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NAPĘD PEŁEN ENERGII
Dostarczamy Państwu odpowiedni system
do każdego zastosowania: wózków widłowych,
systemów składowania i magazynowania,
systemów automatycznego transportu,
maszyn czyszczących, platform podnoszących.
Wszystkie technologie: kwasowo-ołowiowe,
niklowo-kadmowe, bezemisyjne oraz hybrydowe,
otrzymujesz z jednego źródła.
Energia staje się synergią.

Nasze produkty:
baterie trakcyjne
prostowniki trakcyjne
profesjonalne akumulatornie

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
Tel.: +48 61 64 65 000
Fax: +48 61 64 65 001
www.hoppecke.pl

2 | lindepartner 2/2017

O D R EDA KC J I | W ST ĘP

n

owoczesne technologie pozwalają na szybkie
dotarcie do informacji z każdego miejsca
i o każdym czasie. Coraz więcej gazet i magazynów ukazuje się online, a wydania te cieszą
się rosnącą popularnością. Także aspekt środowiskowy ma w tej kwestii niemałe znaczenie, stąd wersje
papierowe ukazują się w coraz mniejszych nakładach.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników,
postanowiliśmy przeprowadzić ankietę dotyczącą preferowanej formy otrzymywania magazynu „Linde Partner”.
Ponieważ większość odbiorców opowiedziała się za elektroniczną wersją czasopisma, zdecydowaliśmy się zmniejszyć wydanie wersji papierowej do 5000 egzemplarzy
począwszy od numeru 2/2017.

KATARZYNA
ZAJKOWSKA
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5 | PRODUKT
MOBILNY SERWIS BATERII

W jaki sposób możemy zaoszczędzić czas oraz
poprawić wydajność pracy baterii na miejscu
bez konieczności transportu?
ZESPÓŁ LINDE OPRACOWAŁ
OPTYMALNE ROZWIĄZANIE –
OTO MOBILNY SERWIS BATERII.

12 | PARTNER
LOGISTYKA GODNA ZAUFANIA

Transport odgrywa jedną z podstawowych
ról w szeroko pojętej działalności logistycznej.
Sprawne i rzetelne zarządzanie ma szczególne
znaczenie w przypadku przewozu produktów
spożywczych, wybór odpowiedniego przewoźnika jest więc podstawą. Przedstawiamy firmę
GREEN FACTORY LOGISTICS – naszego
wieloletniego Partnera – dostawcę rozwiązań
logistycznych na najwyższym poziomie.

18 | NEWS
LINDE MATIC PO RAZ
PIERWSZY W POLSCE

Dwa automatyczne wózki z serii Linde MATIC,
modele L-MATIC AC oraz P-MATIC, zademonstrowały, na co je stać! Dzięki uprzejmości
firmy Husqvarna na terenie jej imponującego
magazynu nasi Klienci mieli niecodzienną
okazję do obejrzenia na żywo wyjątkowej
prezentacji tych dwóch robotów.

20 | LIFESTYLE
POGRANICZE KULTUR
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ROBOTYKA

Pojawiają się wokół nas coraz częściej: w przemyśle, rolnictwie, nauce, transporcie, rozrywce, medycynie. Część z nich towarzyszy nam
na każdym kroku, niektóre stają się niezbędne
w wykonywaniu wielu codziennych czynności.
Oto roboty i bogaty wachlarz ich możliwości.

Sprawdź koniecznie
aktualne oferty promocyjne
na www.linde-mh.pl

Przyrodniczy eden, kulturowy konglomerat,
religijny splot, okno na Wschód. Pogranicze,
czyli koniec i początek. Oto jeden z najbardziej niezwykłych regionów naszego
kraju, gdzie w wyniku setek lat nietypowego współistnienia narodowościowego
narodziły się nowe wartości i fascynujący
wzór kulturowy, a piękno przyrody zapiera
dech w piersiach. Wybierzcie się z nami
w podróż na niezwykłe Podlasie.

28 | PRODUKT
UNIKALNE ROZWIĄZANIA

Nietypowa aplikacja? Specyficzne wymagania? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!
Oto opcje idealnie „skrojone na miarę” –
niezmiennie dostosowane do Waszych
potrzeb i oczekiwań. Wszystko dla
efektywnego przepływu materiałów.

30 | PARTNER
Z TRADYCJĄ
W NOWOCZESNOŚĆ

Ołów jest jednym z najwcześniej odkrytych
pierwiastków chemicznych. Wykorzystywali
go już starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie.
W Polsce jego eksploatacja rozpoczęła się w XII
wieku na terenie Górnego Śląska. To właśnie
tam, w Piekarach Śląskich, prowadzi obecnie
swoją działalność firma ORZEŁ BIAŁY – nasz
Partner. Jako dostawca ołowiu rafinowanego
i jego stopów Spółka dostarcza swoje produkty
do największych koncernów zajmujących się
produkcją akumulatorów.

37 | DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
EKSPERCI OD WYNAJMU

Linde MH Polska – oprócz sprzedaży nowych
i używanych wózków widłowych oraz wynajmu
długoterminowego – w swojej ofercie ma także usługę wynajmu krótkoterminowego.
Jesteśmy w stanie dostarczyć wózek na jednodniowy rozładunek TIRa czy kilkudniową
awarię posiadanego sprzętu, na kilkumiesięczny wynajem sezonowy lub wynajem
całoroczny – zawsze, gdy potrzebujecie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom

Najwyższa jakość, gwarancja

naszych Klientów, a także dbając

niezawodności i profesjonalne

o ich komfort i wygodę, przygoto-

wsparcie techniczne – to wszystko

waliśmy Promocyjną Strefę Linde,

udostępniamy teraz w formie

w ramach której prezentujemy

sezonowych, atrakcyjnych

najbardziej atrakcyjne oferty

cenowo akcji promocyjnych.

produktów i usług Linde.
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Czas na
zmianę
TERAZ TO TAKIE ŁATWE

NOWA OPONA

ZUŻYTA W 33 %

ZUŻYTA W 66 %

ZOSTAŁO 100 GODZIN
PRACY OPONY

Trelleborg Wheel Systems opracował znaczącą innowację dla swojej opony
klasy Premium. Ukazując wyraźny wizualny wskaźnik, innowacja ta pozwala
dokładnie określić, kiedy Twoją oponę należy wymienić.
Innowację tę nazwaliśmy Pit Stop Line.
Wybierając oponę Trelleborga z Pit Stop Line zawsze wiesz, kiedy nadchodzi
właściwy czas na wymianę. W ten sposób zapewniasz sobie mniej
przestojów Twojego wózka widłowego, dłuższą eksploatację opony oraz
największą całkowitą korzyść ze swojej inwestycji w opony.
Istotna Innowacja. Wymierna Korzyść.

www.trelleborg.com/wheels/pl

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
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Mobilny serwis baterii
JAK ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I POPRAWIĆ WYDAJNOŚĆ PRACY
BATERII NA MIEJSCU BEZ KONIECZNOŚCI TRANSPORTU?

w

logistyce czas odgrywa szczególne znaczenie, od szybkości
załadunku towaru zależy przecież terminowość dostawy
do odbiorcy. Zespół Linde cały czas pracuje nie tylko nad
udoskonaleniem oferowanej floty wózków, ale także nad
ulepszeniem i rozwojem naszych usług. Słuchając potrzeb Klientów,
zetknęliśmy się z problemem czasochłonnego procesu serwisu i wymiany baterii trakcyjnych w wózkach widłowych. Dlatego wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i chcąc spełnić ich oczekiwania, dział serwisu Linde opracował usługę mobilnego serwisu baterii.
Na czym to polega? Główną zaletą usługi jest wyeliminowanie transportu
baterii, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Serwisant Linde, mając
do dyspozycji wyposażony w niezbędne części zamienne samochód
serwisowy, przyjeżdża do Klienta i wykonuje wszystkie konieczne czynności i podstawową diagnostykę na miejscu. Dzięki temu wydajność
pracy baterii zostaje poprawiona w czasie zaledwie kilku godzin.
USŁUGA DOSTĘPNA NA
TERENIE CAŁEGO KRAJU!

	KORZYŚCI DLA KLIENTA
KORZYSTAJĄCEGO
Z MOBILNEGO SERWISU BATERYJNEGO:
llw ydłużenie żywotności

	TECHNIK LINDE DOKŁADNIE
CZYŚCI BATERIĘ I WYKONUJE PODSTAWOWĄ DIAGNOSTYKĘ I SERWISOWANIE:
lloględziny stanu baterii,

baterii dzięki ich prawi-

llc zyszczenie baterii,

dłowej eksploatacji,

llweryfikacja stanu połączeń

llminimalizowanie kosztów
przestoju wózków
poprzez odpowiednią
prewencję i profesjonalnie

międzyogniwowych,
llpomiar rezystancji
izolacji obudowy,
llw ymiana uszkodzonych części

wykonane naprawy,

(łączniki, śruby, korki),

llniemal natychmiastowy

llpomiar gęstości elektrolitu,

dostęp do części zamiennych;
llprofesjonalna kompleksowa obsługa.

llpomiar napięcia każdego ogniwa,
llneutralizacja osadów kwasowych,
llwstępny raport o stanie baterii,
llodczyt poprawności ładowania (tylko jeśli jest taka

WSZYSTKIE POWYŻSZE CZYNNOŚCI TECHNIK LINDE WYKONUJE
NA MIEJSCU U KLIENTA.

opcja na prostowniku),
llkontrola układu napowietrzania i uzupełniania wody.
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Niezwykła wydajność
oraz możliwość wyboru pomiędzy szybkim ładowaniem i użytkowaniem standardowym
• Lepsza, stabilna praca nawet przy dużych obciążeniach (duża pojemność i moc - wysoka
gęstość energii)
• Możliwość pracy w trybie PSOC (stan częściowego naładowania) - stała gotowość do pracy
• Możliwość okazjonalnego ładowania podczas przerw w pracy zmniejsza zapotrzebowanie
na dodatkowe (zapasowe) akumulatory oraz ich wymianę
• Krótki czas ładowania - mniej niż 4 godziny przy głębokości rozładowania 60% dzięki
zastosowaniu prostowników Hawker Life iQ i Lifespeed IQ*
• Minimalne wymagania obsługi - brak konieczności uzupełniania elektrolitu
• Możliwość pracy w systemie wielozmianowym
• Bardzo duża żywotność (nawet 1450 cykli przy głębokości rozładowania 60%)
• Duża wydajność dzienna zużycia energii (nawet 160% C5 w ciągu 24 godzin)**
• Minimalne gazowanie - idealne do zastosowania we wrażliwych obszarach produkcji lub
w obszarach, gdzie wymagane są szczególne warunki czystości środowiska
• Duże oszczędności energii elektrycznej - zmniejszony ślad węglowy (carbon footprint) mniejsze zużycie energii dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi ładowania i wysokiej
sprawności
Współczynnik ładowania dla baterii NexSys® mieści się w zakresie od 0,2-0,4 C5, co zapewnia
optymalnie krótki czas ładowania i doskonałą żywotność.
*
dla współczynnika ładowania 0,4 C5
**
należy przestrzegać maksymalnego poziomu głębokości rozładowania.
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ROBOTYKA

JAK WKRACZA W NASZE ŻYCIE?

d

laczego człowiek tworzy roboty? Odpowiedzi
można się już doszukiwać w czasach starożytnych. W kolebce europejskiej kultury,
starożytnej Grecji, swoistą zapowiedź tego
typu wynalazków stanowią mity. Jeśli wczytamy się
w ich treść, okaże się, że pomysł na urządzenia przypominające człowieka był realizowany dość często,
przynajmniej w wyobraźni opowiadających. Ale
starożytni nie poprzestali tylko na snuciu opowieści –
niektórzy z nich próbowali realizować mityczne wizje
o samonapędzających się urządzeniach. I tak np.
powstawały mechaniczne zabawki. Znamy przekazy
o latającym drewnianym gołębiu – jest to przykład
działającego mechanizmu sprzed 400 roku przed
naszą erą.

DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA OBCUJĄCEGO
NA CO DZIEŃ Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI MITYCZNE OPOWIEŚCI NIE SĄ WCALE TAKIE BAJKOWE.
KROK PO KROKU REALIZUJEMY WIZJE STAROŻYTNYCH,
DO KOŃCA NIE WIEDZĄC, CZY BYŁY JEDYNIE FIKCJĄ,
CZY MOŻE ŚLADEM SPOTKANIA Z BARDZIEJ ROZWINIĘTĄ TECHNOLOGIĄ, JAK SPEKULUJĄ TROPICIELE
POZAZIEMSKICH CYWILIZACJI…

MITYCZNE OPOWIEŚCI
Narodzeni ze smoczych zębów rycerze stanęli na drodze herosa Jazona
w czasie wyprawy po złote runo. Oczywiście mityczny bohater okazał
się sprytniejszy od sztucznych wojowników, którzy nie zorientowali się,
że, sprowokowani przez Argonautę, nawzajem się zabijają. Jazon rzucił
pomiędzy siłaczy kamień, a oni – nie zauważywszy, że przeciwnika nie
ma wśród nich – zaczęli walczyć ze sobą.
Dlaczego król Ajetes wybrał na swoich żołnierzy sztucznych
ludzi? Odpowiedź jest oczywista: byli oni silniejsi od śmiertelników,
posłuszni rozkazom i bezwzględni. Zabrakło im jednak inteligencji,
dlatego ponieśli klęskę. Pokonał ich jeden człowiek, używając nie siły,
a rozumu.
Potężnym wojownikiem siejącym spustoszenie wśród wrogów
Krety był Thalos, miedziany olbrzym wykuty przez boskiego kowala,
Hefajstosa. Na głowie miał hełm z rogami, miotał ogniem i zrzucał
skały na nieprzyjacielskie okręty wojenne. Posłusznie wykonywał
wszystkie rozkazy. Pokonała go kobieta, która wyciągnęła gwóźdź
zamykający przewodzącą ożywiający go płyn żyłę.
Znamienitą opowieść zostawił potomnym Homer, który w „Iliadzie”
opowiedział o niezwykłych humanoidach. Oto mechaniczni służący
towarzyszyli wynalazcy, Hefajstosowi, który był dotknięty kalectwem.
Bóg ognia wymyślił samodzielnie poruszający się trójnóg, który
wyręczał Hefajstosa w usługiwaniu gościom – bóstwom. Aż 24 tego
rodzaju urządzenia pełniły rolę swoistych automatów gospodarczych.
Całości niezwykłego domostwa Hefajstosa dopełniały odlane ze złota
służące, które potrafiły wykonywać różne prace oraz porozumiewać
się z ludźmi.
Sztuczną kobietę Galateę wyrzeźbił legendarny Pigmalion, Afrodyta
zaś tchnęła w posąg życie. Fembot został poślubiony przez artystę
i dał mu potomstwo.


KATARZYNA
ZAJKOWSKA
Marketing
Manager
Linde MH
Polska
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NARODZINY ROBOTA
W średniowieczu zaczęły powstawać pierwsze udane konstrukcje androidów. Sztuczni
ludzie pełnili nieskomplikowane funkcje
odźwiernych, co budziło niemałą sensację.
W rysunkach wielkiego Leonarda da Vinci
znaleziono projekt potrafiącego się poruszać
rycerza, nie istnieją jednak dane o powodzeniu
realizacji tego przedsięwzięcia. Dopiero w XVIII
wieku udało się francuskiemu konstruktorowi stworzyć poruszającego się samodzielnie
androida. Był to robot, który zabawiał widzów
grą na flecie. Inny wynalazca skonstruował
postać dziewczyny grającej na klawikordzie,
a także pisarza i rysownika przy pracy. Owe
pierwsze roboty możemy zobaczyć w muzeum
w szwajcarskiej miejscowości Neuchatel. Od
tego czasu pomysłowość człowieka, zmysł
praktyczny i wyobraźnia nabrały takiego
rozmachu, że roboty zawładnęły umysłowością
wielu wynalazców.
Sam termin „robot” pojawił się w użyciu
powszechnym za sprawą czeskich pisarzy,
Karela i Josefa Čapków. Karel, autor sztuki pt.
R.U.R., po doświadczeniach I wojny światowej
sprzeciwiał się użyciu nowoczesnych zdobyczy nauki przeciwko człowiekowi. Natomiast
w 1942 roku amerykański pisarz science
fiction Isaac Maksimów mocą swojego talentu
stworzył świat, w którym roboty służą człowiekowi siłą i wiedzą zgodnie z obowiązującą
zasadą, że nie wolno krzywdzić ludzi. Pisarz
ukuł termin „robotyka”, którym posługujemy
się do dziś.
W kulturze masowej świat współistniejących blisko siebie ludzi i robotów jest przedstawiany w przeróżnych konfiguracjach. Artyści
nie znają granic w ukazywaniu sytuacji, które
za chwilę mogą okazać się naszą codziennością.
Czytamy książki, oglądamy filmy, w których
androidy niczym nie różnią się od ludzi, przewyższając ich jednak siłą, sprawnością, a nawet
inteligencją. Wyposażenie robotów w sztuczną
inteligencję to przedsięwzięcie, które staje się
powoli rzeczywistością. Wyobraźnia człowieka
jest bowiem motorem sprawczym wszelkich
zmian i ma olbrzymi wpływ na rozwój różnych
dziedzin wiedzy – także robotyki.
Roboty towarzyszą nam na każdym
kroku, stają się niezbędne w wykonywaniu
wielu codziennych czynności. Ekscytujemy
się ich niezwykłymi możliwościami w takim
samym stopniu, jak czynili to nasi przodkowie. Konstruujemy urządzenia, marząc, by
zaczęły samodzielnie myśleć: dla nas – nie
przeciwko nam.
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ROBOTY W NASZYCH DOMACH

Matką wynalazków
jest potrzeba, a matką
robotyki – wygoda.
Niektórzy złośliwcy
twierdzą, że to marudne żony zmotywowały
mężczyzn do działania, czego efektem
były domy zamiast
jaskiń i elektryczne
młynki do kawy. Jakiś
ułamek prawdy musi
w takich stwierdzeniach tkwić, skoro najwięcej robotów skonstruowano po to, by
ułatwić ludziom
wykonywanie prac
domowych.

