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CZTEROKIERUNKOWY WÓZEK
WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Elektryczny R20F-R25F z serii 8923

NEWS

WÓZKI CZOŁOWE Z LI-ION
WYPUSZCZONE NA RYNEK

Wózki o udźwigach od 1,4 do 1,8 t
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T

o u starożytnych Greków znajdujemy najwcześniejsze
podania o konstruowaniu prowizorycznych „kominów”.
Każdy dom wyposażony był wówczas w zamykany klapą
otwór, który służył do odprowadzania dymu na zewnątrz.
Jednak to na sąsiednim półwyspie zaczęto najwcześniej stosować profesjonalne jak na tamte czasy otwory kominowe.
W III wieku naszej ery pewien Rzymianin, poirytowany faktem, iż musi dusić się w dymie z własnego paleniska, wymyślił skuteczny sposób odprowadzania dymu przez dach. Od
tego się zaczęło. Pierwsze kominy miały kształt otwartego
kołnierza, który leżał na filarach, stopniowo zwężał się ku
górze, by następnie wychodzić na zewnątrz budynku. Takie
otwarte nad ogniskami wyloty kominowe przekształcały się
stopniowo w paleniska i kominy zamknięte. Ogień został
ujarzmiony i stał się posłusznym sługą ludzkości – od paleniska do otwartego kominka, od chłopskiej izby po pokój ze
specjalnie zaprojektowanym piecem.
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Ważnym momentem dla fi rmy Schiedel
był rok 1984, kiedy to wprowadzono na rynek izolowany system kominowy z przewietrzeniem – pierwszy niewrażliwy na wilgoć
system kominowy, który stał się prawdziwą
rewolucją w dotychczasowych osiągnięciach
z zakresu techniki kominowej.
kontakty handlowe, oparte na lojalności i niezawodności,
niezmiennie pozostają przyjazne i profesjonalne.
Precyzyjne kontrole jakości są dla firmy tak samo oczywiste, jak stosowanie najnowocześniejszych technologii
w produkcji. Schiedel zawsze zwraca wyjątkową uwagę
na ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo – korzyści
ekonomiczne są sprawą drugorzędną. Dla każdej koncepcji

Historia pewnego sukcesu

F

irma Schiedel to aż 70 lat doświadczenia. Od samego początku przedsiębiorstwo sukcesywnie udoskonalało się
w produkcji gotowych systemów kominowych, by z czasem
zająć wiodącą pozycję na rynku europejskim. Przełomowym
momentem było opracowanie okrągłego ceramicznego
wkładu kominowego Schiedel, który opatentowano już
w 1962 roku i tym samym zapoczątkowano szereg innowacji
w dziedzinie techniki kominowej. Ważnym momentem był
także rok 1984, kiedy to wprowadzono na rynek izolowany
system kominowy z przewietrzeniem – pierwszy niewrażliwy na wilgoć system kominowy, który stał się prawdziwą
rewolucją w dotychczasowych osiągnięciach z zakresu
techniki kominowej.
Początek lat dziewięćdziesiątych to czas intensywnego
rozwoju firmy. W 1995 roku spółka Schiedel rozpoczęła działalność w Polsce. Wskutek tej ekspansji zaistniała konieczność stworzenia nowych zakładów produkcyjnych. Obecnie
Schiedel produkuje swoje wyroby aż w 27 krajach Europy.
Jakości komina nie tworzą poszczególne elementy czy
detale, ale techniczne współgranie komponentów, które
dostosowują się do wymagań całego systemu. Taki system
musi być uniwersalny, bezpieczny i prosty w montażu. Nasz
Partner od samego początku realizuje cele ugruntowane
na stwierdzeniu, że komin jest sercem każdego domu.

TWORZYMY KOMFORT ŻYCIA
Ewolucja techniki budowania domostw szła
w parze z rozwojem w konstruowaniu dachów.
Jednak funkcja tych ostatnich nie ograniczała
się niegdyś wyłącznie do osłony domostwa
przed różnymi warunkami pogodowymi – w dachach lokowano również pierwsze systemy
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kominowe. W starożytności palenisko znajdowało się wewnątrz domu. Wpadający przez
dziurę w dachu deszcz czy śnieg oraz dym snujący się po całym domostwie wymusiły wynalezienie jakiegoś skutecznego rozwiązania do
odprowadzania dymu – ujęto go więc w formę.

