadała kilkadziesiąt utworów muzycznych:
poważnych, rozrywkowych, ludowych i religijnych.
Po śmierci dyrygenta Mieczysława Żytkowicza wielu członków zespołu wycofało się z jego
składu ze względu na wiek i stan zdrowia.
Od 15 lat Orkiestrą Mandolinową kieruje
Antoni Leśniak, wychowanek tego zespołu.
Stworzył on na nowo zespół pod nazwą Kwintet

Piwniczańska Orkiestra Mandolinowa „Echo”
jest jedną z dwóch Orkiestr tego typu w kraju.
W ramach jubileuszu zostało wydane wydawnictwo pn. „Cześć muzyce” a w listopadzie
odbyło się nagranie płyty „Leśne nastroje”.
Zespół daje w roku co najmniej 25 nieodpłatnych koncertów uświetniających uroczystości
patriotyczne, religijne i okolicznościowe.

szych opowiada o olbrzymie z dawnych czasów
– Kicarzu, który zasnął na wieki i przemienił się
w górę. Stało się to tuż obok traktu, którym kupcy wozili bursztyn do Węgier. Kicarz jednak nie
czyhał na przyjezdnych, gdyż strzegł własnego
skarbu, którym było źródło cudownej wody
„Piwniczanki”.

Orkiestra Mandolinowa „Echo”

Folklor lokalny
Region słynie z niepowtarzalnego folkloru – to
jedyne miejsce w Polsce, gdzie spotkać można Czarnych Górali, znacznie wyróżniających
się na tle pozostałych grup etnograficznych
ludności polskiej zamieszkujących tereny górskie. Ich unikalność wynika z nietypowego dla
góralskich strojów ludowych ciemnego koloru
męskich ubrań. W rejonie Piwnicznej-Zdroju

czarnego sukna. Do tego koszule białe, kamizelki czarne lub granatowe i wąski skórzany pas.
Typowy góralski kapelusz otoczony jest sznurkiem z czerwonej wełny, w przeciwieństwie do
muszelek spotykanych na Podhalu. Czarni Górale zamiast ciupag używają giętych solidnych
lasek zwanych kulami.
Okolice Piwnicznej-Zdroju obfitują także
w lokalne legendy. Jedna z najpopularniej-

węzłem rycerskim. Cuchy (płaszcze), zwane
też guniami, także w ciemnobrązowym kolorze
mają obszycia z granatowego, zielonego lub

Pracownicy Spółdzielni Pracy „Piwniczanka”
uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym społeczności Piwnicznej-zdrój, m.in. są członkami
orkiestry mandolinowej.
Orkiestra Mandolinowa „Echo” działająca
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju, w sierpniu 2008 roku obchodziła
jubileusz 15-lecia swojego istnienia. Kwintet
Mandolinowy a właściwie już Orkiestra Mandolinowa jest spadkobiercą Orkiestry Mandolinowej „Echo”, która powstała w Piwnicznej
w 1932r., z inspiracji powracającego z włoską
żoną G. Erracich mieszkańca Piwnicznej, którzy
chcieli, by wywodzący się z Włoch instrument
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Historia współpracy

pomiędzy Linde MH Polska
a Spółdzielnią Pracy „Piwniczanka”
Współpraca ze Spółdzielnią Pracy „Piwniczanka” rozpoczęła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych zapytaniem o pojazdy przystosowane
do obsługi linii produkcyjnej. Dostarczone przez
nas wózki model H12 z serii 350 z napędem hydrostatycznym sprawdziły się i szybko zyskały
zwolenników wśród pracowników zakładu.
Miało to wpływ późniejszą decyzję dotyczącą
zastąpienia starszej konstrukcji taboru, często
nazywanego „PRL-u wspomnień czar”, nowoczesnymi wózkami Linde.
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Rozwijający się rynek oraz stale rosnący
popyt na wodę mineralną „Piwniczanka” wpłynęły na rozwój zakładu, a to z kolei zwiększyło
zapotrzebowanie na wózki wykorzystywane
do transportu palet z nowoutworzonych linii
produkcyjnych. Wcześniej zakupiony, sprawdzony i bardzo dobrze spisujący się model
H12 z serii 350 ostatecznie przekonał naszego
Partnera do kontynuacji współpracy z nami.
Kolejny zakupiony wózek pochodził z tej samej
serii, wyposażony jednak został w dodatkowy, specjalistyczny osprzęt wykorzystywany
w branży napojowej. Prężnie rozwijający się
zakład produkcyjny stale potrzebował nowych
wózków. Dotychczasowo zakupione wózki

z serii 350 zostały przesunięte do lżejszej pracy, a ich miejsce zastąpiły nowoczesne wózki
z serii 391, posiadające bardzo dobre parametry trakcji (napęd hydrostatyczny). Nowe pojazdy doposażone zostały w ergonomiczne,
przeszklone kabiny z ogrzewaniem dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa pracy operatorów. Warto nadmienić,
iż wózki Linde wykorzystywane są w okresie
zimowym także do odśnieżania terenu zakładu, co umożliwia utrzymanie bezpieczeństwa
poruszających się tam pojazdów. Zadanie to
wykonuje wózek o większym udźwigu wyposażony w specjalistyczny osprzęt umożliwiający tego typu pracę.

23

Nasz Partner nie tylko zaopatrzył się w proponowane przez nas wydajne i nowoczesne
pojazdy, zaufał też naszej wiedzy i wybrał
mobilny serwis Linde w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy wózków.

W trakcie opracowania powyższego
materiału Spółdzielnia Pracy „Piwniczanka” zrealizowała kolejny projekt
inwestycyjny przy współpracy z Linde.
Dziękujemy za zaufanie!
Opracował: Michał Schabowski
Przedstawiciel Techniczno – Handlowy
Linde MH Polska o/ Sosnowiec
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