Matką wynalazków jest potrzeba, a matką robotyki – wygoda. Niektórzy
złośliwcy twierdzą, że to marudne żony zmotywowały mężczyzn do działania, czego efektem były domy zamiast jaskiń i elektryczne młynki
do kawy. Jakiś ułamek prawdy musi w takich stwierdzeniach tkwić, skoro
najwięcej robotów skonstruowano po to, by ułatwić ludziom wykonywanie prac domowych.
Wśród spotykanych w gospodarstwach domowych licznych robotów
najchętniej wykorzystywane są różne typy odkurzaczy i mopów. To
dzięki nim możemy szybko i skutecznie doprowadzić nasze mieszkania
do porządku bez męczącego i czasochłonnego machania miotłą i mokrą
ścierką. Nowoczesne roboty sprzątające bez problemu doprowadzą
do idealnego stanu brudne powierzchnie, docierając we wszystkie zakamarki w mieszkaniu – pod stoły, szafy czy kaloryfery. Zanieczyszczenia
zbierane są do pojemników, które zaopatrzono w filtry eliminujące przykre zapachy, roztocza oraz bakterie. Roboty myjące zastępują mopy – nie
tylko umyją podłogę, ale również ją wysuszą, a nawet wypolerują. W tym
czasie ludzie mogą odpocząć, bowiem roboty działają bardzo cicho. Nie
wymagają one ponadto ciągłego nadzoru. Sprawnie wymijają stojące
im na drodze przeszkody, pilnują terminarza porządków, a po ukończeniu pracy przemieszczają się automatycznie do stacji bazowej, by
naładować akumulator.
Posiadacze domów sięgają po roboty koszące trawniki i czyszczące
baseny, a nawet takie, które myją okna. Niezwykle przydatny okazał
się robot sprzątający rynny – dzięki niemu gospodarz nie musi narażać
własnego zdrowia, pracując na pewnej wysokości, a robot w skuteczny sposób wyczyści je z zalegających liści i nagromadzonego brudu.
Miłośnicy spotkań przy grillu z pewnością docenią robota czyszczącego te
urządzenia. Dzięki szczotkom i odpowiedniemu programowi ten przydatny
gadżet doprowadzi do czystości nawet najbardziej zanieczyszczone
ruszty. Robotami są także automatyczne pralki i zmywarki naczyń – tak
powszechne w naszej rzeczywistości, że nie zdajemy sobie nawet sprawy, że obcujemy z przedstawicielami robotyki.
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Pojedynczy robot
może zastąpić pracę
wielu ludzi i urządzeń.
Na drugim miejscu
wymieniana jest
skuteczność. Dzięki
zaawansowanym
technologicznie urządzeniom możliwe jest
zapewnienie ludziom
bezpieczeństwa w czasie masowych imprez,
np. koncertów lub
wydarzeń sportowych.
Roboty sprawdzą się
w terenach skażonych,
zbierając i dokumentując sytuację bez
narażania zdrowia
i życia człowieka.
A jednak nie wszyscy
przychylnie spoglądają
w stronę rozwijającej
się robotyki. Coraz
bardziej wyspecjalizowane roboty
budzą tyle samo
podziwu, co obaw.

Nowoczesne technologie wkroczyły w domowy świat rozrywki.
Dzieciom towarzyszą roboty-zwierzaki. Miłe w dotyku szczeniaczki,
dinozaury i futrzane maskotki pełnią ważne funkcje wychowawczo-dydaktyczne. Dziecko może swojego zwierzaczka przytulać, głaskać
i dbać o niego. Oprogramowanie interaktywnych zabawek umożliwia
futrzakom zachowanie zmysłu równowagi, widzenia i słuchu, a nawet
rozróżniania kolorów, więc kontakt z małym właścicielem jest pełny
i rozwijający. Zabawki potrafią również porozumiewać się z dzieckiem,
używając podstawowych słów w różnych językach, co sprzyja przyswojeniu wiedzy przez użytkownika.

CZŁOWIEK-ROBOT
Wyzwaniem dla wynalazców jest skonstruowanie robota, który przybierze
ludzkie kształty. Można się zastanowić, dlaczego zależy człowiekowi
na stworzeniu maszyny, która będzie go przypominała? Pierwsze kroki
zostały już poczynione. Robot potrafi poruszać się czy utrzymywać
równowagę nawet wtedy, gdy stoi na jednej nodze, biega i gestykuluje. Do wyjątkowych umiejętności należy otwieranie butelki i nalewanie
napoju do szklanki, co wymaga od robota znacznej precyzji. Najnowszym
osiągnięciem są androidy do złudzenia przypominające ludzi. Robot
rozmawia, odpowiadając na pytania, a nawet rozpoznaje twarze, bowiem
w oczach ma umieszczone kamery. Humanoid może niedługo zagościć
w naszych domach, pełniąc rolę gosposi, strażnika, może nawet przyjaciela. Jest to realne. Obdarzona inteligencją maszyna nawiąże z człowiekiem przyjacielskie kontakty, wypełniając być może czyjeś samotne życie
swoją obecnością.
Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości to właśnie androidy mogą
zaopiekować się dziećmi lub starszymi ludźmi. Będą w stanie pracować
w gospodarstwie domowym – wyręczać gospodarzy w sprzątaniu,
gotowaniu, urządzaniu wnętrz czy odrabianiu lekcji z najmłodszymi

domownikami. Wśród twórców humanoidalnych
robotów przodują Japończycy, wyznaczając
ogólnoświatowe trendy na ścieżce wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji.

GDZIE SIĘ NIE
OBRÓCISZ – ROBOT?
Robotyka wkracza w życie człowieka w oszałamiającym tempie. Nie dziwi nas, że zautomatyzowane urządzenia stają się naszą
codziennością i nie potrafimy sobie bez nich
wyobrazić przyszłości. Roboty konstruowane są z myślą o różnorodnym zastosowaniu
zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym,
np. w celach militarnych, w trosce o bezpieczeństwo. W tym miejscu pojawia się pytanie:
w czym tkwi atrakcyjność robotów pracujących
w przestrzeni publicznej?
Najprostszą odpowiedzią jest opłacalność.
Pojedynczy robot może zastąpić pracę wielu
ludzi i urządzeń. Na drugim miejscu wymieniana jest skuteczność. Dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom możliwe
jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa
w czasie masowych imprez, np. koncertów lub
wydarzeń sportowych. Roboty sprawdzą się
w terenach skażonych, zbierając i dokumentując sytuację bez narażania zdrowia i życia
człowieka. A jednak nie wszyscy przychylnie
spoglądają w stronę rozwijającej się robotyki.
Coraz bardziej wyspecjalizowane roboty budzą
tyle samo podziwu, co obaw.
Czego zatem obawia się ludzkość? Przecież
maszyny bez udziału ludzi nie są w stanie
zapanować nad światem. Starcie człowieka
z robotami jest póki co siłą napędową artystów
science fiction. Jednak realne zagrożenie ma
swoje źródło właśnie w opłacalności zastosowania robotów w różnych dziedzinach publicznej działalności. Rozwój sztucznej inteligencji
oznacza redukcję miejsc pracy. Roboty mogą
przejąć niektóre działania człowieka w przemyśle, rolnictwie, handlu. Są szybkie, precyzyjne
i nie potrzebują przerwy na drugie śniadanie.
Osoby słabiej wykształcone, bazujące
na pracy fizycznej, mogą być zastępowane
przez roboty. W pewnym zakresie dzieje się to
już dzisiaj. Pojawienie się w handlu samoobsługowych kas oznacza redukcję etatów. Ten
sam problem dotyczy pracowników obsługujących taśmy produkcyjne. Roboty szybciej
i wydajniej będą wypełniać swoje zadania,
zastępując ludzkie ręce. Na ulicach światowych
metropolii zaczynają pojawiać się bezzałogowe samochody, więc możemy wyobrazić sobie
np. kontrolowane przez komputery taksówki
bez kierowców. Już niedługo w centralach
telefonicznych pojawią się wyspecjalizowane 
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urządzenia do obsługi klientów, a na lotniskach
pasażerowie okażą swoje bilety atrakcyjnym
humanoidom. Wydaje się, że bezpieczni będą
się mogli czuć ludzie posiadający rozległą
wiedzę i talenty niedostępne robotom specjalizującym się w określonej dziedzinie.
Naukowcy jednak uspokajają. Wynalazki od
zawsze spotykały się z obawami osób widzących w nich konkurencję dla własnej pracy.
Tak działo się m.in. wtedy, gdy wprowadzano
zautomatyzowane maszyny tkackie czy silniki
elektryczne. Ludzie musieli nauczyć się innych
umiejętności, co pozwalało na znalezienie
zatrudnienia w nowych zawodach. Pod tym
względem nic się nie zmieniło, więc w przyszłość należy spojrzeć optymistycznie.

ŚWIAT PEŁEN
WSPANIAŁYCH MOŻLIWOŚCI
Skoro nie musimy się obawiać, że nowoczesne
technologie wpłyną negatywnie na jakość
naszego życia, warto spojrzeć na zagadnienia
robotyzacji w sposób przychylny, pobudzający
własną kreatywność i pozwalający docenić jej
zalety. Nowoczesność w handlu to nie tylko
samoobsługowe kasy. Aktualnie testowane są
skomputeryzowane wózki na zakupy nazywane wiiGO. Taki wózek-robot podąża za swoim
klientem, wyręczając go w popychaniu zakupowego wózka, co ma szczególne znaczenie
zwłaszcza dla osób starszych. Może pomysłowy wynalazca, rozwijając wiiGO skonstruuje
wózek śledzący właściciela również poza sklepem, w drodze do domu? Natomiast unoszące
się w powietrzu drony, czyli bezzałogowe urządzenia powietrzne, pewnie niedługo zaczną
dostarczać przesyłki, co zrewolucjonizuje
usługi pocztowe.
Również w logistyce roboty z powodzeniem
odnajdują swoje zastosowanie. Firma Linde
Material Handling posiada w swojej ofercie
zautomatyzowane modele wózków przemysłowych serii Linde MATIC. Automatyczne pojazdy
są zdolne do reagowania na przeszkody w czasie rzeczywistym oraz mogą być w łatwy
i szybki sposób dostosowywane do nowych
warunków w halach magazynowych. Wózki są
w stanie pracować niezależnie od godzin pracy
i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
ruchu, ponadto są przystosowane do pracy
z innymi manualnie sterowanymi wózkami
przemysłowymi, w związku z czym doskonale
funkcjonują we flotach mieszanych.
Roboty przemysłowe, które wyręczają ludzi
z trudnych i niebezpiecznych prac, są szczególnie godne uwagi. W halach produkcyjnych
może pracować nawet wiele setek tego typu
maszyn i nikogo to nie szokuje. Wdrożenie
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rozwiązań automatycznych skutkuje podniesieniem jakości wytwarzanych produktów. Urządzenie niezmordowanie wykonuje powtarzające
się ruchy, jest niezawodne i precyzyjne. Wytwarzane artykuły cechuje
brak usterek powstających w wyniku błędów człowieka, więc przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów reklamacji.
Roboty mogą zastąpić ludzi także w niebezpiecznych miejscach
pracy, np. w kontakcie z substancjami chemicznymi, w kopalniach,
na budowach, w transporcie, w akwenach wodnych, w powietrzu,
w kosmosie – właściwie wszędzie.
Precyzyjne prace
wykonywane
przez roboty.

Automatyczne pojazdy Linde MATIC są
zdolne do reagowania
na przeszkody w czasie rzeczywistym oraz
mogą być w łatwy
i szybki sposób dostosowywane do nowych
warunków w halach
magazynowych. Wózki
są w stanie pracować
niezależnie od godzin
pracy i zapewniają
maksymalne bezpieczeństwo ruchu, ponadto są przystosowane do pracy z innymi
manualnie sterowanymi wózkami przemysłowymi, w związku
z czym doskonale
funkcjonują we flotach mieszanych.

NA POMOC EKIPOM RATUNKOWYM
Katastrofy w kopalni, zejście lawin w górach, trzęsienia ziemi oraz
pożary to sytuacje, które angażują wszystkie siły fizyczne i psychiczne
ratowników. Maszyna matematyczna, jaką jest mobilny robot Husky,
posiada możliwość laserowego mapowania 3D. Ratownicy otrzymują
więc wszystkie możliwe dane o miejscu katastrofy, co skutkuje szybszym
dotarciem do ofiar i zwiększa szanse na uratowanie ludzkiego życia.
Zautomatyzowany system obserwacyjny w lesie pozwoli na wczesne
wykrycie pożaru. Do tej pory budowane są wieże zaopatrzone w urządzenia monitorujące leśne ostępy. Zastosowanie dronów umożliwiających
obserwację otoczenia ze znacznej wysokości umożliwi natychmiastowe
zareagowanie na alarm pożarowy. W czasie gaszenia pożarów wykorzystywane są również roboty penetrujące budynki grożące zawaleniem.
Wyposażone w gaśnice pomagają strażakom w ich działaniach, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo.
Robot-nurek natomiast, którym jest zdalnie sterowane bezzałogowe
urządzenie, może zanurzyć się w niebezpiecznych akwenach. Urządzenie
posiada kamerę i transmituje obraz dzięki światłowodom, ukazując przeszukiwaną przestrzeń podwodną.
O tym, że robotyka jest dobrodziejstwem dla ludzkości i dzięki niej
powstają urządzenia służące człowiekowi w najtrudniejszych okolicznościach, mogliśmy przekonać się po awarii japońskiej elektrowni
Fukushima. Na skażonym terenie poruszały się roboty zaopatrzone
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w ramiona, którymi zbierały próbki, usuwały rozrzucone elementy
konstrukcyjne i sprawdzały na licznikach Geigera stopień radioaktywności. Roboty usuwały także promieniotwórcze osady, czyszcząc teren,
na który mieli wejść ludzie. W ramach międzynarodowej pomocy na terenie elektrowni swoje zadania wykonywały roboty wojskowe udostępnione
przez Amerykanów – Pakty i Warkoty. Urządzenia przenosiły ciężary
i niebezpieczne materiały ważące nawet 100 kg. Roboty sprawnie pokonywały gruzy, a nawet potrafiły wspinać się po schodach. Nad miejscem
katastrofy krążyły zaś drony, które nieustannie monitorowały stan reaktora niezależnie od warunków pogodowych.
Bezzałogowe pojazdy pojawiły się
na Księżycu w latach
siedemdziesiątych XX
wieku. Od tej pory naukowcy i konstruktorzy wyposażają roboty
w najnowocześniejsze
zdobycze technologii,
by rozwikłać tajemnice Kosmosu. Łaziki
są coraz doskonalsze i coraz lżejsze.
Nawiązują kontakt
z Ziemią, przekazują
wyniki badań, reagują
na przesyłane polecenia. Na kosmicznych
stacjach roboty wykorzystuje się natomiast
do niebezpiecznych
zadań na zewnątrz
promów kosmicznych.
Od 2011 roku na orbicie okołoziemskiej
przebywają humaidalni astronauci, służący
swoją pomocą pracownikom amerykańskich
misji badawczych.

