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Kiedy forma i funkcja
idealnie się uzupełniają

N

Nowy rok to czas zmian, nowych wyzwań i celów do osiągnięcia. I u nas tego
nie zabrakło.
Pierwszym poważnym krokiem w roku
2013 jest zmiana sposobu dystrybucji
naszego magazynu. Nie będzie on już
dostarczany w formie insertu. Zdecydowaliśmy się na droższy, jednak w naszej
opinii bardziej skuteczny sposób dotarcia do każdego z Państwa – wysyłkę na
podstawie własnej bazy danych. Oczywiście Linde Partner nadal pozostaje
wydaniem bezpłatnym i wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem go do
swojej skrzynki pocztowej lub w formie
elektronicznej na adres mailowy, zapraszamy do kontaktu!

Po pierwsze - bezpieczeństwo!

Pierwszym z partnerów biznesowych przedstawionych w tym numerze jest
firma Werner Kenkel. Dzięki prezentacji rozpoczynającej się na stronie 14 dowiedzą się Państwo o tym, jak niezwykłą moc może mieć determinacja, odwaga w podejmowaniu ryzyka i wytrwałość w walce o marzenia. Werner Kenkel,
wychowany w ubogiej, wielodzietnej rodzinie bez ojca od zawsze wiedział,
że musi dać, by wziąć. Jego starania nie poszły na marne. Dzisiaj, firma, którą
założył w roku 1979, należy do czołówki krajowych producentów tektury falistej i opakowań. Odnosi
sukcesy w produkcji, w projektach i designie oraz w dbaniu o środowisko. Zapraszamy do zapoznania
się z niezwykłą historią Wernera i odkrycia mnóstwa ciekawych faktów na temat jego dzieła.
Drugi partner biznesowy zaprezentowany w tym numerze to Nord Capital –
jedno z czołowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rybnego w Polsce.
Artykuł ze strony 30 nie tylko przybliży Państwu tę firmę, ale również przedstawi kilka ciekawostek na temat świata ryb oraz kilka niepodważalnych dowodów na to, jak zdrowe jest ich jedzenie.

Jest wiele miejsc na ziemi, o których nigdy nie pomyślelibyśmy jako wakacyjnym celu podróży. A to błąd. Bo gdyby tak otworzyć się na coś innego niż złociste plaże i bezchmurne niebo? Bo gdyby tak tym razem wybrać zielone pagórki
i doliny, parki, jeziora i zamkowe ruiny? Autorka artykułu na stronie 22 poprzez
przelanie swojego zauroczenia krajami bałtyckimi na papier, z papieru bardzo
skutecznie przelewa je na nas. Zdecydowanie warto dać się oczarować!
Nie zapomnieliśmy o gratce dla czytelników żądnych technologicznych nowinek.
Standardy w wózkach Linde H20 – H50 EVO prezentujemy na stronie 4 - warto
zorientować się ile udoskonaleń niesie za sobą nowa seria EVO. W artykule
ze strony 28 przedstawiliśmy nowy koncepcyjny pojazd napędzany przez jednostkę Linde. Z kolei na stronie 38 znajdziemy krótką prezentację będącą dopiero zapowiedzią nowej generacji wózka wysokiego składowania.

Na początek proponujemy lekturę Tematu Numeru. Rzadko decydujemy się na taki krok, jednak
dość głośny w ostatnim czasie incydent, skłonił
nas do wybrania własnego, branżowego artykułu na temat przewodni pierwszego w 2013 roku
wydania Linde Partnera. W trosce o bezpieczeństwo w pracy z wózkami widłowymi tekstem
na stronach 7-13 postanowiliśmy przypomnieć
kilka istotnych w tym temacie kwestii, o których
warto zawsze pamiętać oraz pokazać, co może dodatkowo sprzyjać zwiększaniu bezpieczeństwa.

W sekcji ‘Dzielimy się wiedzą’ na stronie 37 możemy przeczytać, co niesie za
sobą tworzenie zróżnicowanych kulturowo zespołów. Dowiemy się jakie dobre
i złe strony ma praca w takim środowisku.

Na zakończenie proponujemy zapoznanie się z żelaznymi zasadami rządzącymi
rynkiem wózków używanych. Autor artykułu ze strony 41 podpowie o czym należy
pamiętać, a czego się wystrzegać wybierając to rozwiązanie dla swojego biznesu.
W niezwykle długim w tym roku oczekiwaniu na upragnioną wiosnę, zapraszamy
do lektury Linde Partnera!

ZAMÓW NASZE BEZPŁATNE WYDAWNICTWA:
Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie nasze wydawnictwa bezpośrednio
do swojej skrzynki pocztowej lub na e–mail
daj nam znać: marketing@linde–mh.pl
●

Biuletyn „nowaOferta” – miesięcznik z aktualną ofertą certyfikowanych wózków używanych wyselekcjonowanych
i serwisowanych przez Linde Material Handling Polska

●

Magazyn „LindePartner” jest kwartalnikiem branży TSL.
Przeczytasz w nim o nowoczesnych zagadnieniach związanych
z logistyką, a także o nowinkach w zakresie oferty Linde
oraz partnerów biznesowych

●

Zapraszamy do subskrypcji naszego LindeNewslettera

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

Więcej informacji na stronie: www.linde–mh.pl

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa
Telefon: +48 22 420 61 00, Faks: +48 22 420 61 01, www.linde-mh.pl
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Ograniczenia - 2004/26/EC-Etap 3b
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Rys. nr 1 Mniejsza emisja spalin

zakrętach, jeśli tylko nastąpi taka konieczność.
Z wózkiem Linde H20 – H50 EVO z łatwością osiągniesz najwyższe parametry wydajności. Należy jednak pamiętać, aby nigdy nie przekraczać tej granicy.

Ergonomiczna koncepcja
Udoskonalenia rzadko bywają tak komfortowe.
Łatwe dopasowanie do wagi operatora. Ulepszony
rozkład nacisków fotela. Możliwość wyboru zawieszenia mechanicznego lub pneumatycznego.
Udogodnienia zarezerwowane wcześniej dla
dużych wózków są teraz dostępne jako standard
w wózkach tej kategorii, zapewniając jeszcze
większą wydajność i krótsze przestoje.
Nowo zaprojektowane podłokietniki z udoskonalonym Linde Load Control mogą zostać
z łatwością dopasowane wedle preferencji
każdego operatora za pomocą jednopunktowego mechanizmu regulacyjnego. W podłokietniku znajduje się też praktyczny schowek
na portfel, klucze, telefon komórkowy, itp.