Wspólne cele

F

irma Schiedel, należąca obecnie do koncernu MONIER,
jest technologicznym liderem w swojej branży. Podstawą jej sukcesu są wspólne starania pracowników i dystrybutorów. Wszystkich łączy ta sama wizja firmy – zobowiązanie
się do ciągłego ulepszania technologii oraz standardów bezpieczeństwa. To właśnie dzięki skoncentrowaniu się na tych
celach Schiedel pozostaje wiodącym producentem systemów odprowadzania spalin w Europie. Wykwalifikowani
i zaangażowani pracownicy to fundament skutecznie działającego serwisu oraz sukcesu ekonomicznego, a wieloletnie

ogrzewania opracowano odpowiedni system kominowy,
a każdy komin Schiedel jest sukcesem samym w sobie.
Sprawdzona polityka dystrybucji firmy to kolejna cegiełka
współtworząca sukces. Schiedel dociera bezpośrednio do
domu, przynosząc bezpieczeństwo i satysfakcję.
Zadowolenie klienta jest dla firmy najwyższym priorytetem. Odbiorcami są głównie architekci, projektanci,
sprzedawcy materiałów budowlanych, urządzeń sanitarnych i instalacji grzewczych oraz wykonawcy i inweDOKOŃCZENIE NA S. 35
storzy prywatni.
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Kiedy forma i funkcja
idealnie się uzupełniają

Dobre planowanie
to oszczędzanie

W

•

•

•

•

Mówisz komin, myślisz Schiedel
K

Udane partnerstwo na rzecz rozwoju między Linde Material Handling i Inżynierią Porsche istnieje już ponad 30 lat!

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa
Telefon: +48 22 420 61 00, Faks: +48 22 420 61 01, www.linde-mh.pl
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ominy firmy Schiedel z ceramiczną rurą wewnętrzną spełniają wszystkie wymagania
stawiane nowoczesnym systemom ogrzewania.
Ceramiczna rura wewnętrzna jest:
• niewrażliwa na działanie wilgoci,
• odporna na korozję,
• odporna na pożar sadzy,
• gazoszczelna.
Kominy Schiedel to bezpieczeństwo domu
i rodziny. Zapobiegają gromadzeniu się sadzy,
ulatnianiu spalin i chronią budynek przed
groźnymi skutkami pożarów. Komin stanowi
także zabezpieczenie na wypadek przerwy
w dostawie energii.
Systemy kominowe naszego Partnera to także
niezależność: klient może być pewny, że zawsze
ma pełną swobodę wyboru rodzaju paliwa.
Ceny niektórych materiałów opałowych wciąż
drastycznie rosną – posiadając komin firmy

Schiedel, w każdej chwili można przestawić
system na tańszy i bardziej dostępny materiał
opałowy. Niezależność to także eliminacja dogrzewania oraz systemu centralnego ogrzewania z sieci.
Aktualne systemy grzewcze wymagają
energii elektrycznej – w razie przerwy w dostawie energii ogrzewanie staje się niemożliwe.
Naturalny ruch ogrzanego powietrza do góry
wytwarza niezbędny ciąg bez dodatkowego
źródła energii. Jeżeli, planując dom, klient
przewidział wystarczającą ilość kominów, to
w krótkim czasie będzie mógł przestawić się
na alternatywne systemy ogrzewania. Wystarczająca ilość kominów w połączeniu z piecem
kaflowym, kominkiem, piecem kuchennym lub
nowoczesne ogrzewanie uwzględniające konieczność ochrony środowiska zwiększa łączną
wartość nieruchomości.