ZDOBYCZE ROBOTYKI W MEDYCYNIE
Poza ułatwiającymi codzienną pracę robotami domowymi największy
odczuwalny wpływ na życie zwykłego człowieka mają roboty medyczne.
Wprawdzie leczenie przy pomocy najnowocześniejszych technologicznie
urządzeń jest wciąż bardzo kosztowne, jednak rozwijająca się w tym
zakresie robotyka w końcu zapewni ludzkości bardziej powszechny
i tańszy dostęp do robotów wspomagających życie i zdrowie człowieka.
Roboty pracujące zdalnie i wykorzystujące możliwości Internetu
umożliwiają leczenie pacjentów nawet z drugiego końca świata. Lekarz
specjalista ma szansę zapoznać się z dokumentacją medyczną, zlecić
wykonanie badań i przeprowadzić zabieg, kierując na odległość precyzyjnymi ruchami robota. W czasie operacji nowoczesne roboty chirurgiczne
wykonają operację w najtrudniejszych i trudno dostępnych miejscach
ludzkiego ciała. Dzięki zminimalizowaniu wahania, które może przecież towarzyszyć człowiekowi i skutkować popełnieniem błędu, robot
w precyzyjny sposób wytnie chorą tkankę, usunie fragmenty uszkodzonej kości, wspomoże zabieg na sercu – wszystko oczywiście pod czujnym
okiem sterującego urządzeniem chirurga. Robot może także pełnić rolę
asystenta chirurgicznego, który przy pomocy zastępujących oczy specjalisty kamer umożliwi lekarzowi obserwację sytuacji w czasie zabiegu.
Nieocenioną pomoc dla ludzi z problemem poruszania się stanowią
tzw. egzoszkielety. Na razie dostępne są głównie w czasie zabiegów
rehabilitacyjnych, ponieważ wysokie koszty utrudniają powszechne użycie
urządzenia. Jak większość wynalazków początkowo przeznaczone były
do celów militarnych. Trafiły do naszego życia codziennego, ukazując

ofiarom wypadków, ludziom sparaliżowanym,
z uszkodzonymi kończynami lub kręgosłupem,
że jest dla nich szansa na prowadzenie aktywnego i satysfakcjonującego życia. Egzoprotezy
powoli stają się widoczne w życiu publicznym. W Polsce głośno było o pacjencie ze
Świętochłowic, który po wypadku motocyklowym przez 14 lat jeździł na wózku inwalidzkim. Dzięki egzoszkieletowi młody człowiek
zaczął samodzielnie chodzić, pokonywać
schody, wstawać i siadać, co dało mu szansę
na normalne życie.
Niezwykłym robotem jest puchata foczka
Paro – urządzenie w kształcie futrzanej
maskotki, które służy do terapii ludzi starszych.
Japońscy konstruktorzy przez 12 lat tworzyli
swojego robota „ku pokrzepieniu serc” – jak
głosi napis na tabliczce przed egzemplarzem
foki w tokijskim muzeum przyszłości. W domach
opieki, w których nie można przebywać ze
zwierzętami, Paro jest zwierzątkiem, na który
seniorzy reagują niezwykle pozytywnie. Opieka
nad śnieżnobiałą foką, przemawianie do niej
czy głaskanie futerka sprawia radość i pozwala
zapomnieć o samotności. Robot reaguje na
swoje imię, okazuje zadowolenie lub piszczy,
gdy spotyka je krzywda. Dzięki niezwykłemu
wynalazkowi starsi ludzie odzyskują pogodne
spojrzenie na świat, są odporniejsi na stres
i aktywniejsi fizycznie. Foczka świetnie sprawdzi się także wśród najmłodszych pacjentów,
dla których pobyt w szpitalu często stanowi
traumatyczne przeżycie. Obecność zwierzątka
pomoże dziecko ukoić i uspokoić. Od 2016 roku
Paro obecna jest w Polsce. W Sopocie pomaga
chorym na Alzheimera.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
Co nas jako ludzkość czeka w przyszłości?
Z pewnością zapełnią ją roboty, które już dzisiaj
bywają niezastąpione w wielu dziedzinach
życia człowieka. Możemy wzorem pisarzy
i filmowców science fiction wyobrazić sobie
świat, w którym roboty – niczym nieróżniące się
od ludzi, a im posłuszne – będą uczyć w szkołach czy opiekować się naszymi rodzinami,
stając się ich członkami. Być może wakacje
na innych planetach pod przewodnictwem
robota-pilota wycieczek okażą się fascynującą
przygodą. Ludzie, którzy zyskają czas na spełnianie marzeń i własny rozwój – pracować
bowiem będą roboty – wymyślą rzeczywistość
bez przemocy, chorób i ograniczeń finansowych. Wystarczy zamknąć oczy i ujrzeć to
wszystko oczami wyobraźni. A potem oczy
otworzyć i bacznie się rozejrzeć. Przyszłość
właśnie nadchodzi.
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JESTEŚMY
RZETELNI

JESTEŚMY
PUNKTUALNI

JESTEŚMY LOGISTYKĄ
GODNĄ ZAUFANIA
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Green Factory Logistics
LOGISTYKA GODNA ZAUFANIA – LIDER W DOSTAWACH PALETOWYCH
PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH DO CENTRÓW DYSTRYBUCJI
SIECI HANDLOWYCH

t

ransport odgrywa jedną z podstawowych ról w szeroko pojętej działalności
logistycznej. Przyjmuje się, że około
80% całości funkcji logistycznych
stanowią problemy transportowe, czyli takie
aspekty jak składowanie, przewóz materiałów i gotowych wyrobów, stosowanie
odpowiednich technologii transportowych,
lokalizacja centrów dystrybucyjnych, dostępność i wykorzystanie środków transportu
czy jednostkowanie ładunków. Do głównych
zadań operatora logistycznego należy sprawne i rzetelne zarządzanie transportem, co ma
szczególne znaczenie w przypadku jednego
z najbardziej wymagających rodzajów przewozu towarów – transportu żywności.

KRÓTKA DROGA NA STÓŁ
Przewóz produktów spożywczych stawia przewoźnikom wiele wyzwań – to przecież od niego
w dużej mierze zależy zdrowie konsumentów.
Firmy transportowe muszą się liczyć z ogromną presją czasu, zapewniać odpowiednie
warunki przewozu, właściwy sprzęt, ochronę
przed zanieczyszczeniami i szkodnikami, dbać
o prawidłowe zabezpieczenie ładunków,
sprawować ciągły nadzór nad przewozem.
Przedsiębiorstwa spożywcze korzystają przede
wszystkim z transportu drogowego, który
w przypadku przewozu produktów spożywczych jest najbardziej funkcjonalny. Obie
strony – zarówno producent żywności, jak
i przewoźnik tego typu towarów – muszą spełniać bardzo restrykcyjne normy.
Proces, podczas którego produkt pokonuje
drogę od wytwórcy aż do konsumenckiego koszyka, powinien zatem gwarantować
bezpieczeństwo na każdym etapie, stąd tak

istotny jest wybór właściwego przewoźnika.
Na polskim rynku logistycznym działa firma,
której wieloletnie doświadczenie oraz niepodważalna jakość oferowanych usług czyni z niej
jednego z najlepszych partnerów na gruncie
transportowo-magazynowym. Poznajcie Green
Factory Logistics – dostawcę rozwiązań logistycznych na najwyższym poziomie.

Był rok 2008, kiedy w ramach spółki
Green Factory, producenta świeżych
warzyw, utworzono dział logistyczny.
Wydawało się to najbardziej racjonalnym rozwiązaniem – logistyka
produktów świeżych należy przecież
do najtrudniejszych, a sprawność działania to w tym aspekcie bezdyskusyjna
podstawa. Własny dział gwarantował
bezpieczeństwo i elastyczność, umożliwiając najszybszą reakcję zarówno
przy dostawach, jak i reklamacjach:
relatywnie krótki termin do spożycia,
z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w przypadku tej gamy produktów,
wymaga jak najkrótszej drogi od
producenta do końcowego odbiorcy,
a co za tym idzie – jak najmniejszej liczby pośredników. Od samego początku,
jeszcze jako dział Green Factory, firma
świadczyła usługi nie tylko dla spółki-matki, ale również dla kontrahentów
zewnętrznych, by w ciągu 9 lat funkcjonowania stać się jednym z najbardziej
liczących się operatorów logistycznych
na rynku krajowym.

KOMPLEKSOWA LOGISTYKA
Green Factory Logistics (GFL) oferuje klientom
najwyższą jakość i różnorodność rozwiązań.
Firma posiada własne chłodnie, co umożliwia
świadczenie usług transportowych, całopojazdowych i drobnicowych na terenie całego
kraju. Usługa transportowa obejmuje odbiór
towaru z wyznaczonego przez klienta miejsca
(może być to zakład produkcyjny czy magazyn
przerzutowy), a następnie dostarczenie go
we wskazanej temperaturze do oznaczonego
odbiorcy. Transport całopojazdowy działa
w schematach: A-A, A-B, a także A-C. Odgrywa
on kluczową rolę przy dostawach produktu
o krótkiej dacie przydatności. Transport dedykowany możliwy jest w dowolnej temperaturze,
natomiast drobnicowy odbywa się wyłącznie
w zakresie od 2 do 6°C. Spadek temperatury
poniżej 2°C skutkowałby przemrożeniem,
a wzrost powyżej 6°C zagrzaniem towaru, co
pociągałoby za sobą znaczne straty. Jednak
dzięki skrupulatnej kontroli oraz regularnym
serwisom agregatów (zarówno magazynowych, jak i tych w naczepach) GFL niezmiennie
gwarantuje swoim klientom bezpieczeństwo
zachowania wymaganej temperatury.
Firma posiada ponad 100 własnych naczep
chłodniczych. Wszystkie wyposażone są w nowoczesne agregaty i GPS. Część taboru przypisana jest do jednego z magazynów, resztą
dysponuje się po całym kraju zgodnie z życzeniem klienta. Każda naczepa oklejona jest
firmowym logo, aczkolwiek firma jest na etapie
wdrażania projektu mobilnych reklam.
Green Factory Logistics skupia się nie
tylko na transporcie całopojazdowym, przewozach dedykowanych czy dostawach drobnicowych, ale także na usługach magazynowych opartych na WMS, cross-dockingu oraz 
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doradztwie logistycznym. GFL kompleksowo
wspiera swoich klientów w zarządzaniu operacjami magazynowymi, często w przypadku
outsourcingu usług logistycznych. Pozwala to
przede wszystkim na redukcję i kontrolę kosztów operacyjnych z punktu widzenia klienta.
W usługach okołomagazynowych GFL oferuje
przepakowanie, konfekcjonowanie, miksowanie towaru, etykietowanie, wydawanie
dokumentów WZ, PZ i in., a także regularną
inwentaryzację (dla niektórych klientów nawet
cotygodniową). Firma stworzyła ponadto
samodzielny dział jakości, którego zadaniem
jest wdrażanie i utrzymywanie certyfikatów jakościowych. Oprócz tego dział jakości
sprawdza, ocenia i raportuje klientom stan
produktu magazynowego i cross-dockowego,
dzięki czemu klient zdalnie sprawuje opiekę
na własnym towarem.

TEMPERATURA POD KONTROLĄ
Podstawą działalności Green Factory Logistics
są chłodnicze usługi logistyczne, gdzie w całym
łańcuchu dostaw – od odbioru z produkcji,
przez magazyn, aż po dostawę bezpośrednią – zapewniona jest wymagana temperatura
kontrolowana od 2 do 6°C. Klientami GFL są
przede wszystkim przedsiębiorstwa oferujące
produkty typu fresh (warzywa, owoce, wędliny,
przetwory mleczne). Ze względu na obecność
dzielonych komór na magazynie firma jest
w stanie świadczyć usługi magazynowania dla
produktów o różnej temperaturze (powyżej
2°C), a także rozdzielać asortyment ze względu
na wzajemne oddziaływanie biologiczne.
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Dla Green Factory Logistics utrzymanie
łańcucha zimna w trakcie transportu to
podstawa. Już przed załadunkiem temperatura wewnątrz naczepy powinna wynosić od
2 do 4°C, co kontroluje personel wykonujący
wykonujący załadunek. Temperatura zapisywana jest w dokumentach załadunkowych
towarzyszących kierowcy w czasie późniejszego transportu, co musi zostać potwierdzane
także przez samego prowadzącego pojazd.
Jeżeli temperatura będzie niezgodna z wymaganiami, które opisano w dokumentach transportowych, to wówczas personel nie wykona
załadunku, natomiast kierowca będzie musiał
odjechać samochodem od rampy, a następnie doprowadzić temperaturę do właściwej.
Dopiero po tym zabiegu personel wykona
załadunek towaru.
Stabilność łańcucha zimna w trakcie
transportu zapewnia odpowiednio ustawiony
i sprawny agregat chłodniczy oraz rejestrator
temperatury umożliwiający zapis oraz późniejszy wydruk danych. Stanowi to gwarancję
utrzymania właściwej temperatury oraz umożliwia przekazanie tych informacji klientom.
Jeszcze przed podjęciem zlecenia na daną trasę
kierowca jest zobowiązany sprawdzić działanie
sprzętu. W przypadku wykrycia niezgodności
nie wolno mu podjąć załadunku – usterkę
zgłasza do spedytora GFL oraz do pracownika
działu technicznego, który kieruje kierowcę do serwisu w celu wykonania naprawy
wadliwych elementów.
Równie ważny aspekt stanowi utrzymanie temperatury w trakcie magazynowania. Już w momencie przyjęcia na magazyn

temperatura towaru jest kontrolowana przez
personel przyjmujący dostawy. Wszelkie rozbieżności między zalecaną temperaturą przechowywania a stanem rzeczywistym są zgłaszane do klientów/właścicieli towaru. Dalsze
działania zależą od ich decyzji, np. zwrot i obciążenie przewoźnika czy utylizacja produktów.
Jeśli towar spełnia wymagania, jest on wstawiany do wyznaczonych lokalizacji w magazynach
GFL. W komorach, w których przechowuje się
towar, warunki temperaturowe monitorowane
są w systemie elektronicznym w sposób ciągły.
W przypadku przekroczeń temperatury system
automatycznie uruchamia alarm, po którym
personel ma za zadanie podjąć odpowiednie
działania korygujące. Głównym celem jest
niedopuszczenie do przerwania łańcucha zimna.
Aby zapewnić optymalną temperaturę produktów, towar przewozi się do komory, w której
panują odpowiednie warunki, lub wstawia się
go do uprzednio schłodzonych naczep, gdzie
monitoring temperatury funkcjonuje sprawnie.
W takich przypadkach personel kontaktuje się
także z serwisem technicznym w celu usunięcia awarii. Każda czynność z postepowania
w czasie przekroczenia temperatury jest rejestrowana, dzięki czemu można udowodnić,
że łańcuch zimna nie został przerwany i towar
będzie bezpieczny dla finalnych konsumentów.

MAGAZYNOWY TRÓJKĄT
LOGISTYCZNY
Główne magazyny GFL znajdują się w centralnej
Polsce w Błoniu oraz na południu w Sosnowcu,
natomiast magazyn cross-dockowy w wielkopolskim Niepruszewie. Każdy z nich posiada
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wydzielone komory, dzięki którym możliwe jest
zachowanie różnych temperatur: od 2°C do 6°C
oraz od 10°C do 12°C. Siatka magazynów wciąż
się powiększa. W 2017 roku magazyn w Błoniu
został rozbudowany z 5000 m2 do ponad
8000 m2. Również w tym roku, jako cross-dock
dla produktów świeżych, ma ruszyć komora
z zakresem temperatury od 0°C do 2°C. GFL
zapewnia składowanie zarówno krótko-, jak
i długoterminowe.
W magazynach towar przyjmowany jest
do systemu WMS, co umożliwia dokładne
monitorowanie ścieżki każdego opakowania z partii o dowolnej ilości artykułów. GFL
okresowo testuje wycofanie wybranych partii
towaru – ostatnie testy dowodzą, że w czasie
poniżej 3 godzin firma może określić

położenie każdego opakowania z przyjmowanej partii produktów w zakresie oferowanego
łańcucha logistycznego.

Ze względu na szeroki wachlarz usług logistycznych oraz ogromny potencjał z oferty GFL
korzystają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak
i wielkie zakłady przetwórcze i produkcyjne.
Każdy klient jest tak samo ważny – wszystkich
tyczy się ta sama procedura obsługi, planowania
czy księgowania. Wartością dodaną jest niewątpliwie dedykowany opiekun, który posiada pełną
wiedzę o swoim kliencie i jest dla niego dostępny całodobowo. Firma stawia na dobre relacje
z kontrahentami i elastycznie dostosowuje się
do ich potrzeb. Na długofalową współpracę

z Green Factory Logistics zdecydowały się wiodące przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa
rybnego, mięsnego, owocowo-warzywnego,
mleczarskiego, dań gotowych oraz HoReCa.
Lata doświadczeń zdobywanych przez
pracowników GFL, nowoczesny park maszynowy oraz potężne zaplecze magazynowe czynią
z Green Factory Logistics jednego z najatrakcyjniejszych partnerów na rynku transportowo-magazynowym. Firma bazuje na zasadach systemu
HACCP oraz wymaganiach standardu IFS Logistics,
jest także pod stałym nadzorem weterynarii.
Wysoka jakość świadczonych usług gwarantuje
bezpieczeństwo wszystkich produktów – Green
Factory Logistics to bez wątpienia synonim
niepodważalnej jakości, precyzji i niezawodności. To jest właśnie logistyka godna zaufania.


WARUNKI MAGAZYNOWANIA

PRZEWOZY CAŁOPOJAZDOWE

JAKOŚĆ

WMS

ODDZIELNE POMIESZCZENIA SKŁADOWE
W ZAKRESIE TEMPERATUR:

DEDYKOWANE USŁUGI „DOOR TO DOOR”
OPARTE SĄ O PONIŻSZE STANDARDY:

ZACHOWANIE
ZASAD FIFO, LIFO,
FEFO - ZGODNIE
Z POTRZEBAMI
KLIENTA

DOKŁADNE
MONITOROWANIE
ŚCIEŻKI KAŻDEGO
OPAKOWANIA Z PARTII
O DOWOLNEJ ILOŚCI
ARTYKUŁÓW

+2°C
do +6°C
od +10°C
do +12°C
od

+0°C
do +2°C
od

inwestycja w budowie
cross-dock dla
produktów świeżych

8000 m
ok. 10000 palet

ok.