Ekonomiczne rozwiązanie
Wydajność potwierdzona certyfikatem TUV zweryfikowała perfekcję wózków Linde, jeśli chodzi

Najnowocześniejsza technologia

Mniejsza emisja spalin

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby
w zmodernizowanym modelu wózka
znalazło się aż tyle udoskonaleń, co
w Linde H20–H50EVO: silnik Diesel
w technologii „common rail”, nowa pompa o zmiennej pojemności, system Curve
Assist, ergonomiczny fotel operatora,
system monitorujący pracę silnika LEPS
– powyższe cechy, a także wiele innych
dostępne są w nowym modelu wózka
w standardzie.

Wózek Linde H20 – H50 jest nie tylko przyjazny
środowisku, ale też łączy w sobie efektywność,
komfort i wydajność. Model Linde H20 – H50
ustanawia nowe standardy w wózkach swojej kategorii. Najnowszy model, wyposażony w wiele
udoskonaleń, znacząco podniósł poprzeczkę dla
konkurencji. Najlepszym tego przykładem jest silnik Diesel w technologii „common rail” montowany
w standardzie. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, poziom emisji spalin jest niższy o 69% od
dopuszczalnej emisji spalin obowiązującej od 2013
roku. To czyni ten model najbardziej przyjaznym
wózkiem Diesel wyprodukowanym przez Linde.

N

Najwyższy czas na oszczędności przy jednoczesnym korzystaniu z szerokiego zakresu funkcji!
W tym wszystkim najlepsze jest to, że optymalne wyposażenie nowej edycji naszego modelu,
cieszącego się niezwykłym powodzeniem, Linde
H20 – H50 spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska
obowiązujących od 2013 roku.
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Linde
Koszty finansowania

Koszty personelu

Większa wydajność
Koszty energii
Koszty serwisowania

Precyzyjny i niezwykle trwały hydrostatyczny
system napędowy Linde uczynił wózek H20 – H50
najczęściej kupowanym wózkiem w Europie.
Teraz, specjalnie dla potrzeb hydrauliki podnoszenia, została zaprojektowana nowa pompa o zmien-

nej pojemności. Dzięki zastosowaniu tej pompy,
ilość obrotów silnika na minutę spadła do 1200
– nawet przy maksymalnej prędkości podnoszenia.
Oznacza to, że otrzymujemy ten sam efekt przy
znacząco mniejszym wysiłku. Dzięki takiemu rozwiązaniu technologicznemu, można zaoszczędzić
do 28% energii.

W skrócie
• W wyposażeniu standardowym, silnik w najnowszej technologii, który zapewnia wartości
emisji spalin znacznie poniżej rygorystycznych norm obowiązujących od 2013 roku.
• Nowa pompa tłoczkowa o zmiennej pojemności emituje jeszcze mniej hałasu. Pompa
tłoczkowa pozwala na oszczędność paliwa
na poziomie 10-28%.
• System Curve Assist to automatyczna redukcja
prędkości na zakrętach.
• W standardzie Linde Engine Protector System
zapobiega zniszczeniu silnika i redukuje koszty
przestojów wózka.
• Ergonomiczne miejsce pracy wraz z nowej
generacji fotelem z podłokietnikiem.

Prędkość obrotowa silnika
niezbędna do osiągnięcia maksymalnej
wysokości podnoszenia
Korzyści:

Jeszcze większa niezawodność
Innowacyjny system Linde Engine Protection
System (LEPS) jest standardowym elementem
wyposażenia nowej generacji wózków. Jeśli kluczowe parametry wózka nie są spełnione lub zostały przekroczone, na wyświetlaczu pojawi się
ostrzeżenie. W krytycznych sytuacjach, wózek
automatycznie uruchomi funkcję „żółwiej prędkości”, zanim nastąpi uszkodzenie silnika. Nawet
w przypadku pracy na najbardziej niezawodnych
wózkach, operator nie powinien przekraczać fizycznych limitów wózka. Nowa funkcja „Curve
Assist” automatycznie redukuje prędkość na

o efektywność i technologie. Z nową generacją
wózków Linde H20 – H50 EVO ta perfekcja jest
bardziej oczywista niż kiedykolwiek.
Z przyjemnością osobiście zaprezentujemy Ci
najdoskonalszą, jak do tej pory, serię wózków
Linde H20 – H50. Oszczędność, którą możesz zmierzyć. Wysoka wydajność eksploatacyjna nowoczesnego wózka Linde redukuje koszty nawet o 20%.

2800 rpm

s Niższe obroty silnika
s Mniejsze zużycie
paliwa/emisja spalin
s Niższy poziom hałasu
s Mniejsze zużycie
eksploatacyjne
Prędkość zależna
od ładunku
od 1600 do 2300 rpm

obroty silnika

4

konwencjonalna pompa Linde o zmiennej
pompa zębata
pojemności obrotowej

Rys. nr 2 Większa wydajność
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Zapobiec tragedii może tylko bezkompromisowe stawianie na niezawodność,
trwałość i bezpieczeństwo, rozumiejąc wiążące się z tym koszty, gdyż te, które przyjdzie
nam ponieść po wypadku czy katastrofie
zawsze okażą się wyższe.

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,

PO PIERWSZE – BEZPIECZEŃSTWO!

niklowo-kadmowe, bezemisyjne oraz hybrydowe,
otrzymujesz z jednego źródła.
Energia staje się synergią.

Kiedy oszczędzając zwiększamy ryzyko wypadku?

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

Po wielkich katastrofach często słyszymy
pytania, czy można było zapobiec danej
tragedii. Po zatonięciu Titanica zachodzono w głowę, czy umieszczenie wystarczającej ilości łodzi ratunkowych zapobiegłoby śmierci 1500 osób? W Seulu,
po zawaleniu się galerii handlowej Sampoong pojawiły się pytania, czy może
bardziej przemyślana metoda transportu
wież wentylacyjnych zapobiegłaby zawaleniu się budowli i śmierci 500 osób?

C

Czy zatem założenie sceptyków mówiące, że 90%
katastrof to wynik oszczędności kosztem bezpieczeństwa zostanie nazwane kiedyś właściwą
ścieżką rozumowania?