niczym nie sprawdza się to tak bardzo,
jak w planowaniu optymalnej ilości kominów i efektywnej koncepcji ogrzewania. Plan
taki przedstawia się następująco:
komin główny – oczywisty w przypadku otwartych palenisk, gazu czy ogrzewania olejem.
Uniwersalny komin nadaje się do stosowania
różnych technik grzewczych i materiałów opałowych zarówno teraz, jak i w przyszłości,
komin do kominka – stwarza przytulność i przyjemną atmosferę, podwyższa jakość życia oraz
mieszkania rodziny. Służy do przyłączenia
kominka otwartego lub zamkniętego, także
w przyszłości. Krótko mówiąc: ciepło, które wnika aż pod skórę,
komin zapasowy – pomaga w problemach
związanych z energią. Przy rozbudowie piwnicy
lub poddasza można podłączyć w późniejszym
czasie takie urządzenia jak termę kuchenną
czy kominek,
kanał wentylacyjny – dzięki obecności dodatkowych kanałów do wentylacji, gwarantujących
przede wszystkim właściwą wentylację pomieszczeń, można w późniejszym terminie bez
trudu przeprowadzić z piwnicy na dach przewody zasilające ogrzewanie słoneczne, podłączenia do anteny satelitarnej czy przewody do
podłączenia Internetu. W przypadku braku tej
koncepcji przeprowadzenie w późniejszym terminie tych przewodów nie będzie możliwe bez
kosztownych przeróbek, brudu czy gruzu.
Cechą szczególną systemów kominowych
i wentylacyjnych jako elementu budowlanego
jest bezpośrednie sprzężenie produkt-jakość-bezpieczeństwo. Systemy kominowe naszego
Partnera gwarantują poczucie bezpieczeństwa,
niezależność oraz przytulną atmosferę, zapewniając rodzinie zawsze dobre samopoczucie.
„Bezpieczny komin to bezpieczny dom” – oto
dewiza firmy Schiedel.
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Historia współpracy

między firmą Schiedel Polska
a Linde MH Polska
Pierwsze wózki startowe zostały dostarczone
do zakładu w Opolu z fabryki Linde w Niemczech w latach 1996/1997 na zasadzie umowy partnerskiej. W 2005 roku ﬁrma Schiedel
podjęła decyzję o stopniowej wymianie ﬂoty,
decydując się na zakup maszyn od Linde MH
Polska. W kolejnych latach przedsiębiorstwo
sukcesywnie dokupowało kolejne pojazdy,
którymi zastępowano stare wózki, co było
efektem ciągłego rozwoju ﬁrmy oraz powstania nowego zakładu produkcyjnego w Lubiczu
Dolnym koło Torunia. Obecnie ﬁrma posiada
20 wózków Linde, z których 10 pracuje w Opolu,
a pozostałe w zakładzie w Lubiczu Dolnym.
Klient wyjątkowo ceni w naszych maszynach napęd hydrostatyczny Linde, który
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gwarantuje bardzo precyzyjne operowanie
wózkiem nie tylko podczas jazdy, ale i przy
pracy z ładunkiem, co natomiast przekłada się
także na zminimalizowanie czasu koniecznego
do wykonania danej czynności oraz bezpieczniejsze transportowanie gotowego produktu.
Doskonałą opinię nasze wózki zyskały również dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości. W przypadku aplikacji naszego Partnera
cecha ta ma szczególne znaczenie – maszyny
w ﬁrmie Schiedel są mianowicie intensywnie
eksploatowane, zwłaszcza w okresie letnim,
kiedy wózki pracują w systemie trzyzmianowym. W przypadku gdy wózek widłowy jest
tak istotnym ogniwem w procesie produkcji,
kluczowe jest zapewnienie ciągłości pracy
użytkowanej ﬂoty.
W roku 2016 ﬁrma Schiedel zakupiła 6 pojazdów: 2 wózki H30T, 3 wózki H20T oraz 1
wózek H18T. Ze względu na wymagania przy
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procesie produkcji model H18T został wyposażony w opony pneumatyczne oraz specjalny
amortyzator hydrauliczny masztu – wszystko
po to, aby do minimum zmniejszyć wibracje
powstające podczas pracy wózka z gotowym
i jeszcze niezaschniętym elementem komina.
Satysfakcja ﬁrmy Schiedel wynika z zastosowanych w wózkach Linde nowoczesnych
rozwiązań idealnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Chęć współpracy
przy kolejnych projektach dodatkowo potwierdza zadowolenie naszego Klienta z nabytej u nas ﬂoty.

Wózki Linde polecane w branży budowlanej.
Dziękujemy za zaufanie!
Opracował: Łukasz Wawrzak
Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, o. Wrocław

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Wawrzak, Linde MH Polska
oraz Marcin Dworak, Dyrektor Produkcji i Logistyki, Schiedel
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