2

GFL DLA KAŻDEGO

system

odbiór w dniu A,
dostawa w dniu B

7

magazyn w Błoniu

2000 m
ok. 1250 palet
ok.

2

magazyn w Sosnowcu

A-B

realizacja
dni
w tygodniu
odbiorów/dostaw

-25°C
do +25°C
od

temperatura kontrolowana

24 h na dobę

nadzór nad dostawami

100

24 h

wyposażonych w
GPS-y i termografy

Dedykowany opiekun
posiada pełną wiedzę
o swoim kliencie i jest
dla niego dostępny
całodobowo.

własnych
33-paletowych naczep

gregaty Carrier
A
Maxima oraz Vector

3h

Ostatnie testy
dowodzą, że w czasie
poniżej 3 godzin firma
może określić położenie każdego opakowania z przyjmowanej partii produktów
w zakresie oferowanego łańcucha logistycznego.
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Na zdjęciu od lewej:
Paweł Lorek (Dyrektor Operacyjny GFL)
oraz Grzegorz Klimas (Linde MH)

HISTORIA WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY FIRMĄ

GREEN FACTORY LOGISTICS
A LINDE MH POLSKA
Nasza współpraca rozpoczęła się już w 2008 roku, kiedy
do spółki-matki – firmy Green Factory – dostarczyliśmy
pierwsze wózki Linde T20SP serii 131-00 (tzw. rydwany),
a następnie w 2010, 2011, 2014 i 2016 roku wózki spalinowe H20T serii 391 z napędem hydrostatycznym, wózki
elektryczne z przeciwwagą E14 serii 386-00 oraz kolejne
maszyny typu T20SP serii 131, które rewelacyjnie spisywały
się na dokach załadunkowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Warto podkreślić, że sami operatorzy byli bardzo zadowoleni z opatentowanej bryły rydwanów, która zabezpiecza
pracownika w pięciu miejscach, dając nieporównywalny
z żadnym innym wózkiem konkurencji komfort oraz bezpieczeństwo pracy. Wraz z rozwojem rynku firma Green Factory
domawiała kolejne wózki marki Linde typu H, L, T, E i otwierała nowe spółki, m.in. Green Factory Bronisze i Green
Factory Logistics (obecnie cała grupa Green Factory posiada
około 18 spółek).
Powstające spółki Green Factory częściowo korzystały
z usług innych dostawców – decyzja ta była podyktowana chęcią posiadania zdywersyfikowanej floty, aby móc
odnieść się do jakości produktu względem ceny, a następnie
– po określonym czasie użytkowania wózków – mieć możliwość porównania produktywności maszyn na przestrzeni
kilku lat eksploatacji.
Współpraca z Green Factory Logistics rozpoczęła się
w 2011 roku, kiedy firma zdecydowała się na pierwsze
fabrycznie nowe wózki Linde T20SP serii 131. Po fali
pozytywnych opinii operatorów oraz bardzo niskiej awaryjności naszych maszyn Klient domawiał w kolejnych latach
następne wózki typu rydwan i nowo wchodzącą serię Linde
‘double stacker’ w wersji rydwan: wózki D12LSP serii 133,
które w tym samym czasie na górnych widłach mogą transportować palety o masie 1200 kg, na dolnych natomiast
800 kg. Maszyna jest ponadto zdolna do transportu palety
o całkowitej masie 2000 kg na tzw. poziomie 0. Kolejnym
atutem, który przekonał naszego Partnera do zakupu
wózków D12LSP, był fakt, że dwie serie maszyn – 131 i 133 –
wchodzą w skład grupy MATRIX (grupa ta to ponad 48 typów
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wózków posiadających te same wymiary komory bateryjnej). Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło zaoszczędzić
na liczbie dobranych baterii.
Firma Green Factory Logistics przez okres kilku ostatnich
lat bardzo umocniła swoją pozycję w transporcie i magazynowaniu na rynku zarówno polskim, jak i europejskim. Przez
cały ten czas wzrastało jej zapotrzebowanie na najlepsze
rozwiązania logistyczne, czemu firma Linde MH zawsze była
w stanie sprostać. W roku 2015 nasz Partner wybudował
magazyn wysokiego składowania o najwyższych standardach, do którego zamówił kolejne, sprawdzone maszyny
Linde T20SP z widłami o długości 1150 i 2400 mm, pierwsze
wózki MT15 serii 1133 (tzw. pieski), które pełnią rolę wózków
pomocniczych dla kierowców przy rozładunkach towaru
u odbiorców, oraz maszyny wysokiego składowania Linde
R14 serii 1120 z wyposażeniem pozwalającym na szybkie
i bezpieczne operacje na wysokościach z wysokim ładunkiem na widłach. Wózki Linde serii 1120 charakteryzują się
najmniejszymi korytarzami roboczymi oraz największymi
udźwigami na pełnych wysokościach składowania, a przy
tym są jedynymi wózkami na rynku światowym o amortyzowanej ramie, która izoluje miejsce pracy operatora (kabinę)
od reszty maszyny, a tym samym niweluje drgania i wibracje.
Obecnie Grupa Green Factory posiada na terenie całej
Polski wózki marki Linde w liczbie około 60 sztuk, a są
to modele:
ll
T 20SP serii 131 (wózek załadunkowy w dokach
oraz pomocniczy do kompletacji na magazynie),
llMT15 serii 1133 (wózek do pracy na naczepie –
mały i zwinny, obecnie podróżujący na samochodach po całej Polsce i nie tylko),
llE14 serii 386 (wózek do pracy na magazynie,
załadunkowy na dokach oraz do pracy ładunkiem na wysokościach do 5000 mm),
llH16T, H20D serii 391 (wózki do pracy w każdych
warunkach atmosferycznych na zewnątrz hali),
llE10 serii 334 (wózek do pracy w małych
pomieszczeniach i z możliwością składowania
ładunków na wysokościach do 5000 mm),
llR14 serii 1120 (wózek do pracy na wysokim
składzie w wąskich korytarzach roboczych).
W imieniu swoim oraz firmy Linde MH Polska pragnę
bardzo serdecznie podziękować firmom Green Factory
Logistics, Green Factory Bronisze oraz Green Factory (dawnej
Green Factory Artur Rytel) za zaufanie, jakim nas obdarzyły, możliwość realizacji wspólnych celów oraz bardzo
dobrą, wieloletnią współpracę partnerską. Głęboko wierzę,
że w kolejnych latach będziemy kontynuować tę udaną
kooperację oraz wspólnie tworzyć przyszłość naszych firm.
POLECAMY NASZE USŁUGI DORADCZO-TECHNICZNE PRZY
DOBORZE URZĄDZEŃ MARKI LINDE DO KAŻDEJ APLIKACJI.
Mariusz Banachowicz
Dyrektor Handlowy o. Warszawa Linde MH Polska
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LINDE ROBOTICS
PO RAZ PIERWSZY
W POLSCE!
PREZES LINDE MH POLSKA ROBERT
JURKIEWICZ POWITAŁ GOŚCI I PRZEDSTAWIŁ NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA
ORAZ PROPOZYCJE FIRMY.

TO BYŁO NIEZWYKŁE WYDARZENIE –
AUTOMATYCZNE WÓZKI Z SERII LINDE MATIC:
MODELE L-MATIC AC ORAZ P-MATIC PO RAZ
PIERWSZY W POLSCE ZADEMONSTROWAŁY,
NA CO JE STAĆ. DZIĘKI UPRZEJMOŚCI FIRMY
HUSQVARNA NA TERENIE JEJ IMPONUJĄCEGO
MAGAZYNU W DNIU 2 CZERWCA 2017 ROKU
W MIELCU NASI KLIENCI MIELI NIECODZIENNĄ
OKAZJĘ DO OBEJRZENIA NA ŻYWO WYJĄTKOWEJ PREZENTACJI TYCH DWÓCH Z SZEŚCIU
DOSTĘPNYCH MODELI AUTOMATYCZNYCH.
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irma Linde Material Handling kładzie
nacisk na rozwój i innowacje, tworząc
produkty najwyższej jakości – oto roboty,
które myślą i działają autonomicznie obok
ludzi. Seria automatycznych wózków Linde
MATIC została wyposażona w inteligentne
funkcje, które umożliwiają pojazdom pracę
w tym samym otoczeniu wśród osób i innych
maszyn bez dodatkowej infrastruktury: wózki
bezbłędnie nawigują przy użyciu istniejących
stałych elementów konstrukcyjnych, takich
jak ściany, regały lub kolumny. Jest to rozwiązanie ekonomiczne oraz łatwe i szybkie w instalacji, które ponadto pozwala na bezproblemową
modyfikację zaplanowanych wcześniej tras czy
przepływów materiałów.
Podczas gdy zadania logistyczne wykonywane są przy udziale ludzi, tak nowa generacja
zautomatyzowanych wózków Linde w technologii nawigacji Driven by Balyo może realizować
powtarzalne operacje z ładunkiem rzetelnie
i bez pomocy operatora, przy czym – co niezwykle istotne – w razie potrzeby maszynę z łatwością można przełączyć z trybu automatycznego
na manualny.
W minionym wydarzeniu wzięło udział
ponad 90 przedstawicieli naszych Klientów.
Prezes Linde MH Polska Robert Jurkiewicz
powitał gości i przedstawił najnowsze rozwiązania oraz propozycje firmy, zaś Jakub Cieloch,
Product Manager w Linde MH Polska – przy
udziale ekspertów ds. automatyki i programowania, Stéphane’a Ambrozo i Erwanna Yvina
– poprowadził prezentację Linde robotics.
Dwa roboty od Linde: paletowy wózek
stertujący z przeciwwagą L-MATIC AC –
idealny do transportu zamkniętych palet,

obsługi stelaży i kontenerów przemysłowych
czy składowania na taśmociągach – oraz
ciągnik P-MATIC – przeznaczony do aplikacji
z użyciem wagonów logistycznych, transportu
ładunków, kompletowania, gospodarowania
odpadami czy zaopatrywania linii produkcyjnej – zaprezentowały swoje możliwości
na nowej hali magazynowej Husqvarny. Obszar,
po którym poruszały się wózki, został zmapowany, następnie informacje te przeniesiono
do systemu komputerowego, gdzie wytyczono
trasę, którą przesłano do robotów. Przy użyciu
sterowanej laserowo geonawigacji wózki były
w stanie samodzielnie orientować się w terenie – mogły pobierać, transportować i składować ładunki czy poruszać się slalomem między
ustawionymi przeszkodami.
Linde robotics to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które pozwala
użytkownikowi cieszyć się znaczną przewagą
konkurencyjną, zapewniając równocześnie
wysoki stopień elastyczności w procedurach
operacyjnych. Dopracowane systemy bezpieczeństwa i wszechstronne interfejsowe oprogramowanie umożliwiają w pełni zintegrowane
rozwiązania: ludzie i maszyny mogą współpracować bezpiecznie i wyjątkowo skutecznie.

WÓZK I LI N D E M ATI C | N EWS

FREKWENCJA DOPISAŁA –
PONAD 90 PRZEDSTAWICIELI
KLIENTÓW LINDE MH WZIĘŁO
UDZIAŁ W PREZENTACJI.

JAKUB CIELOCH, PRODUCT
MANAGER W LINDE MH
POLSKA – PRZY UDZIALE
EKSPERTÓW DS. AUTOMATYKI
I PROGRAMOWANIA,
STÉPHANE’A AMBROZO
I ERWANNA YVINA –
POPROWADZIŁ PREZENTACJĘ LINDE ROBOTICS.
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Podlasie
POGRANICZE KULTUR
Podlasie jest bankiem
dobrych genów
nie tylko koszteli i papierówek
czy ziół różnorakich.
Spójrz na ludzi tu mieszkających
to bank lokalnego patriotyzmu
i sztuki życia razem,
choć czasem tak różnie…
Joanna Angiel, 2012

Wydaje się, że tutaj czas płynie inaczej.
Że zawsze tak było. W jakiś niezwykły
sposób miejsce to stawia opór przemijającym dekadom, wciąż funkcjonując
po swojemu i według własnego zegara.
Mówi się często o specyficznej magii tego
KAROLINA
DRYGIEL
Junior
Marketing
Specialist
Linde MH
Polska

regionu tak silnie odczuwalnej w każdym jego zakątku. Magii przejawiającej
się w spokoju łąk, bagien i wiekowych
puszczy. W energii, która budzi jeszcze
w nocy i każe wyruszyć podziwiać kolejny
wschód słońca nad Biebrzą. W dostojności
brodzących bocianów. W cieple tamtejszej
gościnności. W jedynym w swoim rodzaju smaku gorących bab ziemniaczanych
na obiad i miodu pitnego po. Wreszcie
w uroku wiejskich drewnianych chat i ich
kolorowych okiennic, w unikatowości
kościołów, cerkwi, synagog i tatarskich
meczetów. Oto Podlasie – jedno z najbardziej osobliwych miejsc Polski, gdzie
wyjątkowa mieszanka kultur i zachwycająca przyroda tworzą atmosferę, której nie
sposób doświadczyć gdziekolwiek indziej. 
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NAREW

Żeby zobaczyć drugą taką
rzekę, trzeba by się wybrać
aż do Afryki. Narew bowiem
wykształciła tu bardzo specyficzny system korytowy zwany
anastomozującym. Bagienna
dolina w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego
stanowi obecnie jeden z nielicznych obszarów zalewowych
dolin rzecznych Europy.

2/2017 lindepartner | 21

LI FE ST Y L E | P O D L A SI E

p

odlasie przez wieki stanowiło szeroko
pojęte pogranicze. Było ziemią trochę
niczyją, ziemią sporną, ziemią, na której
zderzały się rozmaite wpływy religijne, kulturowe i polityczne. Stąd ustalenie
ścisłych granic tego terenu – z historycznego,
społecznego, geograficznego czy wreszcie
dialektycznego punktu widzenia – stanowi
niemały dylemat. Zygmunt Gloger, polski historyk, zasłużony etnograf i krajoznawca, w 1900
roku w swojej znamienitej pracy „Geografia
historyczna ziem dawnej Polski” tak oto określił granice podlaskich ziem: „Właściwe, to
jest pierwotne Podlasie było pasem ziemi,
długim mil trzydzieści kilka, a szerokim kilka
do kilkunastu (…). Aby się lepiej zoryentować
w rzeczywistych konturach granic Podlasia (…),
należy sobie wyobrazić linię, poprowadzoną
z Augustowa przez Rajgród, Knyszyn, Suraż,
Brańsk, Drohiczyn, Międzyrzec do wsi Gęsi
pod Parczewem, a linia ta stanowić będzie oś,
przecinającą podłużnie sam środek wązkiej
a długiej ziemi podlaskiej”. Jan Bystroń podkreślał pograniczność Podlasia. W „Etnografii
Polski” wyjaśniał, iż: „(…) krzyżowały się
tu wpływy najrozmaitsze. Charakter pograniczny tej ziemi skłania nas do uznania
wyjątkowego stanowiska Podlasia i nie włączania go ani w Mazowsze, ani do Małopolski,
(…) zwłaszcza że i wpływy wschodnich sąsiadów są tutaj bardzo wyraźne”.
Procesy osadnicze z przełomu XIV i XV
wieku, które trwały do schyłku XVIII stulecia,
przyczyniły się do wykształcenia na Podlasiu
czterech głównych struktur etnicznych:
polskiej, ruskiej, białoruskiej i litewsko-jaćwieskiej. Zostały one dodatkowo wzbogacone przez osadnictwo tatarskie w okolicach
Tykocina, Knyszyna, Goniądza, Sokółki i Krynek
oraz intensywne – zwłaszcza w XVII wieku –
osadnictwo żydowskie. To właśnie te grupy
etniczne szczególnie wpłynęły na kulturowy
wymiar Podlasia. Można by pomyśleć, że taki
społeczno-kulturowo-religijny miszmasz mógłby uniemożliwić wykształcenie się jakiejś integralności, która stanowiłaby bazę dla istnienia
spójnego regionu. Jednak głęboka podlaska
różnorodność ulegała specyficznej, bezwiednej asymilacji i integracji, co w konsekwencji
pozwoliło Podlasiu na wykreowanie w swoim
obrębie wyjątkowej wspólnoty. Tak oto na tym
zachwycającym przyrodą obszarze w wyniku
setek lat nietypowego współistnienia narodowościowego narodziły się nowe wartości
i fascynujący wzór kulturowy.
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Ludzie pogranicza
Pod względem narodowościowym Podlasie stanowi najbardziej zróżnicowany region w Polsce. Jego wieloetniczności
towarzyszy obecnie dwureligijne rozbicie: marginalną
część stanowi islam, prym natomiast wiodą dwa wyznania
chrześcijańskie – prawosławie i katolicyzm. Południowowschodnia część tych ziem jest ponadto jedynym obszarem
w kraju, gdzie wyznawcy katolicyzmu stanowią mniejszość,
dominują zaś wierni Kościoła prawosławnego. Podlasie
jest również nielicznie zamieszkiwane przez protestantów
i starowierców, niegdyś swoją obecność silnie zaznaczał
judaizm. Dość trudno rozgraniczyć tutaj w sensie terytorialnym poszczególne grupy narodowościowe – jest to
mianowicie nie tyle region styku, co nakładania się kultur,
strefa przejściowa, której mieszkańcy nierzadko czują przynależność do dwóch narodów. Często mamy na Podlasiu
do czynienia z dominacją tożsamości regionalnej nad
etniczną i zdarza się, że miejscowa ludność – bez względu
na właściwą przynależność narodowościową – określa
siebie po prostu mianem „tutejszych”.
Ludzie Podlasia – ich język, zwyczaje, wierzenia, obrzędy – komponują lokalny koloryt. Na kanwie podlaskiego
bagażu kulturowego wykształcił się specyficzny krajobraz:
zespoły urbanistyczne miast, architektura sakralna i cmentarze różnych wyznań, zespoły dworskie i pałacowe, drewniana architektura wsi – to materialne dowody bogactwa
współistniejących tu przez wieki narodów oraz elementy,
które wraz z wybitnie cennymi przyrodniczo terenami
kształtują wyjątkową atrakcyjność tego regionu. Oto bogactwo krainy wielu kultur.