Chmura gazu gęstnieje
i opada na miasto
Indie, Bhopal. Grudzień, 1984r. O godzinie 00:05
pracownicy odkrywają nieznaczny wyciek gazów
w jednej z fabryk pestycydów. Zgłaszają awarię
przełożonemu Sumanowi, który z miejsca rusza zbadać awarię. Ma on świadomość, że w magazynach
fabryki składowane są ogromne ilości najbardziej
toksycznych substancji chemicznych, m.in. fosgenu - niegdyś używanego jako gaz bojowy podczas
pierwszej wojny światowej, oraz MIC’u - składnika
produkowanego przez fabrykę pestycydu. Suman
znajduje wyciek. Gaz rzeczywiście się uwalniał,
ale bardzo wolno. Ulatnianie się niewielkich porcji
gazu to dość częste zjawisko, do którego robotnicy fabryki zdążyli już przywyknąć. Po sprawdzeniu
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wskazań aparatury pomiarowej zostaje stwierdzony brak zagrożenia, a alarm odwołany. Pracownicy wracają do swoich obowiązków. Niedługo
potem pojawia się ponowne zgłoszenie o wycie-

WADLIWY WYBÓR

ku gazu. W fabryce wybudowanej piętnaście lat
temu przyrządy pomiarowe często podają błędne
wskazania. Suman kolejny raz sprawdza poziom
ciśnienia w zbiornikach, które nagle gwałtownie
wzrasta. Wiadomo już, że coś jest nie w porządku. W miejscu nad zbiornikami zrobiło się gorąco,
a gruba warstwa betonu pokrywająca zakopane

Koncentrowanie się na usuwaniu
wad przypomina "zbijanie młotkiem"
wierzchołka góry lodowej

Czy założenie sceptyków mówiące,
że 90% katastrof to wynik oszczędności
kosztem bezpieczeństwa zostanie nazwane
kiedyś właściwą ścieżką rozumowania?
pod ziemią zbiorniki drży i pęka. Pomimo ogromnego niebezpieczeństwa pracownicy zachowują
zimną krew. Ruszają do sterowni, aby uruchomić
procedury bezpieczeństwa, podczas gdy wyciekający w tym samym czasie gaz dostaje się do
układu rur fabryki. Niestety uruchomiona płuczka
wodna nie działa. Na szczęście nie jest to jedyne
zabezpieczenie przed ewentualnym wydostaniem
się gazów. Toksyczne opary poprzez system rur kierowane są do pochodni gazowej, która powinna je
spalić. Jak się okazuje i ten element zawodzi. Rosnące ciśnienie sprawia, że gaz dostaje się do całej
sieci rur i wydostaje przez komin upustowy. Nieskuteczna okazuje się także ostatnia linia obrony
- zraszanie wodą ulatniającego gazu. Gaz z łatwością rozpuszcza się w wodzie, ale armatki wodne
mają za małe ciśnienie, aby zrosić opary ulatujące
wysoko z komina. Pracownicy stają się bezradni.
Ogłoszony zostaje poważny wyciek gazu, zarządza się ewakuację. Godzina 01:00. Wyciekający
gaz zagraża już nie tylko pracownikom fabryki, ale
i pięciuset tysiącom mieszkańców Bhopal. Chmura gazu gęstnieje i opada na ziemię. W fabryce
systemy, których celem było neutralizowanie oraz
spalanie gazu, nadal nie działają. Dalsza część tej
historii opisuje dramat nazwany największą katastrofą w historii ludzkości. Fabryka rzekomo wyposażona w systemy zabezpieczające w jednej chwili
staje się przyczyną najbardziej śmiercionośnej
katastrofy przemysłowej na świecie! W wyniku
tego zdarzenia zginęło 18 000 ludzi, a 500 000
doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu. Istnieją
podejrzenia, że wszystkie elementy bezpieczeństwa zawiodły ze względu na nieprawidłową eksploatację i konserwację spowodowaną cięciem
kosztów, „oszczędzano kosztem bezpieczeństwa”
kiedy fabryka zaczęła tracić rentowność. Ta, oraz
wiele innych historii dowodzi, że zapobiec tragedii
może tylko bezkompromisowe stawianie na niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo, rozumiejąc
wiążące się z tym koszty, gdyż te, które przyjdzie
nam ponieść po wypadku czy katastrofie zawsze
okażą się wyższe.
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Syndrom Góry Lodowej Wad obrazuje także jak głęboko może się znajdować
źrodło problemu, a tym samym jak duże koszty może ponieść producent, aby produkt
finalny spełniał wymagania związane z jakością, wydajnością, czy bezpieczeństwem.

Błędy w projektowaniu
Zła struktura organizacyjna
Niejasno sprecyzowane zakresy
odpowiedzialności i uprawnień
Błędy w planowaniu
Zła jakość materiałów
Niekonserwowanie maszyny i urządzenia
Niezrozumiałe instrukcje
Błędy w umowie
Zniekształcone informacje
Nieprzeszkoleni pracownicy
Rywalizacja między działami i pionami
Zły system motywacyjny
Konflikty w firmie
Niedocenianie prewencji
Przecenianie roli kontroli
Brak nadzoru nad dokumentacją
Skracanie prób i badań prototypów

Aby produkt końcowy, w który inwestuje klient spełnił jego oczekiwania
i jednocześnie był zgodny z założeniami
producenta, nie wystarczą wysiłki na etapie projektowania, produkcji czy montażu
i transportu. Kluczową rolę spełnia tu także
użytkownik...
z użytkowaniem niezgodnych z warunkami pracy maszyn. Wbrew nakazom sanepidu, według
których na hali powinny pracować tylko wózki
napędzane akumulatorami, do pracy wykorzystywane były również te, zasilane LPG. Ten prosty, z życia wzięty przykład pokazuje, jak istotne
jest uwzględnianie czynników wymuszających.

itd.

Według opracowania dr. Janusza Zymonika

Bezpieczeństwo i jakość vs cena
Prawo dziesięciokrotności

Aby bezpieczeństwo utrzymać na najwyższym
możliwym poziomie, niezbędnym jest stosowanie
wyrobów o wysokiej niezawodności i trwałości.
Jednym z celów współczesnego modelu projektowania wyrobów jest eliminowanie błędów
pojawiających się w dalszych etapach produkcji
tak, aby produkt końcowy spełniał założenia
projektowe dotyczące m.in. bezpieczeństwa
i niezawodności, przy zachowaniu akceptowalnych kosztów produkcji. Prawo dziesięciokrotności mówi, że „w każdym etapie produkcji koszty
wykrycia błędu zwiększają się o rząd”. Oznacza
to, że błąd niewykryty na etapie projektowania
przyniesie min. 10 razy większe straty po wykryciu go w kolejnym etapie, generując ogromne
koszty wpływające na cenę końcową produktu.
W związku z tym niektórzy producenci chcąc
utrzymać niską cenę produkcji, często kosztem
jakości maszyny, a co za tym idzie bezpieczeństwa jej użytkowania przymykają oko na „drobne

niedociągnięcia” powstałe na etapie poprojektowym. Jeszcze inni np. do wyprodukowanej
usterki wynajdują „rozwiązanie”, które jak as
z rękawa zostaje wręcz okrzyknięte technologicznym kunsztem. Przykładem może być wdrożenie rozwiązania doskonale zapobiegającego
wywracaniu się maszyny konstrukcyjnie niezdolnej do samodzielnej pracy.

Wpływ eksploatacji
na trwałość wyboru
W prawidłowym modelu projektowania granice
eksploatacji sięgają: projektowania, produkcji,
magazynowania i transportu, montażu, użytkowania i utylizacji.
Jest to o tyle ważne, że na każdym z tych etapów najistotniejsze powinny być aspekty bezpieczeństwa,
ponieważ jakiekolwiek niedociągnięcia czy zaniedbania mogą na każdym z wymienionych etapów stworzyć w przyszłości sytuacje będące zagrożeniem.
Wystarczy jeden rzut okiem na powyższą listę,

by powstało pytanie, dlaczego aż tak szeroki
krąg zatacza sama eksploatacja? Dowiedziono,
że w latach 90 ponad 15% elektroniki uszkadzało się podczas samego transportu i magazynowania. Niedługo po tym pojawiły się specjalne
zabezpieczenia mające zapobiec uszkodzeniom
w trakcie właśnie tych czynności. Zmieniły się
warunki gwarancji narzucające dodatkowe obostrzenia. Palety zawierające delikatne elementy wyposażone zostały w klepsydry z piaskiem.
Zbyt duże wibracje lub przeciążenia sprawiały,
że piasek w specjalnie ułożonych klepsydrach
przesypywał się udowadniając nieprawidłowe
metody transportu. Te oraz wiele innych zmian
zapobiegły znakomitej większości usterek, co
odbyło się jednak niemałym kosztem.
Jak wiele czynników wpływa na efekt końcowy
procesu produkcji, jakim jest wyrób i bezpieczeństwo związane z jego użytkowaniem ukazuje Powyższy rysunek według opracowania
dr. Janusza Zymonika.
Co więcej „SYNDROM GÓRY LODOWEJ WAD” obrazuje także jak głęboko może się znajdować źro-

chemiczne i elektrotechniczne oraz skutki promieniowania, starzenia i zużycia. Dlatego tak
ważny jest każdorazowo dobór odpowiedniego
produktu, przystosowanego do warunków panujących w danym zakładzie, magazynie czy
jakimkolwiek innym miejscu pracy maszyny.
Lekceważenie specyficznych uwarunkowań
może zagrozić bezpieczeństwu i w łatwy sposób
doprowadzić do tragedii, jak to miało miejsce
w niedalekiej przeszłości, gdzie tlenkiem węgla podtruło się 90 osób. Jak wykazało śledztwo
przyczyną tragedii były zaniedbania związane

dło problemu, a tym samym jak duże koszty może
ponieść producent, aby produkt finalny spełniał
wymagania związane z jakością, wydajnością,
czy bezpieczeństwem.

Warunki eksploatacji
Aby produkt, w który inwestuje klient końcowy spełnił jego oczekiwania i jednocześnie był
zgodny z założeniami producenta, nie wystarczą
wysiłki na etapie projektowania, produkcji czy
montażu i transportu. Kluczową rolę spełnia tu
także użytkownik, który powinien przestrzegać
założonych na etapie projektowania warunków
i zasad eksploatacji.
Z technicznego punktu widzenia warunki eksploatacji dzielimy na obiektywne i subiektywne.
Największym problemem są tu warunki subiektywne, gdyż są one trudno mierzalne, a mają znaczący
wpływ na bezawaryjność i trwałość wyrobu.
Z kolei obiektywne warunki eksploatacji nie zależą od ludzi związanych z eksploatacją i obejmują czynniki wymuszające, tj. czynniki klimatyczne, mechaniczne, elektryczne, biologiczne,

Do subiektywnych warunków eksploatacji zaliczymy te, będące najczęściej wynikiem czynnika
ludzkiego. Mowa tu przede wszystkim o szeroko
rozumianej kulturze obsługi urządzeń.

Świadomość podnosi
bezpieczeństwo
Według wielu źródeł przebieg intensywności
uszkodzeń w czasie jest obrazowany podobnym
wykresem (wykres nr 1).

wykres nr 1
λ(t)

docieranie

normalna
eksploatacja

starzenie
t

λLORąÉXV]NRG]Hó

Jest to „naturalny” przebieg, dla którego każda ze
stron, zarówno producent jak i odbiorca chcieliby aby
okres „normalnej eksploatacji” trwał jak najdłużej.
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Wykres nr 2 pokazuje intensywność uszkodzeń
w funkcji czasu. Którą z krzywych (1, 2 lub 3)
przebiegnie życie poszczególnej maszyny zależy
wyłącznie od użytkownika.

wykres nr 2
Intensywność uszkodzeń w funkcji
czasu

11

Nowa linia modeli Linde jest światowym numerem 1 pośród wózków
zasilanych silnikami wysokoprężnymi posiadając system "Curve Assist"
w standardzie. Wraz z nową generacją
wprowadzony do seryjnej produkcji
"Curve Assist" automatycznie zmniejsza prędkość pojazdu proporcjonalnie
do kąta skrętu.

λ(t)

1
2
3

λLORąÉXV]NRG]Hó

t

W literaturze traktującej stricte o napędach hydraulicznych podaje się, że ponad 80% uszkodzeń elementów hydraulicznych wynika z niedostatecznej czystości cieczy hydraulicznej.
Z tego powodu właśnie tak ważne jest terminowe przeprowadzanie przeglądów oraz wykonywanie okresowych czynności kontrolnych.
Temat wydaje się intuicyjnie oczywisty, niestety niejeden operator zapytany czy wykonuje
okresowe czynności kontrolne odpowiada: „tak,
zawsze sprawdzam poziom paliwa w zbiorniku”.
Niestety to może nie wystarczyć. Prawidłowo
wykonana kontrola trwa dosłownie chwilę,
a może zapobiec wielu awariom, a nawet wypadkom. Ponieważ zainteresowanie tym tematem stale rośnie, firma Linde-MH oferuje dziś
specjalne szkolenie operatorów prowadzone
przez grupę ekspertów. Owe szkolenie w głównej mierze koncentruje się na aspektach związanych z bezpieczeństwem oraz elementami
związanymi z obsługą codzienną, przepisami
i szkodami zawinionymi.
„Zależnie od indywidualnych potrzeb klienta
skupiamy się na wstępnie z nim ustalonych zagadnieniach, które chciałby, aby poprzez nas dotarły do osób obsługujących wózki” mówi Jacek
Cieloch, Kierownik Działu Szkoleń.
Z przyczyn bardzo prozaicznych szkolenie prowadzone jest za niewielką kwotę. Wszędzie tam,
gdzie wózki są należycie traktowane ich awaryjność oraz szkody zawinione zredukowane są
w znacznym stopniu. Prawidłowo użytkowana
maszyna wdzięcznie służy przez długie lata nawet w najtrudniejszych warunkach.