Fasada barokowego kościoła
Św. Trójcy w Tykocinie oraz
pielgrzymi w Świętej Wodzie.

Dwa oblicza chrześcijaństwa
Więzy pomiędzy kulturą ludową a religią są na Podlasiu
do tego stopnia silne, iż Podlasian nazywa się niekiedy
„społecznością sakralną”. Włodzimierz Pawluczuk twierdzi, że „(…) w tego rodzaju społecznościach wszystkie lub
prawie wszystkie elementy kultury etnicznej obwarowane
były sankcją świętości”. Elementy te nie tyle podporządkowywano doktrynie religijnej, ile były one „święte
same w sobie”, a ludność oddawała im należny szacunek.
Przywiązanie do religii zaowocowało m.in. bogactwem
architektury sakralnej. Wytworzył się tu charakterystyczny
krajobraz, gdzie od wieków swoje istnienie wyjątkowo
silnie zaznaczają dwa chrześcijańskie wyznania.
Wiele podlaskich miasteczek ma swoje korzenie
w średniowieczu. Ich powstanie zawsze łączyło się z podtrzymaniem już obecnej bądź założeniem nowej parafii – czy
to katolickiej, czy prawosławnej. Na przestrzeni wieków
świątynie niszczały, a w ich miejscu wznoszono nowe – taka
tendencja utrwaliła się w XIX stuleciu oraz na przełomie
XIX i XX wieku, kiedy powstało dużo cerkwi, a następnie
kościołów katolickich. Architektura tych ostatnich była silnie
naznaczona historyzmem, co wiązało się z intensywnym
poszukiwaniem własnego narodowego stylu.
Kościół Św. Antoniego z Padwy w Sokółce z piękną
polichromią, obrazem Miłosierdzia Bożego pędzla Ludomira
Sleńdzińskiego czy znaną z filmu „U Pana Boga za piecem”

Pielgrzymi prawosławni
na Grabarce.
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GRABARKA

Serce prawosławia w Polsce, miejsce, które ma dla tej wspólnoty
wyznaniowej takie samo znaczenie, jak dla katolików Jasna Góra.
Rokrocznie, zwłaszcza w okolicach święta Przemienienia Pańskiego, ściągają na Świętą Górę rzesze pielgrzymów. Mistyczności
temu miejscu dodają otaczające cerkiew tysiące krzyży, które
zostały tu przyniesione przez wiernych w różnych intencjach.
„Spasi i sochrani” – głosi wiele z nich, „uratuj i zachowaj”…

NAREW, CERKIEW
PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA
ŚWIĘTEGO
To cerkiewne kopuły
stanowią szczególny
element podlaskiego pejzażu.

plebanią; Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z obrazem
Madonny słynącym łaskami od, jak mówią tutejsi, „niepamiętnych czasów”; „Katolicka Grabarka”, czyli Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej i Góra Krzyży w owianej legendami
Świętej Wodzie – Podlasie obfituje w niezwykłe świątynie
katolickie i warto zobaczyć przynajmniej kilka z nich. Jednak
to cerkiewne kopuły stanowią ten szczególny element
podlaskiego pejzażu.
Na Podlasiu możemy podziwiać prawdziwe arcydzieła
prawosławnej architektury sakralnej. Cerkwie prezentują
rozmaite style architektoniczne, a znaczna część świątyń
to zabytki. Puszcza Białowieska była dość częstym dostarczycielem wysokiej jakości drewna do budowy wielu
z nich, dzięki czemu stan budynków pozostaje wyjątkowo
dobry. Symboliczny charakter ma kolor, jakim pokrywa
się świątynie. I tak cerkiew poświęconą Matce Boskiej lub
Archaniołowi Michałowi maluje się na niebiesko, kolor
zielony związany jest z Duchem Świętym, natomiast brązowe
świątynie poświęca się męczennikom.
Jednym z piękniejszych tego typu obiektów jest cerkiew
pw. Opieki Matki Bożej w Puchłach. Budynek wybudowano
w stylu rosyjsko-bizantyjskim na planie krzyża, a wieńczy go
pięć kopuł zakończonych charakterystycznym dla prawosławia sześcioramiennym krzyżem. Znajduje się tu szczególnie
czczona ikona Matki Bożej Opiekuńczej. W miejscowości
Narew architekturą zachwyca cerkiew pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego. Świątynia słynęła niegdyś z wielu cennych
ikon, które spłonęły w pożarze, jaki w 1990 roku zniszczył
wnętrze obiektu. Niezwykłe wrażenie sprawia ulokowana
urokliwie na wzniesieniu wiekowa cerkiew w SzczytachDzięciołowie. Niewielką modrzewiową budowlę wzniesiono
na planie wydłużonego ośmioboku – dach pokrywa gont,
a wieńczy go czworoboczna wieżyczka z kopułą i krzyżem.
Obiekt stanowi typowy przykład cerkwi, jakie powszechnie
budowano na Podlasiu w drugiej połowie XVIII wieku. Takich
unikatów jest tutaj wiele – barwne budowle wkomponowane
w urzekający krajobraz są wyjątkową i bardzo istotną składową „podlaskości”. Nie sposób rzecz jasna wszystkich opisać,
ale jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę.
Według zachowanych relacji w 1710 roku Podlasie
nawiedziła fala morowego powietrza, która wyjątkowo
obfite żniwo zebrała w okolicach Siemiatycz. Przerażona
ludność opuszczała w pośpiechu zagrożone tereny, niektóre
wsie zupełnie się wyludniły. W tym czasie, jak głosi legenda, pewien starzec dostąpił we śnie objawienia, w którym
otrzymał nakaz udania się z drewnianym krzyżem na pobliską górę Grabarkę, co miało powstrzymać szalejącą zarazę.
Tak też zrobił, a wieść o tym rozeszła się w parafii bardzo
szybko – dzierżąc krzyże, okoliczni mieszkańcy udali się
na wzniesienie. U jego podnóża znajdowało się źródełko,
w którym przybysze obmyli się i napili wody. Podobno
wszyscy, którzy to uczynili, zostali ocaleni, w podzięce zaś
wznieśli na górze drewnianą kapliczkę, nadając jej dedykację Przemienienia Pańskiego. Przez lata przebudowywana,
remontowana i upiększana dotrwała do 1990 roku, kiedy
to doszczętnie spłonęła. Nową, już murowaną cerkiew

wyświęcono w 1998 roku.
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Podlaski orient
W porównaniu z XVI-wiecznym osadnictwem obecnie
zachowały się na Podlasiu jedynie nieliczne skupiska ludności wyznającej islam, jednak dzisiejsza społeczność tatarska – mimo spolonizowania – niezmiennie kultywuje stare
zwyczaje i zachowuje w codziennym życiu świadomość
swojego pochodzenia. Tatarzy to wpisana już od setek lat
w historię tych ziem niepowtarzalna mniejszość narodowa,
która wprowadza egzotyczny element do kultury wschodniej Polski. Miejsca silnie związane z historią Tatarów łączy
słynny Szlak Tatarski.
W przebiegu szlaku wyróżnia się dwa odcinki: duży,
który ma 54 km długości i prowadzi z Sokółki do Kruszynian,
oraz mały o długości 19 km łączący Kruszyniany z osadą
Waliły-Stacja. W najważniejszych miejscowościach na szlaku, Kruszynianach i Bohonikach, zachowały się najstarsze
w Polsce drewniane meczety oraz cmentarze muzułmańskie – mizary. Warta uwagi jest również Sokółka, gdzie
w muzeum regionalnym zgromadzono największą w Polsce
kolekcję pamiątek po pierwszych polskich Tatarach.
To, co przyciąga na Szlak Tatarski, to nie tylko możliwość
poznania historii Tatarów czy odwiedzenie meczetu, ale
także szansa zasmakowania tej kultury – i to dosłownie.
W Kruszynianach w pobliżu meczetu działa gospodarstwo
agroturystyczne „Tatarska Jurta”, którego właścicielka
wraz z rodziną kultywuje tradycje tatarskiej kuchni. Można
tu skosztować wyjątkowych specjałów, a także poznać
kolejne aspekty związane z tą kulturą. „Tatarska Jurta” jest
dynamicznie rozwijającym się miejscem – w swoich progach
gościła nawet brytyjskiego następcę tronu, księcia Karola.

Jeden z najstarszych
w Polsce drewnianych
meczetów,
Kruszyniany.

Fenomen podlaskiej natury
Na Szlaku Tatarskim.

Na żydowskim Kaczorowie
Tykocin to bez wątpienia żelazny punkt zwiedzania Podlasia.
Położone niedaleko Białegostoku miasteczko swoją dzisiejszą sławę zawdzięcza przede wszystkim bogatej historii.
Z Tykocinem związane były ważne dla Polski postacie,
jak np. król Zygmunt August, Stefan Czarniecki czy rodzina Branickich Gryfitów z Janem Klemensem Branickim
na czele – notabene to właśnie on przyczynił się do stworzenia koncepcji planistycznej ośrodka, dzięki czemu
Tykocin słusznie określa się mianem „perły baroku”. Rynek
miasta, w którego centralnej części znajduje się pomnik
Czarnieckiego, otoczony jest zabytkowymi drewnianymi
budynkami, a zwieńcza go charakterystyczny dla tykocińskiego krajobrazu kościół Św. Trójcy.
Istotnym momentem dla kulturowego wymiaru miasta
był rok 1522 i decyzja wojewody trockiego Olbrachta
Gasztołda o sprowadzeniu do Tykocina dziewięciu rodzin
żydowskich. Żydzi dość szybko zdominowali miejscowy
handel i rzemiosła. Od XVIII wieku aż do wybuchu II wojny
światowej stanowili blisko połowę mieszkańców miasta,
w związku z czym Tykocin pełnił rolę ponadlokalnego ośrodka żydowskiej społeczności.
Tykocińskie Kaczorowo cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyjezdnych. To tu znajduje się Wielka Synagoga,
która jako jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce
przetrwała niemiecką okupację. We wnętrzu budynku,
w którym obecnie mieści się muzeum, oprócz bogatego
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zbioru judaików można podziwiać bimę, oryginalne elementy wyposażenia czy malowidła ścienne. Tuż obok synagogi
znajduje się dawny Dom Talmudyczny. Gdy najdzie nas ochota na kugel, cymes czy kreplach, wystarczy zejść do jego
piwnicy – ulokowana jest tam najstarsza tykocińska restauracja „Tejsza” serwująca dania kuchni żydowskiej. Choć Żydzi
są dziś właściwie nieobecni w etnicznej tkance Podlasia,
wciąż da się na Kaczorowie odczuć atmosferę żydowskich,
kresowych miasteczek. To właśnie tam można zrozumieć,
czym było polsko-żydowskie sąsiedztwo.
Będąc w Tykocinie, grzechem byłoby nie odwiedzić
Pentowa, ponadstuletniego szlacheckiego dworu zbudowanego ze spławionego tu rzeką dębowego drewna z Puszczy
Białowieskiej. Miejsce to jest o tyle niezwykłe, że stało się
dość nietypową kolonią bociana białego, jedno spore gospodarstwo mieści bowiem ponad 30 stale zasiedlonych gniazd
tego ptaka. W 2001 roku dworowi nadano zaszczytny statut
Europejskiej Wioski Bocianiej – tylko jedno miejsce w danym
kraju może zostać wyróżnione tym tytułem. Położony niedaleko starorzecza Narwi dwór i jego bociani lokatorzy stanowią przedsmak cudu natury Podlasia, a okolice Pentowa to
przyrodnicze rarytasy najwyższej rangi.

Wielka Synagoga
w Tykocinie.
Synagoga jako
jeden z nielicznych
tego typu obiektów
w Polsce przetrwała
niemiecką okupację.

Jerzy Kondracki wydzielił na terenie Podlasia dwa makroregiony: Nizinę Południowopodlaską, która stanowi część
Nizin Środkowopolskich, oraz należącą do Wysoczyzn
Podlasko-Białoruskich Nizinę Północnopodlaską. Obie
jednostki rozdziela Podlaski Przełom Bugu – przedzierająca
się tu przez morenowe wzniesienia rzeka jest jednocześnie najwyższej rangi granicą geograficzną, która oddziela
Europę Zachodnią od Wschodniej.
Meandrujący Bug przez ponad 150 km wyznacza granicę Polski z Ukrainą i Białorusią, by w Niemirowie stać się
w końcu „naszą” rzeką. Kilkadziesiąt kilometrów dalej dociera do jednego z najstarszych miast Podlasia, Drohiczyna,
gdzie u podnóża Góry Zamkowej przyjmuje kształt podkowy, a znajdującym się na wzgórzu obserwatorom zapewnia
niezapomniany widok. Takie meandrujące koryta, które
tworzą rozległe doliny – niekiedy podmokłe i bagienno-torfowe – są w krajobrazie Podlasia bardzo powszechne. Region
ten posiada wśród tego typu walorów niezaprzeczalne perły.
Oto dwa podlaskie flagowe obszary nadwodne – biebrzańskie torfowiska i mokradła oraz anastomozująca Narew.
Szeroka dolina Biebrzy z największym zespołem torfowisk w Polsce – Bagnami Biebrzańskimi – oraz z unikatową
mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych została ujęta
w Biebrzański Park Narodowy. Zachowały się tu rzadkie,
zagrożone i ginące gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt.
Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w kraju i w Europie
Środkowej. To prawdziwa mekka ornitologów.
Żeby natomiast zobaczyć drugą taką rzekę, jaką jest
Narew w obrębie swojego parku narodowego, trzeba by się
wybrać aż do Afryki. Narew bowiem wykształciła tu bardzo
specyficzny system korytowy zwany anastomozującym,
który charakteryzuje gęsta sieć naprzemiennie łączących
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się i rozdzielających różnej szerokości i długości koryt rzecznych. Bagienna dolina w granicach Narwiańskiego Parku
Narodowego stanowi obecnie jeden z nielicznych obszarów
zalewowych dolin rzecznych Europy. Ze względu na specyficzną rzeźbę terenu jest to typowy szlak migracyjny ssaków
kopytnych. Tak jak i w przypadku Biebrzy, dolina Narwi to
bogactwo wodno-błotnych gatunków ptaków.
Czymże jednak byłoby Podlasie bez swoich lasów?
To tu możemy doświadczyć piękna leśnych kompleksów
o ponadprzeciętnej wartości przyrodniczej. Jednym z nich
jest położona w odległości kilkunastu kilometrów od
Białegostoku Puszcza Knyszyńska – ogromny, bardzo dobrze
zachowany obszar leśny sięgający swymi północnymi
krańcami po Puszczę Augustowską, południowymi zaś,
w okolicach Michałowa i zbiornika Siemianówka, niemalże
po Białowieską. Utworzono tu drugi co do wielkości park
krajobrazowy w Polsce. Puszcza jest ekosystemem wyjątkowym – występują tu bory świerkowe i sosnowe podobne
do tych, jakie spotyka się w południowej tajdze. Cechą
wyróżniającą knyszyńskie lasy jest dość częste występowanie świerka pospolitego, jednak największy skarb kompleksu stanowi szczególny ekotyp sosny: tzw. sosna supraska
(inaczej masztowa) to wyjątkowo piękne drzewo, które
charakteryzuje znaczna wysokość (w wieku 150 lat osiąga
około 45 m) i prosta, doskonale oczyszczona strzała. Bramę
Puszczy Knyszyńskiej stanowi Supraśl – najmłodsze podlaskie uzdrowisko z pięknym monasterem i obronną cerkwią
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz kultowym
Muzeum Ikon.
Jednak chyba żaden kompleks leśny w Polsce nie
dorównuje popularnością słynnemu środowisku naturalnemu równie słynnego żubra. Nie jest wszakże tajemnicą, że Puszcza Białowieska to jeden z najcenniejszych
pod względem przyrodniczym kompleksów leśnych
w Europie. Leży w zasięgu europejskich lasów mieszanych
w strefie klimatu przejściowego, są tu obecne właściwie
wszystkie typy zbiorowisk leśnych, jakie w danym położeniu
geograficznym mogą występować. Specyfika białowieskich
lasów jest wynikiem znacznej żyzności siedlisk, dobrego
zachowania najistotniejszych komponentów środowiska
geograficznego oraz szczególnego położenia. Dzięki temu –
jako jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy – UNESCO wpisało
Puszczę na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego. Najcenniejszą część obszaru objęto ochroną w ramach Białowieskiego Parku Narodowego. Występuje
w nim 40 zbiorowisk roślinnych, w tym 20 leśnych, wśród
których największą powierzchnię zajmują grądy (głównie
postać lasu dębowo-lipowo-grabowego).
Silnie związane z Puszczą Białowieską są losy największego lądowego ssaka Europy – żubra. Przetrwał on tu
na wolności aż do XX wieku: ostatni wolno żyjący osobnik
padł od kuli w 1919 roku. Jednak już 10 lat później z ogrodów
zoologicznych i zwierzyńców zwieziono do białowieskich
lasów potomków wywiezionych stąd w XIX wieku zwierząt.
Dzięki wieloletniej restytucji kompleks ponownie stał się
naturalną ostoją żubra.