Bezpiecznie z Linde

spalin dla urządzeń transportu bliskiego. Z roku
na rok normy te zbliżają wartości do obecnie
obowiązujących na drogach publicznych. Wpro-

Każda przemyślana inwestycja w produkt wysokiej jakości ma to do siebie, że się zwraca. Jak
cenny jest to zwrot, jeśli oprócz dobrej i wydajnej
pracy przez długie lata, zapewnia również bezpieczeństwo pracowników, pozwalając uniknąć
nie tylko materialnie kosztownych wypadków.
Ciągle wprowadzane w wózkach Linde udoskonalenia, oparte na najnowocześniejszych technologiach, nieustannie zmierzają ku dostarczeniu
maszyny nie tylko funkcjonalnej, ergonomicznej,
wydajnej, ale przede wszystkim bezpiecznej.
Również wózki Linde H20-H50 EVO wprowadzone na rynek w roku 2013 mogą pochwalić się
owymi udoskonaleniami.
Po pierwsze zostały wyposażone w nowy silnik
w zaawansowanej technologii, który zapewnia,
mniejszą emisję spalin, większą wydajność oraz
jeszcze większą niezawodność (zdj. poniżej).

wadzone przez Linde w 2013r. technologie
powodują zmniejszenie emisji spalin o średnio
69%, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska pracy.
Ponadto nowa pompa tłoczkowa o zmiennej
pojemności, w odróżnieniu do konwencjonalnych rozwiązań, nie pompuje oleju przez zawór
przelewowy na „jałowym biegu”. Oznacza to,
że wydatek oleju jest doskonale skorelowany
z zapotrzebowaniem. Dzięki swej konstrukcji
pompa pozwala na oszczędność paliwa na poziomie 10%-28%.
O bezpieczeństwo jazdy dba System Curve Assist. Jest to rozwiązanie, które poprzez wyposażanie osi skrętnej w czujnik kąta skrętu, podnosi
poziom bezpieczeństwa ograniczając prędkość
jazdy podczas pokonywania zakrętów. To proste, nieskomplikowane rozwiązanie „czuwa” za

Bardziej ekonomiczne rozwiązanie zapewnia
emisję spalin znacznie poniżej rygorystycznych
norm obowiązujących od 2013 roku. Dyrektywa
2004/26/EG regularnie zaostrza normy emisji

operatora dostosowując maksymalną prędkość
do wykonywanych manewrów.
Z bezpieczeństwem użytkowania wiele wspólnego ma także Linde Engine Protector. Ten
osobisty stróż zapobiega zniszczeniu silnika, redukuje koszty przestojów i utrzymania
wózka. Jest to bowiem system sprawujący
kontrolę nad temperaturami i poziomami płynów roboczych silnika. W przejrzysty sposób
sygnalizuje na wyświetlaczu nieprawidłowy
poziom i ciśnienie oleju silnikowego, poziom
i temperaturę płynu chłodzącego, temperaturę
oleju hydraulicznego, podciśnienie filtra powietrza oraz obecność wody w filtrze paliwa.
(Więcej informacji o EVO znajdą Państwo na stronie 3 i 4)

LindePartner 1/2013

Po pierwsze – bezpieczeństwo! | TEMAT NUMERU

bezstykowe joystiki. Rozwiązanie to wykorzystuje
Klasyczny Efekt Halla. W praktyce charakteryzuje
się dużą precyzją i trwałością, gdyż w odróżnieniu od konwencjonalnych rozwiązań nie posiada

Najtrwalszy osprzęt
do wózków widłowych

elementów ciernych. Stanowi doskonałe połączenie z magistralą CAN zapewniając niezawodność w najtrudniejszych warunkach pracy.
Kunszt i bezawaryjność jakimi charakteryzują się
wózki Linde, to nie tylko piękny design opracowany we współpracy z Porsche. 30 lat rozwijającego
się partnerstwa Linde MH i Porsche Engineering
to myśl przewodnia decydująca o rozkładzie mas,
stabilności i parametrach użytkowych. Już na
etapie deski kreślarskiej wózki Linde są projektowane przez doświadczonych profesjonalistów
z myślą o zadaniach jakim będą stawiać czoło
w codziennej pracy.

Stabau:
= długa żywotność
= solidność konstrukcji
= indywidualne rozwiązania

Podsumowując...
Inwestując w miejsca pracy i stanowiące istotną jego część maszyny, należy zawsze pamiętać
o tym, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwie.
Postawienie go sobie na pierwszym miejscu
zapewni nie tylko komfortową i wydajną pracę
w przyjaznych pracownikom warunkach, ale pozwoli także uniknąć wielu zagrożeń.

Ergonomia
to też bezpieczeństwo

W zakresie fachowego doradztwa do dyspozycji pozostają
nasi doradcy techniczni:
Jarosław Woźniak
tel. +48 602 129 166
Jakub Kargol
tel. +48 604 570 264
Adam Leonik
tel. +48 602 614 786

Więcej na www.stabau.com i www.stabautech.pl

Bezpieczeństwu pracy sprzyja nie tylko dobranie
maszyny odpowiedniej do panujących warunków
i rzetelne przestrzeganie zasad jej eksploatacji.
Innym równie istotnym aspektem jest zapewnienie odpowiednich warunków także operatorom
maszyn. Istotna jest tu również ergonomia. Projektanci wózków Linde zadbali i o to.
Kabina operatora jest obszerna i pozostawia
dużo miejsca na nogi zwiększając komfort
pracy. Co więcej w jej wnętrzu znajduje się
wygodny fotel, który w łatwy sposób dopasowuje się do wagi operatora. Fotel posiada
ulepszony rozkład nacisków oraz możliwość
wyboru mechanicznego lub pneumatycznego
zawieszenia. Takie rozwiązania zapewniają
nie tylko większą wydajność pracy, ale zostały
one zaprojektowane przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo operatora.
Dodatkowo do fotela przymocowany został nowoczesny podłokietnik, a wraz z nim System
Linde Load Control - czuły na najdelikatniejsze
ruchy dźwigni, przez co operator steruje funkcjami masztu precyzyjnie i bez wysiłku. Agresywne, przypadkowe ruchy są rozpoznawane
przez system, a ich dynamika jest automatycz-

Firma Stabautech 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.
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nie redukowana proporcjonalnie do parametrów dobranych do indywidualnych potrzeb
klienta, zwiększając tym samym dokładność
i bezpieczeństwo operowania. Konstruktorzy

Linde wzięli pod uwagę również fakt, iż wprawiony operator wykorzystuje dwie funkcje
hydrauliczne jednocześnie. W odpowiedzi
na to zostały wprowadzone dźwignie Linde
Cross Lever, które podnoszą produktywność
doświadczonych operatorów, a całość zaprojektowana została w sposób nie wymagający
od operatora żadnej dodatkowej wiedzy przy
operowaniu nimi. Samo uproszczenie obsługi również sprzyja unikaniu wypadków przy
pracy. W prawym górnym rogu kabiny znajduje się wielofunkcyjny wyświetlacz, którego
umiejscowienie sprawia, że operator ma go
zawsze w polu widzenia, podczas jazdy, pobierania, jak również unoszenia ładunku.
Korzystając z doświadczenia przy konstruowaniu wózków o udźwigu do 52 ton, inżynierowie
Linde wprowadzili do wózków czołowych siłowniki przechyłu masztu zamieszczone na dachu kabiny operatora. Rozwiązanie to nie tylko
podnosi parametry redukcji udźwigu, ale dzięki
zwiększeniu stabilności i rozłożeniu oddziałujących sił, pozwala również zastosować węższe
profile masztu poprawiając tym samym widoczność do 27% w odniesieniu do standardowych
rozwiązań.
Odpowiednia, niczym niezakłócona widoczność
nie tylko ułatwia pracę, ale także zwiększa bezpieczeństwo również w trakcie nieprzewidzianych sytuacji.
W wymienionych wózkach zastosowano również

Źródła:
Zamojski Wojciech „Teoria i Technika Niezawodności”
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Stanisław Niziński, Bogdan Żółtowski „Zarządzanie eksploatacją
obiektów technicznych za pomocą rachunku kosztów”
Dr inż. Jacek Oko „Elementy teorii niezawodności (2)”
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dr inż. Jacek Oko „Elementy teorii niezawodności (3)”
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dr inż. Jacek Oko „Eksploatacja systemów elektronicznych
i telekomunikacyjnych” POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Dr Janusz Zymonik „Wprowadzenie do problematyki jakości”
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Eugeniusz Krasowski „Napędy hydrauliczne, pneumatyczne
i sterowanie” WYDAWNICTWO AKADEMII ROLICZEJ W LUBLINIE
Kaźmierczak Jan „Eksploatacja systemów technicznych”
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Internet:
http://linde-mh.pl/

Opracował: Łukasz Lis
Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej
na co dzień zajmuje stanowisko Menadżera
Produktu w Linde MH Polska
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Biurowiec Zakładu Fleksograficznego

W wynajętym garażu we Włoszakowicach...
Rok 1979 to okres głębokiego kryzysu w Polsce i trudne realia
dla prowadzenia prywatnego biznesu. Dla Wernera Kenkel jest to
jednak rok szczególny, gdyż właśnie ta data jest początkiem działalności jego firmy.
Aż niewiarygodne, że w tak trudnej sytuacji społeczno–gospodarczej i niepewnej przyszłości Polski Werner Kenkel zdecydował się na
odważne i nietypowe, jak na ówczesne czasy, posunięcie tworząc
prywatny zakład. Na początku zatrudniał 3–ech pracowników i przy
użyciu niewielkiej maszyny prowadził produkcję opakowań z tektury
litej. Aby nadać im namiastkę ekskluzywności ich wnętrza flokował,
a na zewnątrz oklejał je błyszczącym papierem, korzystając w swym
procesie wytwórczym ze starego sztanctygla. Firmę otworzył w wynajętym garażu przy ul. Leśnej we Włoszakowicach. Szybko udało
mu się zdobyć pierwszych odbiorców i z powodzeniem rozwijać
działalność. Ze względu na to, że zapotrzebowanie na opakowania

wciąż wzrastało, konieczne stały się pierwsze poważne inwestycje.
Jeszcze tego samego roku Werner podjął decyzję o zakupie działki
i rozpoczęciu budowy nowego zakładu produkcyjnego wraz z mieszkaniem na ul. Rzemieślniczej we Włoszakowicach.
Po przeniesieniu swojej działalności do Krzycka Wielkiego w 1996
roku oraz zakupie i instalacji tekturnicy Agnati/Peters, a także kolejnych maszyn przetwórczych, rozpoczęła się nowa era w działalności firmy – dynamiczny rozwój.
Tak więc koniec lat dziewięćdziesiątych i lata dwutysięczne to okres
bardzo intensywnego rozwoju firmy, to budowa kolejnych hal produkcyjnych, zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji
opakowań. Jest to także okres pozyskiwania coraz większej liczby
odbiorców w kraju i zagranicą, w tym wielkich koncernów międzynarodowych. To dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu i ciągłej chęci stałego rozwoju założyciela, dzisiaj firma zajmuje miejsce
w ścisłej czołówce producentów tektury falistej i opakowań w Polsce.

KTO NIE IDZIE NAPRZÓD, TEN SIĘ COFA
O co całe zamieszanie?
Tektura – najgrubszy materiał papierniczy (ma do
5 mm grubości). Powstaje poprzez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej
masy używa się grubszych włókien ścieru drzewnego,
szmat oraz makulatury. W produkcji nie dodaje się
żadnych wypełniaczy. Tektura nie nadaje się do
pisania. Rozróżnia się kilka gatunków tektury: białą,
szarą, brązową, techniczną.
Na zdjęciu tekturowy fotel projektu firmy Werner Kenkel
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Tektura falista – powstaje z połączenia kilku warstw
papieru falą papierową, która powoduje znaczne
zwiększenie sztywności arkusza. Jest używana przeważnie do produkcji opakowań zbiorczych (kartonów).
Do najpopularniejszych typów fali w tekturach trzywarstwowych należą: fala B, C, E (mikrofala). Tektury pięciowarstwowe powstają z połączenia różnych typów
fal (np. fala EB, BC itd.).
Firma Werner Kenkel jest producentem tektury falistej.
Wazon projektu firmy Werner Kenkel
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Kto nie idzie naprzód,
ten się cofa
…to kolejna sentencja, której od wielu lat
pozostaje wierny jeden z czołowych producentów tektury falistej i opakowań.