BIAŁOWIESKI PARK
NARODOWY

Występuje w nim 40 zbiorowisk
roślinnych, w tym 20 leśnych,
wśród których największą powierzchnię zajmują grądy (siedlisko
lasu dębowo-lipowo-grabowego).

W Puszczy Białowieskiej żubr przetrwał
na wolności aż do XX
wieku: ostatni wolno
żyjący osobnik padł
w 1919 roku. Jednak
już 10 lat później
ponownie sprowadzono go do białowieskich lasów.
Dzięki wieloletniej
restytucji kompleks
znów stał się naturalną ostoją żubra.

Puszczę Białowieską charakteryzuje wysoka ranga kulturowa, stanowi ona bowiem swego rodzaju pomnik historii.
Była terenem polowań królów polskich, książąt litewskich
i rosyjskich carów. Pamiątki królewskich wizyt stanowią
m.in. puszczańskie uroczyska, gdzie mogły znajdować się
dwory myśliwskie (np. Stara Białowieża). Interesujące są
też zabytki samej Białowieży, np. pozostałości dawnego zespołu pałacowego (obecnie w znacznym stopniu
związanego z funkcjonowaniem dyrekcji Białowieskiego
Parku Narodowego).
Na szczególną uwagę zasługują także walory wiejskiego krajobrazu kulturowego okolic Puszczy. Ulokowane
w bezpośrednim sąsiedztwie lasów oraz ich polan kilkadziesiąt wsi, osad i przysiółków stanowi wyjątkowy zespół osadniczy. Zachowały się tam historyczne układy przestrzenne,
a także niemal całkowicie drewniana zabudowa z zaczerpniętymi ze sztuki rosyjskiej elementami i z oryginalnymi
pomieszczeniami gospodarczymi związanymi z tradycyjnymi zajęciami tutejszej ludności. Ponadto ta niepowtarzalna, rustykalna atmosfera – to trochę jakby odbyć podróż

do przeszłości.
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Wsi spokojna…
Za każdym razem, gdy odwiedzam podlaską wieś, mam
nieodparte wrażenie, że słowo „sielskość” narodziło się
właśnie tutaj. Jakby jego definicją był otaczający mnie krajobraz: poprzetykane gdzieniegdzie makami i chabrami pola,
świerki i sosny majaczące na granicy lasu, drewniany dom
za plecami, z którego otwartych okien wydobywa się przypominający dzieciństwo zapach przygotowywanego obiadu, bocianica karmiąca młode na przydrożnym słupie. Da się
tu wyczuć atmosferę kresowości, peryferyjności, oddalenia
od „centrum”, gdzie codzienność otacza refleksyjność i jakaś
specyficzna, emocjonalna aura.

To właśnie tutaj, na wsi, doświadczyć
można pełnej „podlaskości” i fenomenu
tejże – zapierającej dech przyrody,
unikatowości architektury oraz tej
kulturowej mieszanki, która, paradoksalnie, wydaje się być w swej różnorodności nieprzypadkowa, jakby ktoś
ją kiedyś skrupulatnie zaplanował.
Tak jak i w przypadku szeroko rozumianych aspektów
kulturowych, tak i pod względem architektonicznym wsie
podlaskie są bardzo zróżnicowane. Można wysnuć teorię,
że im bardziej na zachód regionu, tym drastyczniejsza
nastąpiła wymiana ich dawnej tradycyjnej zabudowy
na nową i trudno się tu doszukiwać jakiegoś wspólnego
architektonicznego nurtu. Jednak Podlasiakom udało się
stworzyć w tym wszystkim coś niesamowitego. Oto przykład – fenomen rzeźbionego detalu i bogactwa kolorystyki
wsi Otwartych Okiennic.
Kraina Otwartych Okiennic to szlak obejmujący przede
wszystkim trzy osady położone w dolinie Narwi oraz jej
dopływu Rudni: Trześciankę, Soce i wspomniane wcześniej
Puchły. Podstawowym walorem szlaku jest jego unikalna
architektura. Mam wrażenie, że Kraina wciąż stanowi trochę
niedocenianą perełkę, chociaż ma to niewątpliwie swoje
plusy – fala turystów nie zdołała zaburzyć tego niesamowitego klimatu odosobnienia.
Jeszcze nie tak dawno było to miejsce, z którego się
wyjeżdżało. Bo biednie, bo trochę prymitywnie, bo drewniane, małe domki. Co może być w tym ciekawego? Na szczęście doceniono – wówczas nieoczywisty – fenomen tych
wsi: w 2001 roku z pomocą przyszło Towarzystwo Ochrony
Ptaków i odnowiono kilka budynków, następnie przedsięwzięciu zaczęło patronować Stowarzyszenie Dziedzictwo
Podlasia. Konsekwencje tych działań to nie tylko odrestaurowane domostwa – to również, a może przede wszystkim,
podbudowana duma mieszkańców. Folklor Krainy rozkwitł
jakby na nowo.
Trześcianka jest najbardziej znaną wsią szlaku. Taka
klasyczna, zwarta ulicówka z domami zwróconymi szczytami
do drogi. Na trześciańskiej szosie jest trochę samochodów,
ale tuż obok w sąsiednich wioskach staje nam przed oczami
inny świat – brak tu asfaltu, mieszkańcy siedzą na ławkach
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przed swoimi domami, jest cicho i spokojnie, jest kolorowo.
Ornamentyka budynków zachwyca. Bogate snycerskie
dekoracje okiennic, nad- i podokienników, wiatrownic,
narożników, elewacji i szczytów nawiązują do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim budownictwie ludowym.
Takiej architektury nie spotka się nigdzie poza Podlasiem.
Koniecznie trzeba także zwrócić uwagę na przydrożne
krzyże wotywne, zabytkowe kapliczki i tamtejsze cerkwie.
Ponadto warto odwiedzić okoliczne osady, w tym Ciełuszki –
piękną wieś o architekturze typowej dla Krainy malowniczo
położoną niedaleko brzegu Narwi. Lokalna gwara i folklor
dopełniają właściwą Podlasiu atmosferę.

Życie na pograniczu
Tożsamość grupy etnicznej czy regionu dobitnie przejawia
się w obrzędach, zwyczajach czy sztuce ludowej. Są one
odzwierciedleniem postrzegania przez daną społeczność
świata, obrazem jej mentalności i wyznawanych wartości.
Na Podlasiu lokalna tradycja – wskutek swoistej izolacji
i przez lata w sąsiedztwie z wrogiem – była jakby cenniej
przechowywana i wierniej pielęgnowana.
Codzienność Podlasian od wieków dyktowała natura,
stąd ich życie odmierzane było rytmem pór roku. Po dziś dzień
zachował się wyraźny roczny cykl obrzędowy ze szczególnie
bogatą obrzędowością wiosenną. Najważniejsze święto
stanowi obchodzona według dwóch kalendarzy Wielkanoc,
z którą wiąże się wiele tradycji, m.in. misterne ozdabianie
jajek czy tzw. chodzenie z Konopielkami (świeckimi kolędami o charakterze życzeniowym). Wyjątkowe znaczenie miała
niegdyś także noc przesilenia letniego zwana Kupalle, Nocą
Kupały albo Sobótką – święto miłości, płodności, radości,
urodzaju, słońca i księżyca. Puszczano wówczas po wodzie
kwiatowe wieńce i poszukiwano kwiatu paproci, skakano
przez ogniska i tańczono wokół nich. Obecnie tradycja
Nocy Kupały odżywa w nowych formach: organizowane są
koncerty, pochody, zabawy, konkursy czy symboliczne puszczanie wianków. Jednym z bardziej znanych wydarzeń tego
typu jest Kupalle w Białowieży, chociaż szumne obchody –
zwłaszcza tam, gdzie występują wyjątkowo liczne skupiska
ludności białoruskiej i ukraińskiej – organizowane są w wielu
miejscowościach Podlasia. Obrzędowość podlaskiej rodziny
wyrażała się natomiast szczególnie w najważniejszych
życiowych wydarzeniach: przy narodzinach, zaślubinach
i śmierci. W towarzyszącej codzienności muzyce ogromne
znaczenie odgrywały ballady, które, zwłaszcza podczas
lamentacji (obrzędów pogrzebowych), często wykonywano
z charakterystyczną, zawodzącą manierą. Oprócz śpiewu,
choć stosunkowo późno, rozwinęła się tu muzyka instrumentalna: na podlaską kapelę składały się skrzypce, klarnet, bębenek oraz harmonia. Z pasterstwem związane były
natomiast piszczałki oraz długie instrumenty dęte – ligawki.
Podlasie to ponadto bogactwo regionalnego rzemiosła,
z którego specyfiką można zapoznać się m.in. na Szlaku
Rękodzieła Ludowego. To tam przyjrzymy się pracy kowala
w Czarnej Wsi Kościelnej, wytwórców drewnianych łyżek
w Łapczynie i Zamczysku, tkaczek w Janowie i Nowokolnie
czy rzeźbiarza ludowego w Sokółce.

Wieś Trześcianka fenomen rzeźbionego
detalu i bogactwa
kolorystyki wsi
Otwartych Okiennic.

Przygotowania do
obchodów Nocy
Kupały zwanej również Sobótką – święta
miłości, płodności,
radości, urodzaju,
słońca i księżyca.
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Nie można zapomnieć o walorach kuchni Podlasia, która
wyjątkowe bogactwo zawdzięcza tradycji wielu narodów.
Prym na podlaskim stole wiedzie ziemniak – mamy tu możliwość szerokiego wyboru dań opartych na jego wykorzystaniu. Będąc w Supraślu, koniecznie trzeba spróbować słynnej
babki i kiszki ziemniaczanej. Tamtejsza receptura jest wyjątkowa, co roku organizuje się tu przecież mistrzostwa świata
w pieczeniu tych dań. W Krynkach zaś czekają na nas najlepsze kartacze, a w Sokółce można skosztować kumpiaka, czyli
surowej, solonej, podsuszanej szynki, oraz wyśmienitego
miodu. Korycin natomiast zasłynął ze swojego sera – mówi
się, że miejscowi nauczyli się jego wytwarzania od walczących na Podlasiu w XVII wieku Szwajcarów. W Kruszynianach
należy rzecz jasna spróbować tatarskich specjałów
z pierekaczewnikiem na czele, w Tykocinie natomiast –
kuchni żydowskiej. Warto się także skusić na podlaskie
słodkości i skosztować marcinka albo sękacza, a spragnieni
niech sięgną po szklankę znakomitego kwasu chlebowego.
Podlaska różnorodność przejawia się naturalnie
w mnogości istniejących tam gwar, przez wieki przecież
współistniały, przenikały i mieszały się tu różne języki – polski, ukraiński, białoruski, litewski i rosyjski. Część
Podlasian, a zwłaszcza ludności wiejskiej, nie posługuje
się na co dzień żadnym nich, używa natomiast własnego
dialektu, bardziej jednak zbliżonego do języków wschodniosłowiańskich niż do polskiego. Gwary podlaskie traktowane
są przede wszystkim w kategoriach lokalnych, jako języki
wyniesione z domu, języki związane z „małą ojczyzną”, jako
integralne składniki barwnej „tutejszości”.

BIAŁOWIEŻA

Drewniany dworek w Parku Pałacowym, jeden
z nielicznie zachowanych oryginalnych budynków
z czasów carskiego zwierzyńca. Obecnie siedziba
Bałowieskiego Parku Narodowego.

EUROPEJSKA WIOSKA
BOCIANIA

Niezwykłe miejsce w okolicach
Tykocina. Jedno spore gospodarstwo
mieści ponad 30 stale zasiedlonych
gniazd bociana białego.

Podlasie – przyrodniczy eden, kulturowy konglomerat, religijny splot, okno
na Wschód. Koniec i początek. Kraina,
na której z hukiem i często brutalnie rozgrywała się historia. Miejsce, gdzie rzeczywistość przeplata się z mistycznością.
Warto usiąść na tym naszym rodzimym
krańcu świata, warto popatrzeć, przemierzyć,
poczuć, posmakować. Warto spróbować dokopać się trochę do tej „podlaskiej duszy”.
Dlatego, ponownie cytując Joannę Angiel:

Strzeżmy tego dziedzictwa,
każdej otwartej okiennicy,
gościnnych progów,
gniazd bocianich
i gniazd ludzkich…
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UNIKALNE ROZWIĄZANIA
„Skrojone na miarę” dla efektywnego przepływu materiałów
Unikalne rozwiązania dla 200 tysięcy oczekiwań klientów

f

irma Linde MH stawia sobie za cel perfekcyjne dostosowanie rozwiązań w kwestii
przepływu materiałów do każdego klienta i każdej aplikacji, oferując w swoim
portfolio wózków przemysłowych szeroką
gamę maszyn z 85 różnymi liniami produktów
i z ponad 6 tysiącami wariantów wyposażenia. Ale Linde jest w stanie zaproponować
znacznie więcej, a mianowicie dostosować się
do konkretnych potrzeb klienta i zaoferować
modyfikacje idealnie „skrojone na miarę”.
Klient i jego specyficzne wymagania
niezmiennie pozostają w centrum naszego
zainteresowania. – Każde zlecenie jest inne –
mówi Klaus Müller, dyrektor działu Customized
Options (CO) w Linde MH. – Na przykład: podczas
gdy część z naszych maszyn jest używana

28 | lindepartner 2/2017

w chłodniach, tak niektóre z nich muszą pracować w pełnym słońcu. Staramy się odpowiedzieć na każde specjalne życzenie i zaoferować
klientom rozsądne rozwiązania. Kupujący to
doceniają. Obecnie 45% wszystkich zamówień
otrzymanych przez Linde jest dostosowanych do indywidualnych potrzeb – informuje
Müller. W jednym tygodniu odpowiedzieliśmy
na 200 tysięcy takich zamówień i doręczyliśmy
klientom nasze unikalne rozwiązania. Jednym
z nich była francuska firma Geodis Logistics,
która zwróciła się do nas z prośbą o dostarczenie spalinowego wózka Linde H35 ze specjalną
zwiększającą bezpieczeństwo pracy opcją. Tak
oto stworzyliśmy maszynę z automatycznym
zatrzymaniem silnika, który wyłącza się, jak
tylko operator opuści siedzisko.

Doświadczeniem dzieli się:

KLAUS MÜLLER
Dyrektor działu Customized Options
w Linde Material Handling Niemcy

Przez kilka ostatnich lat Linde Material
Handling zapewniło klientom szeroką gamę
rozwiązań specjalnych – niektóre z nich
stanowiły techniczne wyzwanie, część potrzebowała „jedynie” optycznego dostosowania,
aby wpasować się w gusta naszych klientów,
a inne weszły nawet do seryjnej produkcji.
Oto przykłady. 
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WÓZEK WIDŁOWY
DLA OPERATORÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RUCHOWĄ
Jeden z operatorów pracujących dla firmy Lithonplus
w Schönewalde (Brandenburgia)
stracił nogę. Firma Linde
skonstruowała zatem specjalnie
dostosowany wózek widłowy
z przeciwwagą, który można
obsługiwać zarówno jedną,
jak i dwoma nogami.

PŁASKIE PALETY

PANORAMICZNY WIDOK

NOS PINOCCHIA

Międzynarodowa grupa meblowa
zamiast drewnianych palet
chciała używać zamienników
z tektury falistej. Ponieważ są
one znacznie bardziej płaskie
niż konwencjonalne palety,
posiadany przez firmę sprzęt
przestał spełniać swoją rolę.
W odpowiedzi na to wyzwanie
Linde odpowiednio dostosowało
niektóre z urządzeń, a następnie
włączyło owe rozwiązanie
do swojej oferty jako linię produktów w regularnej produkcji.

Transport dużych i niestandardowych towarów to codzienność
w zakładzie przetwórstwa
drewna. Operatorzy wózków
widłowych często zmagali się
z obserwowaniem otoczenia
podczas transportu towaru,
co bardzo rozpraszało ich
uwagę. W związku z tym Linde
opracowało kabinę, która może
być podniesiona na wysokość
aż 5,48 metra, co zapewnia
operatorowi niezakłócony
widok na ładunek i otoczenie.