Wielkoformatowa drukarka offsetowa firmy KBA

WIELKA, SZEŚĆSET OSOBOWA RODZINA
Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi
się na zdjęciach. Jeśli jednak owa rodzina
liczy ponad 600 członków i nie sposób
zmieścić wszystkich na zdjęciu, należy
postarać się, by „wyjść z nią dobrze”
na innym polu…
Firma, będąca obecnie dostawcą opakowań dla
pięciuset firm krajowych i zagranicznych, w której
w 2012 roku wyprodukowano ponad 210 milionów m2 tektury i niemal 500 milionów sztuk
opakowań, choć nazwa może zmylić każdego,
stanowi przykład sukcesu polskiego, a co więcej
sukcesu przedsiębiorstwa rodzinnego.
Firmie Werner Kenkel od pewnego już czasu towarzyszy slogan „Żyjemy i pracujemy z pasją”. Nie
jest on tylko chwytliwym zabiegiem marketingowym. Podczas długoletniej działalności na rynku
opakowaniowym, właścicielom firmy udało się
stworzyć świetny zespół pracowniczy, charakteryzujący się dużą wiedzą, wysokimi kwalifikacjami oraz ogromnym doświadczeniem w temacie
produkcji tektury oraz opakowań z nadrukiem
fleksograficznym i offsetowym. Przyglądając się
rozwojowi firmy na przestrzeni lat oraz osiągniętym dotąd sukcesom, sama nasuwa się myśl, że bez
pasji włożonej w pracę, ciężko byłoby stworzyć

LindePartner 1/2013

tak wysoką jakość oraz osiągać tak dobre wyniki.
Dzisiaj firma składa się z zakładu fleksograficznego oraz zakładu offsetowego położonych
w Krzycku Wielkim koło Leszna (Wielkopolska).
Mają one łącznie ponad 54 000 m2 powierzchni.
Wytwórnia fleksograficzna oferuje tekturę falistą
w pełnej gamie asortymentowej oraz dostarcza opakowania z nadrukiem standard flekso
postprint, high quality flekso postprint i flekso
preprint. Zakład offsetowy, jest nowoczesnym
zakładem o łącznej powierzchni ponad 13 000 m2.
Oferuje on szeroki asortyment opakowań i POS
(Point Of Sale - nazywanych również Stand) z nadrukiem w technologii offsetowej. Atutem zakładu
jest integracja z sąsiadującą wytwórnią fleksograficzną i możliwość wykorzystania własnych
surowców bazowych w formie tektury falistej.
Drugi z zakładów o docelowej powierzchni
ponad 36 000 m2 – „Werner Kenkel Południe”
powstaje w Bochni koło Krakowa. Fabryka ta
również zostanie wyposażona w najnowocześniejsze maszyny czołowych światowych
producentów. Inwestycja jest realizowana
w dwóch etapach na 9-ciu ha gruntów. 20 000 m2
zajmą obiekty do produkcji opakowań z tektury
falistej, zaś na 16 000 m2 powstaną dodatkowe
hale produkcyjno–magazynowe.

Rynek opakowań nadal rośnie, choć nie są to już takie
skoki jak kilka lat temu. Gospodarka w naszym kraju
jest dość ustabilizowana, a do tego nie pojawia się
w Polsce zbyt wielu nowych inwestorów, szczególnie
wielkich korporacji, które napędzają koniunkturę.
Nie można jednak narzekać, gdyż opakowania
z tektury są drugim, co do wielkości, sektorem opakowań w Polsce (stanowi on ok. 26%). Wyprzedzają

go tylko opakowania z tworzyw sztucznych. Nasz
rynek zajmuje pod względem wielkości produkcji
szóste miejsce w Europie, więc mamy jeszcze spory dystans do odrobienia do średniej europejskiej,
a szczególnie do lidera, którym są Niemcy. U nas
średnie roczne zużycie opakowań z tektury falistej
na osobę wynosi ok.33 kg., średnia europejska
to ponad 41 kg, a w Niemczech 55 kg!

Jednak na rozwój firmy i możliwość konkurowania
z najlepszymi ma wpływ wiele części składowych. Oprócz kapitału ludzkiego liczy się również
nowoczesna technologia, dlatego firma Werner
Kenkel od samego początku inwestuje w innowacyjne rozwiązania na tej płaszczyźnie. Nowoczesny park maszynowy umożliwia wykonywanie
produktów najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Wpływ na to mają zarówno
nowoczesna tekturnica firmy Fosber, o wydajności 220 mln m2 wyprodukowanej tektury w skali
roku, jak i wysokiej klasy maszyny produkujące
opakowania z zadrukiem flekso i offset.
Na dotychczasowe sukcesy firmy ma również
wpływ jej kompleksowość. Oznacza to, że wytwarzanie tektury jako podłoża do produkcji opakowań, przygotowanie projektów w nowoczesnym dziale R&D, wykonanie samych opakowań
oraz ich zadruk, odbywa się przy zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii oraz sprzętu
w tej branży. Nad jakością produkowanych wyrobów czuwa dział technologii, własne laboratorium oraz dział kontroli jakości. Produkcja
odbywa się zgodnie z systemami jakości i certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz ostatnio
otrzymanym certyfikatem FSC.
Ponadto dostrzegając rosnące wymagania ponad 400 klientów, również co do elastyczności
i terminowości dostaw, Werner Kenkel utrzymuje
własny transport ciężarowy, a także systematycznie powiększa powierzchnie magazynowe.
Firma ściśle współpracuje z kontrahentami, dzieląc się z nimi najnowocześniejszymi rozwiązania-

Magazyn wyrobów gotowych

mi technologicznymi. Zatrudnia prawie 600 osób,
w tym cały sztab grafików i projektantów, których
prace wygrywają prestiżowe konkursy. Dowodem
mogą być chociażby zdobyte nagrody: „Perła wśród
opakowań” w konkursie Art of Packaging, "Worldstar
Winner 2013" – główna nagroda otrzymana w konkursie World Packaging Organisation, czy także
"Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju" za 2011r.

Tekturnica firmy Fosber
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Tworzenie najlepszej jakości opakowań z tektury to pasja firmy Werner Kenkel.
Mimo wielu sukcesów, których firma
doświadczyła przez lata swego istnienia,
nadal widać w niej chęć do dalszego rozwoju
i zdobywania kolejnych doświadczeń. Poza
tym nagrody i wyróżnienia są dla przedsiębiorstwa, jak gdyby „przy okazji”, ponieważ
nie znalazło się dotąd nic bardziej znaczącego
niż zadowolony klient…