W przemyśle papierniczym
powszechnie stosuje się zaciski
do ważących po kilka ton transportowanych bel. Zaciski te są jednak
podatne na częste uszkodzenia, tym
samym sprawiając, że ogromne ilości
papieru nie nadają się potem do użytku. Firma Linde zmierzyła się z tym
problemem, konstruując odpowiednio przystosowany wózek: oto reach
truck „Pinocchio”, który „nosi” rolki
za pomocą długiego kolca. Dzięki
temu rozwiązaniu udało się znacznie
zminimalizować ilość odpadów.

TEN WÓZEK
MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANY
PRZEZ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE.

DREWNIANY JOYSTICK
Ze względu na specyficzne
warunki otoczenia joysticki
w odlewni Alfing wyjątkowo
szybko się niszczyły. Linde
Material Handling opracowało
więc do nich specjalną drewnianą
gałkę. Rozwiązanie to zdobyło
następnie fanów wśród wielu
alergików, stało się również popularne ze względów estetycznych.

OD INDYWIDUALNYCH
ROZWIĄZAŃ
PO PRODUKCJĘ SERYJNĄ –
WÓZEK PALETOWY L06.

ZAWSZE W PEŁNI PANORAMICZNA WIDOCZNOŚĆ NAWET
PRZY DUŻYCH ŁADUNKACH.

PAPIEROWA BELA „LEŻY”
NA PRZYPOMINAJĄCYM NOS
PINOCCHIA PONAD
TRZYMETROWYM KOLCU.
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KLUCZOWYM AKTYWEM SPÓŁKI JEST ZAKŁAD
PRODUKCYJNY W PIEKARACH ŚLĄSKICH.
NOWOCZESNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
ORAZ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE LINIA
DO PRZEROBU ZŁOMU AKUMULATOROWEGO
TO JEDNA Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INSTALACJI W EUROPIE.
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Orzeł Biały
Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ
Ołów - Plumbum - jest
jednym z najwcześniej
odkrytych pierwiastków chemicznych. Już
w połowie 4 tysiąclecia
p.n.e. Egipcjanie znali
sztukę
wytapiania
z rud tego miękkiego, szarego metalu. Można
przypuszczać, że był tam stosunkowo cenionym surowcem, nie bez powodu bowiem wraz
z szeregiem metali szlachetnych został złożony
przez Ramzesa III w ofierze bogom. Ponadto
ołów wymieniany był w zachowanych spisach
zdobyczy wojennych, miał również zastosowanie w egipskiej medycynie jako środek poronny,
a w postaci siarczku używano go do czernienia
rzęs i brwi. Około 3 tysięcy lat później Grecy
rozpoczęli pozyskiwanie tego metalu w nieco
większym zakresie. Najważniejszymi miejscami
produkcji były wyspy Cypr i Rodos, a także okolice
Aten, gdzie w grobie z II wieku p.n.e. znaleziono
puderniczkę z bielą ołowianą. O ołowiu wspomina się także w Starym Testamencie.
Ale to Rzym zasłynął z wykorzystania
surowca na szerszą skalę. Ołów wykorzystywano do produkcji drutu, farb malarskich, kul
do proc i katapult, odlewania posążków czy
wyrobu naczyń i ozdób. Natomiast pierwotnie
cierpkie i gorzkie rzymskie wina – chociaż owe
zastosowanie Pb nie było raczej intencjonalne –
zaczęto dosładzać defrutum: przyprawianym
sokiem z winogron (moszczem), który często
gotowano w ołowianych naczyniach, w wyniku
czego dochodziło do uwalniania octanu ołowiu
(II), czyli tzw. cukru ołowianego. Jednak najbardziej znany przykład wykorzystania tego metalu stanowią rzymskie wodociągi – na początku
IV wieku n.e. już około 575 kilometrów ołowianych rur zaopatrywało Cesarstwo w wodę.
Świat rzymski zużywał ołów w ogromnych
ilościach. Ciekawostką jest, że w latach 80.
XX wieku narodził się pewien pogląd – przez
zdecydowaną większość naukowego świata
uważany za przesadzony bądź niezgodny ze
stanem faktycznym, chociaż zyskał rozgłos
oraz zmobilizował do szerszych badań
w zakresie oddziaływania Pb na stykającą
się z pierwiastkiem ludność Imperium – że tak
szerokie zastosowanie ołowiu w Rzymie

przyczyniło się do upadku Cesarstwa.
Zgodnie z przytaczaną argumentacją ciągłe
narażanie organizmu na toksyczny wpływ
pierwiastka miało powodować poważne
problemy zdrowotne u Rzymian. W świetle
dzisiejszych badań co najmniej wątpliwym
pozostaje domniemanie, że ołowica miała
znaczący wpływ na osłabienie Imperium.
Warto tutaj także nadmienić, że Rzymianie
nie byli zupełnie nieświadomi ryzyka związanego z toksycznością pewnych związków
zawierających ołów. Witruwiusz na przykład
zalecał, aby zamiast ołowianych rur stosować gliniane, gdyż te pierwsze mogą być
szkodliwe dla organizmu. Mimo to przez całe
stulecia jego wskazówka nie była wcielana
w rzeczywistość – łatwo dostępnego i taniego
Pb używano do produkcji rur w wielu krajach
jeszcze w XX wieku i niewykluczone jest,
że wciąż gdzieniegdzie stanowią one część
systemów wodociągowych.
Okres wieków średnich to kontynuacja
rozpowszechnionego wykorzystywania ołowiu.
Wciąż wykonywano z niego rury i farby oraz
stosowano do wyrobu naczyń czy biżuterii.
Konstruowano także framugi okienne, kryto
nim dachy, wyrabiano odważniki czy sprzęty
sakralne. Wyjątkowo istotnym surowcem stał
się przy produkcji kul strzelniczych, a potem
także przy wyrobie czcionek drukarskich czy
w przemyśle zabawkarskim.
Na terenie Polski eksploatacja ołowiu
rozpoczęła się prawdopodobnie w XII wieku
(a być może nawet w poprzednim stuleciu).
Wówczas rudy tego metalu oraz rudy srebra
wydobywano m.in. w okolicach Bytomia,
a w XIII wieku w pobliżu Olkusza. Duże znaczenie miało również złoże w Sławkowie. Olkuski
i sławkowski ołów transportowano w postaci
tzw. wielkich bochnów na krakowski Rynek,
gdzie w pobliżu Sukiennic działała instytucja
Wielkiej Wagi. Zwieziony tam metal ważono,
znakowano, dzielono, a następnie sprzedawano. Na Górnym Śląsku – bogatym w rudy
cynku, ołowiu i srebra jednym z najstarszych
i najintensywniej eksploatowanych zagłębi
górniczych w Polsce, gdzie początki eksploatacji sięgają XII wieku – intensywne wydobycie
rozpoczęto w 1848 roku.

Obecnie ołów wykorzystywany jest
w produkcji akumulatorów i baterii, aparatury
do produkcji kwasu siarkowego, w przemyśle farbiarskim, ceramicznym, chemicznym
i budownictwie, produkcji benzyny lotniczej,
spoiw lutowniczych, szkła ołowiowego, osłon
w reaktorach atomowych, fartuchów oraz
pojemników do osłony radioaktywnej itd.
Przez wzgląd na toksyczność metalu ogromne
znaczenie w kwestii ochrony środowiska ma
jego recykling. Jednym z producentów ołowiu
działającym właśnie na polu branży recyklingowej oraz korzystającym z surowca wtórnego
jest nasz Partner – firma Orzeł Biały.


ŚLĄSKA KOPALNIA,
CZYLI POCZĄTKI SPÓŁKI
W 1858 roku na terenie dzisiejszych
Piekar Śląskich uruchomiono kopalnię
rudy cynku Szarlej Biały – nazwa
ta funkcjonowała aż do 1934 roku.
Kopalnia rozwijała się bardzo
dynamicznie i na początku XX wieku
była jedną z najnowocześniejszych
na Górnym Śląsku – urządzenia
w zakładzie dorównywały pod względem technicznym kopalniom
zachodnioniemieckim. W 1928 roku
w ramach kopalni uruchomiono
hutnictwo cynku i ołowiu.
Po II wojnie światowej zakłady
górnicze pod nową nazwą Orzeł
Biały zostały skonsolidowane
z okolicznymi kopalniami cynku
i ołowiu. Jednocześnie, w związku
z wyczerpywaniem się złóż, następowało stopniowe zmniejszanie
produkcji w działających wówczas
przedsiębiorstwach państwowych.
W 1981 roku wstrzymano ruch
w hucie Orzeł Biały, pozostawiając
czynnym jedynie zakład ołowiu.
W tym samym roku powstał oddział
przerobu złomu akumulatorowego –
to niezwykle istotny moment w historii, który można uznać za początek
dzisiejszej działalności Spółki.
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ORZEŁ BIAŁY DZISIAJ
OD LAT 90. XX WIEKU DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI KONCENTRUJE SIĘ NA SPRZEDAŻY OŁOWIU RAFINOWANEGO I JEGO STOPÓW UZYSKIWANYCH W PROCESIE RECYKLINGU ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW
OŁOWIOWYCH. OBECNIE ORZEŁ BIAŁY DOSTARCZA
SWOJE PRODUKTY DO NAJWIĘKSZYCH KONCERNÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ AKUMULATORÓW, ZARÓWNO W KRAJU, JAK I ZA GRANICĄ.

Przełomowym wydarzeniem w działalności
firmy było uruchomienie w 2002 roku rafinerii
ołowiu, dzięki której Spółka może produkować
wysokiej jakości stopy. W latach 2007-2008 istotnie zmodernizowany został oddział hutniczy –
wymieniono i wyremontowano dotychczasowe
piece oraz zakupiono piec do wytopu ołowiu.
Kluczowym aktywem Spółki jest nowoczesny zakład produkcyjny oddany do użytku
w 2014 roku. W latach 2011-2014 zrealizowano
największy w historii Orła Białego program
inwestycyjny, w ramach którego z pomocą
środków krajowych i unijnych wybudowano
nowoczesny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
oraz zaawansowaną technologicznie linię
badawczą do przerobu złomu akumulatorowego. Zakończona w 2014 roku rozbudowa
zintegrowała zakład w jednej lokalizacji, co
daje możliwość wzajemnych synergii – to jedna
z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku instalacji w Europie.

podzespołów akumulatorowych. Spółka jest
liderem w produkcji wysoko zaawansowanych
stopów (wapniowych, wapniowo-cynowych
i antymonowych) do produkcji akumulatorów
typu start&stop. Aktualnie stopy miękkie stanowią tylko 25% wszystkich produkowanych
przez firmę stopów.

ŹRÓDŁA SUROWCA
Podstawowym surowcem wykorzystywanym
w procesie recyklingu ołowiu są zużyte akumulatory i inne materiały ołowionośne. Większość
z nich Orzeł Biały pozyskuje z rynku krajowego. Spółka współpracuje z największymi
producentami akumulatorów w Polsce, którzy
jednocześnie gromadzą największe ilości
zużytych urządzeń, oraz z fabrykami akumulatorów, które dostarczają odpady z produkcji. Około 30% surowca wykorzystywanego
w produkcji pochodzi z importu. Orzeł Biały

S.A. nieustannie poszukuje nowych rynków,
na których może pozyskiwać surowiec na
konkurencyjnych warunkach.

PROCES TECHNOLOGICZNY
Podstawowym efektem procesu produkcyjnego są stopy ołowiowo-antymonowe (stopy
antymonowe) i ołowiowo-wapniowe (stopy
wapniowe), a także ołów miękki. Całość
procesu technologicznego przebiega w kilku
etapach: kruszenie złomu akumulatorowego
na Oddziale recyklingu (tzw. breaker), następnie przetop materiałów ołowionośnych
i rafinacja ołowiu surowego na Oddziale
hutniczym (powstanie produktu końcowego) oraz składowanie odpadów. Produkty
powstające w zakładzie Orzeł Biały są efektem
wykorzystania zaawansowanego zaplecza
technologicznego, a także zdobywanej przez
lata wiedzy i doświadczenia związanego
z procesem technologicznym.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Spółka funkcjonuje w rozwijającej się branży
recyklingowej. Od 2002 roku działa na rynku
ołowiów rafinowanych, na którym – ze względu na źródło surowca – można wyróżnić dwie
grupy podmiotów. Są nimi z jednej strony
producenci z ołowiu pierwotnego, którzy
wytwarzają głównie ołowie miękkie w jakości
99,99 (Pb0) i 99,985 (Pb1) (wykorzystywane
do produkcji proszków ołowiowych i proszków
tlenku ołowiu oraz w niewielkim stopniu stopy
ołowiu), z drugiej zaś producenci z ołowiu
wtórnego – w tym firma Orzeł Biały – którzy
produkują m.in. ołowie miękkie w klasie 99,97
(Pb2), stopy wapniowe i stopy antymonowe
wykorzystywane głównie do produkcji płytki
akumulatorowej, klem, łączników i innych
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ZAMKNIĘTY PROCES TECHNOLOGICZNY - RECYCLING
SUROWIEC

PROCES TECHNOLOGICZNY

PRODUKCJA
POLIPROPYLENU

POZYSKIWANIE MAGAZYNOWANIE
SUROWCA
SUROWCA

ODBIORCY
NAJWIĘKSI
ŚWIATOWI
PRODUCENCI AKUMULATORÓW
KRAJOWI
PRODUCENCI AKUMULATORÓW

ROZŁAM ZŁOMU
AKUMULATOROWEGO
BREAKER

INNI ODBIORCY
WYTOP OŁOWIU RAFINACJA OŁOWIU
HUTA
RAFINERIA

dodatkowy rynek zbytu dla produkowanego
ołowiu, który w przypadkach ograniczonego
popytu na produkty Spółki może być traktowany jako alternatywny kierunek sprzedaży.

W TROSCE O ŚRODOWISKO

ODBIORCY
Spółka jest częścią światowego rynku ołowiu,
a jej produkty trafiają do odbiorców w wielu
krajach Europy. Do klientów firmy należą
najwięksi producenci akumulatorów samochodowych oraz trakcyjnych. Odbiorcą ołowiu jest
nie tylko przemysł akumulatorowy, ale także
producenci kabli, przemysł chemiczny czy energetyka. Głównymi odbiorcami Spółki są światowi liderzy w dziedzinie kwasowo-ołowiowych
akumulatorów samochodowych oraz nowoczesnych akumulatorów do pojazdów o napędzie
hybrydowym i elektrycznym, do których należą
między innymi takie firmy jak Johnson Controls
czy Exide Technologies.
Nieustanny rozwój technologii w branży
motoryzacyjnej, szczególnie w sektorze samochodów osobowych, znacząco przekłada się
na charakter produkcji w przemyśle akumulatorowym oraz na jakość wykorzystywanego
surowca. Orzeł Biały S.A. doskonale radzi

sobie z tymi zmianami, ponieważ we własnym
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym wytwarza
nowe stopy ołowiu oraz modyfikuje istniejące w celu dopasowania oferty do rosnących
potrzeb swoich klientów, dla których jakość
wyrobu (ołowiu) ma kluczowe znaczenie.
Z roku na rok coraz większy udział w produkcji
Spółki mają zaawansowane technologicznie
stopy ołowiu – to od ich jakości zależy żywotność i bezawaryjność akumulatora.
W 2010 roku Londyńska Giełda Metali
zarejestrowała markę ołowiu Orzeł Biały
S.A. pod nazwą EAGLE 9997, która zapewnia
możliwość handlu ołowiem bezpośrednio
na giełdzie LME. Oprócz względów czysto praktycznych podkreślić należy również poprawę
pozycji konkurencyjnej Orzeł Biały S.A. poprzez
wzrost rozpoznawalności Spółki na światowym
rynku. Dzięki bezpośredniej obecności na giełdzie LME Spółka zapewniła sobie również

Orzeł Biały od początków swojej działalności związany jest z Piekarami Śląskimi. Jest
Spółką odpowiedzialną społecznie – wspiera lokalną społeczność i dba o środowisko
naturalne. To istotne pole działania, bowiem
firma dąży do rozwinięcia technologii
pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych, a tym samym zminimalizowania negatywnego wpływu tego pierwiastka na środowisko. Każdy program opracowywany jest
pod kątem optymalizacji procesu recyklingu
akumulatorów, jak również obniżenia ilości
wytwarzanych odpadów i możliwości ich
powtórnego zagospodarowania.
Recykling zużytych akumulatorów i innych
opadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym, co oznacza, iż wszelkie odpady powstałe w wyniku utylizacji
akumulatorów zostają przetworzone i zagospodarowane, a część z nich składowana. Cały
cykl produkcyjny prowadzony jest zgodnie
z obowiązującymi w Unii Europejskiej normami
jakościowymi i środowiskowymi.
Od 1996 roku firma regularnie zdobywa
Świadectwo Czystej Produkcji, a w 1999 roku
podpisała Międzynarodową Deklarację Czystej
Produkcji. Troska o środowisko została doceniona, co zaowocowało przyznaniem Spółce
szeregu nagród, m.in.: „Zielony Laur” (2009
rok), nagroda „Lider Innowacji IX” (2009 rok)
czy dyplom „Dojrzały w Czystej Produkcji”
(2014 rok).

STRATEGIA ROZWOJU
Polem działania Orzeł Biały S.A. jako firmy
recyklingowej jest ochrona środowiska przed
odpadami powstającymi w związku z rozwojem motoryzacji w Polsce. Ambicją Spółki jest
wykorzystanie posiadanej wiedzy i potencjału
do rozwinięcia technologii pełnego odzysku
materiałów użytecznych z tych odpadów oraz
pełny ich recykling do postaci pełnowartościowych i cenionych na rynku produktów. Mocna
pozycja rynkowa Spółki jest efektem stałego
dążenia do utrzymania przewagi konkurencyjnej zarówno w zakresie wysokiej jakości,
jak i różnorodnej oferty, przy jednoczesnej
koncentracji na rentowności produkcji.
Strategia ta wiąże się z maksymalizacją wykorzystania dostępnej technologii w produkcji
oraz z ciągłym inwestowaniem w rozwój.
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HISTORIA WSPÓŁPRACY

Teren zakładu Orzeł Biały w Piekarach Śląskich.

POMIĘDZY FIRMĄ

ORZEŁ BIAŁY
a LINDE MH POLSKA
Mija już ponad 10 lat od momentu, kiedy
dostarczyliśmy do firmy Orzeł Biały pierwszy
wózek widłowy – był to pojazd H60D serii
353. Przez następne lata Klient sukcesywnie
nabywał kolejne maszyny Linde, dwa lata temu
natomiast jeszcze bardziej zacieśniliśmy naszą
współpracę. Tylko w tym roku powiększyliśmy
flotę naszego Partnera o 6 kolejnych maszyn
Linde: wózek H70D oraz 5 pojazdów H50D/600.
Bez wątpienia – ze względu na profil działalności firmy Orzeł Biały – środowisko pracy
na terenie zakładu naszego Klienta jest bardzo
specyficzne i niezwykle wymagające. Z tym
jako producent wózków widłowych musieliśmy się zmierzyć. W efekcie dostarczyliśmy
naszemu Partnerowi bezpieczne i optymalne
rozwiązanie idealnie dopasowane do wymagań aplikacji, a każdy nasz pojazd został wyposażony w dedykowany osprzęt do ciężkich prac
w obrębie pieców hutniczych. Na zakładzie
Orzeł Biały wózki pracują w dwóch Oddziałach:
hutniczym oraz logistyce.
Najcięższe warunki towarzyszą tzw. wózkom wsadowym – to właśnie one ładują piece
obrotowymi urządzeniami do zasypu pieców
hutniczych. Panują tu wyjątkowo trudne warunki pracy – wysoka temperatura oraz agresywne,
kwasowe środowisko. Urządzenia obrotowe
zostały specjalnie zaprojektowane na potrzeby spółki Orzeł Biały przez firmę osprzętową
Stabau. Wózki pracujące w Oddziale logistyki,
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w tym H70D z dedykowanym osprzętem –
chwytakiem widłowym obrotowym – zajmują
się natomiast przyjęciem surowca, którym
są zużyte akumulatory ołowiowe. Dla poprawienia komfortu pracy operatorów w tak
wymagającym otoczeniu każdy pojazd Linde
został wyposażony w fabryczne kabiny
oraz klimatyzację.
Kiedy wózek widłowy jest tak istotnym
ogniwem w procesie produkcji towaru, niezwykle ważnym staje się zagwarantowanie
ciągłości pracy użytkowanej floty – niezwłoczna reakcja na pojawiające się awarie niweluje
mianowicie niepożądany czas przestojów.
W tym aspekcie również sprostaliśmy wymaganiom Klienta, gwarantując firmie Orzeł Biały
szybką i sprawną naprawę pojazdów, kiedy
tylko zajdzie taka konieczność, oraz kompleksowe doradztwo serwisowe – wszystko to
w ramach umowy Full Serwis. Klient korzysta
ponadto z naszego innowacyjnego systemu
CtrlFleet – nowoczesnej usługi umożliwiającej
optymalizację pracy wózka i operatora przy
jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie rzeczywistym.
GOTOWI DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH!
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I OWOCNĄ
WSPÓŁPRACĘ.
Robert Klimecki
Starszy Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, oddział Sosnowiec

Rok 2017 jest w Spółce Orzeł Biały S.A.
„Rokiem BHP”, stąd wiele wydarzeń promujących
bezpieczeństwo pracy. W dniu 25 kwietnia 2017
na terenie zakładu Orzeł Biały w Piekarach
Śląskich odbył się konkurs dla operatorów
wózków jezdniowych, w którym wzięło udział
20 pracowników firmy Orzeł Biały. W przygotowanych konkurencjach operatorzy musieli
wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami,
niezwykłą precyzją, a także znajomością zasad
bezpiecznego użytkowania maszyn. Konkursowi
patronowała firma Linde MH Polska, która trójce
zwycięzców ufunduje wyjazd na międzynarodowe
zawody operatorów wózków widłowych StaplerCup w Aschaffenburgu w Niemczech odbywające
się we wrześniu 2017 roku.
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Wózek wsadowy ze specjalistycznymi
dedykowanymi obrotowymi urządzeniami
do zasypu pieców hutniczych
zaprojektowanymi na specjalne zamówienie
przez firmę osprzętową Stabau.
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NOWY MAGAZYN

FINANSOWANIE WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Twój magazyn dzięki wózkom widłowym Linde sfinansowanym przez SG Equipment Leasing Polska
może być jeszcze bardziej nowoczesny i lepiej sprostać wyzwaniom konkurencji. Finansujemy nowe,
a także używane wózki widłowe, oraz szerokie spektrum maszyn i pojazdów.
kontakt:

Anna Grabowska
tel. kom. +48 608 537 700
anna.grabowska@sgef.pl
www.sgef.pl/leasing-pojazdow.html
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Eksperci od wynajmu

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY W LINDE MH POLSKA

f

irma Linde MH Polska – oprócz sprzedaży nowych
i używanych wózków widłowych oraz wynajmu
długoterminowego – w swojej ofercie posiada
także usługę wynajmu krótkoterminowego. Krótkoterminowy – bo jesteśmy w stanie dostarczyć do naszego
Klienta wózek m.in. na jednodniowy rozładunek TIRa czy
kilkudniową awarię posiadanego sprzętu, ale także na kilkumiesięczny wynajem sezonowy lub wynajem całoroczny.
Nasza flota liczy już prawie 1 500 wózków widłowych
i cały czas się rozrasta. Szeroki asortyment produktów oferowanych przez Linde Material Handling pozwala skompletować park maszynowy od podstaw – począwszy od zwykłego
paleciaka, który widujemy na co dzień w marketach lub
rampach magazynowych, a skończywszy na wózkach
kontenerowych o dużej mocy. Dysponujemy czołowymi
wózkami spalinowymi, wózkami o napędzie elektrycznym,
szerokim wachlarzem wózków magazynowych – wysokiego
składowania oraz wózkami komisjonującymi na jedną lub
dwie palety euro. Dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować
flotę doskonałą, skrojoną na miarę potrzeb i zgodną z wymaganą specyfikacją – zawsze dostosowując się do oczekiwań
naszych Klientów.
Wynajem wózków widłowych jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań w organizacjach transportu
wewnętrznego i magazynów, zarówno pod względem
korzyści logistycznych, jak i finansowych. Decydując się
na STR (Short Term Rental), Klient otrzymuje do użytku
w pełni wartościowy wózek widłowy o wybranej specyfikacji bez konieczności ponoszenia kosztów jego nabycia.
Jednocześnie zapewniamy pełną obsługę serwisową oraz

z góry ustalone koszty. W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek problemu technicznego gwarantujemy szybki czas
reakcji i wizytę wykwalifikowanego serwisanta Linde.

DLACZEGO WYNAJEM?
Wynajem krótkoterminowy to usługa dedykowana dla
Klientów, którzy nie potrzebują wózka na stałe, a jedynie
przez pewien czas. Jest to doskonałe rozwiązanie pozwalające uniknąć wysokich kosztów na inwestycję związaną
z zakupem, a następnie z utrzymaniem floty. Decydując
się na wynajem, klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów eksploatacji i ewentualnych napraw – są one zawarte
w comiesięcznej racie najmu. Usługa ta zatem świetnie
sprawdzi się w przedsiębiorstwach, które cenią sobie niskie
i przewidywalne koszty, gdyż stała wysokość raty najmu
pozwala na dokładne prognozowanie budżetu.
W sytuacji sezonowego zapotrzebowania na wózek, co
ma miejsce w wielu branżach, wynajem pozwala na zredukowanie kosztów związanych z konserwacją maszyn
w momencie, kiedy nie są użytkowane. Oprócz tego przedsiębiorcy nie muszą martwić się o miejsce do ich magazynowania w okresie przestojów. Po zakończeniu usługi wózek
po prostu wraca na magazyn dostawcy.
Usługa wynajmu jest godna rozważenia także tam,
gdzie często zmienia się specyfika pracy lub rodzaj transportowanego asortymentu. Najemca może w każdej
chwili liczyć na dostosowanie zamówionego sprzętu
do aktualnych potrzeb np. poprzez zmianę modelu wynajmowanego wózka bądź doposażenie go w osprzęt ułatwiający wykonywanie pracy.


PAULINA
SZOSTAK
Kierownik
ds. Wynajmu
Wózków
Linde MH
Polska
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GŁÓWNE ZALETY WYNAJMU
KRÓTKOTERMINOWEGO:
llfachowo dobrany wózek w zależności od
zapotrzebowania i specyfiki pracy;
llszeroka gama wózków do wynajmu
dostępna w 5 oddziałach w Polsce: wózki
elektryczne, gazowe, Diesel;
llelastyczny okres najmu dostosowany
do potrzeb – od 1 dnia do 12 miesięcy
(zawsze z możliwością przedłużenia);
llmożliwość doposażenia wózka w osprzęt (m.in.
paletyzery, chwytaki, stabilizatory ładunku,
widły teleskopowe, obrotnice i inne);
llpełna opieka serwisowa – szybka reakcja na zgłoszenie, bezpłatne przeglądy, części zamienne,
wózek zastępczy w przypadku awarii uniemożliwiającej użytkowanie wózka kontraktowego.

Jedną z oferowanych przez nas usług, która cieszy
się dużym zainteresowaniem, jest wynajem wózka
z operatorem. Nasi operatorzy posiadają stosowne
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywanej pracy,
a także nieocenione doświadczenie. Takie rozwiązanie zwalnia nabywcę z konieczności angażowania
czasu pracowników swojej firmy.
Kolejnym rozwiązaniem, z którego często korzystają nasi klienci w ramach STR, jest tzw. wynajem
pomostowy. Dostarczamy wózki na preferencyjnych
warunkach:
llna czas oczekiwania na wyprodukowanie
zakupionych nowych wózków marki Linde;
llna czas przygotowania zakupionych wózków używanych;
llna czas naprawy bądź remontu wózka Klienta
przez autoryzowany serwis Linde.

Dokładamy wszelkich starań, aby wózki pomostowe były jak najbardziej zbliżone specyfikacją
do wózków wybranych przez naszych Klientów.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY
WYBORZE WÓZKA DO WYNAJMU?
1.	Środowisko pracy wózka oraz wymiary
korytarza roboczego.
2.	Rodzaj oraz gabaryty transportowanych ładunków.
3.	Rodzaj nawierzchni, po której wózek będzie się
poruszał, oraz maksymalny dozwolony ciężar wózka.
4.	Maksymalna wysokość podnoszenia masztu.
5.	Preferowany rodzaj napędu.
6.	Typ konstrukcji wózka, wyposażenie.
7.	Termin oraz okres najmu.
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru wózka oferujemy fachowe doradztwo, zapewniając
Klientowi produkt optymalnie dobrany do jego potrzeb.
Obsługujemy teren całego kraju, docieramy w każdy zakątek Polski. Naszymi głównymi centrami obsługi są oddziały
Linde w Sosnowcu, Poznaniu, Wrocławiu, jeszcze dość
młodym, ale prężnie rozwijającym się oddziale w Pruszczu
Gdańskim oraz w centrali w Warszawie. Każdy region ma
swojego opiekuna odpowiedzialnego za profesjonalną realizację wynajmu począwszy od udzielenia pomocy w doborze
wózka, przez realizację umowy, dostawę, aż do zakończenia
wynajmu. Naszą domeną jest spersonalizowana obsługa. Co
to oznacza? Jeśli raz Klient skorzysta z naszych usług, pojawi się w rekordach naszej firmy, następnie zaś, powracając
do nas z jakimkolwiek zapytaniem, trafi do tej samej osoby,
z którą wcześniej miał kontakt. Dzięki temu obsługa wynajmu działa wyjątkowo sprawnie. Mamy kompetentny i stabilny zespół, każda z osób przechodzi wszystkie konieczne
szkolenia, które nie tylko mają na celu zapoznać pracownika
z produktem, ale są prowadzone sekwencyjnie, aby każdy
z nas miał świadomość tego, jakie innowacje i rozwiązania
firma wprowadza na rynek. Chcemy mieć pewność, że otrzymają Państwo merytoryczne i natychmiastowe wsparcie.
Nasza obsługa sprosta najwyższym wymaganiom.
Jesteśmy kojarzeni z dobrą marką, wszechstronnością,
szybkością i uporem w działaniu, przystępnością, profesjonalizmem i wytrzymałością. Staramy się, aby „niemożliwe”
w naszym wydaniu było dostępne od ręki. Wybiegamy przed
szereg dzięki wydajności, osiągniętej pozycji, unikalnym
rozwiązaniom technologicznym, ergonomii.
Z kim zatem możemy konkurować? A może raczej kto
może się z nami równać? Odpowiedź brzmi: jesteśmy
bezkonkurencyjni! Osiągnięty sukces zawdzięczamy wydajności naszych maszyn, przyjaznej oraz prostej dla użytkownika obsłudze, solidności, uniwersalności, jakości oraz bez
wątpienia naszej pasji! Uzależniając funkcjonowanie firmy
od zewnętrznego dostawcy, należy wziąć pod uwagę jego
stabilną pozycję na rynku, profesjonalizm w działaniu oraz
wieloletnie doświadczenie. Kiedy więc przedsiębiorca decyduje się na realizację wynajmu krótkoterminowego wózków
widłowych, niezmiernie ważną kwestią staje się wybór
zaufanego dostawcy, jakim niewątpliwie jest Linde MH
Polska. Zapewniamy szybki dostęp do części zamiennych,
wykwalifikowanego serwisu oraz pojazdów zastępczych
w razie konieczności.
Każdy z tych aspektów – nasza flota, oddziały, struktura zespołu – jest tym, co charakteryzuje nowoczesny dział
wynajmu. Reasumując, to wszystko nie wzięło się znikąd:
sprzętu, ludzi, takiego profilu działalności nie da się zdobyć
w krótkim czasie. W największym stopniu jest to tak naprawdę Waszą zasługą, drodzy Klienci i Partnerzy, bo to właśnie
dzięki stawianym przez Was wymaganiom i Waszym oczekiwaniom nakręcamy się do ciągłej pracy, aby móc sprostać
kolejnym wyzwaniom.

MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ
BEZPOŚREDNIO
Z NASZYMI
SPECJALISTAMI
DS. WYNAJMU:

WARSZAWA
Joanna Kossakowska
Tel.: +48 22 420 61 41
mob.: +48 735 995 466
wynajem.warszawa@linde-mh.pl

POZNAŃ
Anna Czyżykowska
Tel.: +48 61 650 94 44
mob.: +48 735 995 465
wynajem.poznan@linde-mh.pl

SOSNOWIEC
ORAZ LUBLIN
Aleksandra Trajer
Tel.: + 48 32 774 75 41
mob.: +48 735 995 468
wynajem.sosnowiec@linde-mh.pl

WROCŁAW
Agata Weryszko
Tel.: +48 71 710 38 41
mob.: +48 600 490 033
wynajem.wroclaw@linde-mh.pl

Stałe i łat we
do oszacowania
koszty
Szeroka gama
wózków
na wynajem

5 oddziałów w Polsce

Elastyczny
okres najmu

STR
Linde

Pełna opieka ser wisowa

Fachowa pomoc w doborze wózka
do każde j aplikacji

www.linde-mh.pl
tel. +48 22 420 61 00

W zakresie fachowego doradztwa do dyspozycji pozostają nasi doradcy techniczni:
Jarosław Woźniak
tel. +48 602 129 166
Wrocław

Jakub Kargol
tel. +48 604 570 264
Katowice

Krzysztof Manikowski
tel. +48 602 614 786
Poznań

Krzysztof Starosta
tel. +48 733 943 715
Warszawa

Firma Stabautech Sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Stabau / Schulte-Henke – od 40 lat
wiodącego producenta osprzętów do wózków widłowych i maszyn budowlanych. Urządzenia Stabau zyskały zaufanie
i zadowolenie klientów dzięki strategii opartej o jakość wykonania i solidne konstrukcje, gwarantujące długotrwałe
i bezobsługowe użytkowanie. Obok sprzedaży nowych i używanych urządzeń firma dysponuje szerokim wachlarzem
urządzeń do wynajmu, oferuje serwis oraz usługi remontowe.