DRUGIE ŻYCIE OPAKOWANIA
Opakowania już od dawna są nie tylko
sposobem na zabezpieczenie towaru,
ale coraz częściej stają się jednym
z podstawowych elementów kreowania
marki produktu, co bardzo wpływa na
decyzje zakupowe.
W całej gamie skutecznych środków wspomagających działania marketingowe Werner Kenkel
proponuje specjalne, przyciągające uwagę konstrukcje opakowań uszlachetnianych efektownym nadrukiem, tłoczeniem wzorów, czy zastosowaniem materiałów o charakterze ozdobnym.
Niektóre produkty ze względu na swój wygląd
bądź specyfikę materiału, wymagają opakowań specjalnych. W Werner Kenkel o realizację
indywidualnych potrzeb klienta dba dynamiczny
i kreatywny zespół konstruktorów, który projektuje całkowicie indywidualne rozwiązania
opakowań fasonowych.
Jedne opakowania powinny być przede wszystkim oryginalne – te projekty wymagają sporej
kreatywności i nowatorstwa ze strony projektanta. Drugie (w przeważającej ilości) stawiają
przede wszystkim na walor funkcjonalności.
W tym przypadku konstruktor korzysta ze sprawdzonych rozwiązań zebranych w tzw. katalogu
Fefco – w przypadku tektur falistych lub Ecma

przy założeniu, że opakowanie ma być z tektury
litej. Projektant profesjonalista płynnie posługuje się oboma zestawami standardów tworząc
optymalne kontaminacje konstrukcji zgodne
z wytycznymi.
Do najciekawszych opakowań, które wyszły
spod ręki Werner Kenkel, należy między innymi
opakowanie – piłka ChockoShots – Football
Trophy For You, które zdobyło główną nagrodę
w konkursie Art of Packaging 2011, zostało
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu PakStar
na najlepsze opakowanie w kraju oraz tytuł
WORLDSTAR WINNER 2013 w kategorii opakowania dla przemysłu spożywczego. W jego
przypadku projektantom chodziło o stworzenie
estetycznego opakowania z elegancką szatą
graficzną chroniącego zawartość, którą miałyby
być łakocie, np. czekoladki, cukierki, pralinki,
itp. Ponadto opakowanie miało być bezpośrednio kojarzone z szeroko pojętym futbolem,
co stanowiło jego drugie życie.
W wyniku prac powstały dwie konstrukcje
opakowań jednostkowych w kształcie małych
czekoladowych babeczek, tudzież woreczków (tu skojarzenie z workiem drużyn piłkarskich). Po uzbieraniu i złożeniu ich wszystkich
konsument mógł złożyć je w pełny, sferyczny
kształt piłki jako trofeum kibica.

W ofercie Werner Kenkel znajduje się szeroki
wachlarz rozwiązań, tak aby spełnić oczekiwania
każdego, nawet najbardziej wymagającego
klienta. Obejmuje on tektury hydrofobowe (impregnowane), tektury barierowe, tektury typu
sandwich (PE) we wszystkich możliwych wariantach, tektury tłuszczo
–odporne, tektury z taśmą zrywającą, tektury
pre–print – istnieje
możliwość naniesienia dowolnego
nadruku na arkusz
tektury, tektury
ciężkie czy tektury
z otwartą falą.
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Zakład Flekso z lotu ptaka
Magazyn papieru

W SĄSIEDZTWIE Z BOCIANAMI

Historia współpracy

Byciem ECO firmę Werner Kenkel zaraziły
zachodnie korporacje i wielkie firmy, które

pomiędzy Werner Kenkel a Linde Material
Handling Polska.

zdecydowanie wcześniej były świadome tego,
że podczas produkcji czegokolwiek wytwarzane
są również uboczne czynniki, mające destrukcyjny wpływ na środowisko i dlatego też każdy powinien nad tym aspektem pracować.
Założyciele i właściciele firmy wychowali
się, żyją i pracują wśród jezior i łąk, tak więc
w ich przypadku bycie ECO było dość naturalne
i od zawsze szło w parze z biznesem. Symbolem
tego, począwszy od powstania zakładu
w Krzycku, są żyjące na terenie firmy bociany,
a za moment będzie również ekologiczny ogród,
którego tworzenie zakończono jesienią 2012r..
Poza tym niewiele jest firm w Polsce w tej
właśnie branży, które mogą pochwalić się posiadaniem certyfikatów FSC, a ponieważ jest
to dość świeży aspekt, to tym samym, klienci
niewiele o nim wiedzą. Właściciele firmy
pracują jednak intensywnie nad tym, aby to
zmienić. Oczywiście, że cena jest dla odbiorcy
najważniejsza, ale widać, że dbanie o przyrodę
i środowisko przybiera na znaczeniu szczególnie wśród klientów korporacyjnych, którzy zapowiadają uzależnienie współpracy od
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posiadania przez dostawcę certyfikatów FSC
oraz Normy ISO 14001.
Kolejnym poparciem proekologicznej postawy
firmy jest fakt, iż dysponuje ona własną
oczyszczalnią ścieków z wtórnym wykorzystaniem wody. Najbardziej innowacyjnym
rozwiązaniem jest oddana do użytku w 2011r.
zakładowa elektrociepłownia z generatorem
prądu o mocy 1,127 MWe, zasilanym gazem
w systemie trójgeneracji. Dzięki temu, że firma produkuje własny prąd, stała się w dużej
mierze niezależna od dostawcy energii, co
z kolei zapewnia jej ciągłość produkcji i bezpieczeństwo dostaw do odbiorców. System
trójgeneracji daje także dużą efektywność
energetyczną, dzięki wykorzystaniu produktów ubocznych z procesu produkcji prądu
w postaci ciepłej wody i spalin, które są następnie przetwarzane na chłód i parę, a te
z kolei dalej wykorzystywane w procesach
produkcyjnych zakładu.
Na koniec warto również wspomnieć o tym,
że firma Werner Kenkel otrzymała także
wyróżnienie w konkursie Heidelberg ECO
Printing Award 2011 na najbardziej ekologiczną
drukarnię na świecie!

Nie od początku firma Werner Kenkel korzystała
z wózków Linde. W pierwszym okresie działalności
współpracowała z firmami konkurencyjnymi,
a dopiero szczególne potrzeby firmy operującej
w branży papierniczej, opinia z rynku oraz
„na miarę szyta” oferta Linde doprowadziły do
nawiązania kontaktu w 2003 roku, a co za tym
idzie rozpoczęcia współpracy. Pierwszy zakup
dwóch wózków spalinowych H16T (LPG) został
sfinalizowany w 2004 roku. Operatorzy bardzo
szybko docenili unikatową precyzję pracy nowych
wózków oraz zawdzięczaną hydrostatycznemu
napędowi niezwykłą wydajność. Sprawdzenie
w praktyce rynkowej opinii i przekonanie się na
własne oczy o korzyściach płynących z wyboru
Linde nie pozwoliło zbyt długo czekać na kolejny
zakup jeszcze kilku dodatkowych wózków, tego
samego typu. Następnym etapem współpracy
było wprowadzenie wózka większego tonażowo,
a mianowicie H50T, dodatkowo wyposażonego
w specjalny chwytak do rol papieru. Miał on służyć
obsłudze tekturnicy – „serca” produkcji opakowań
kartonowych.

W kolejnych latach wraz z rozwojem firmy
Werner Kenkel niezbędnym stało się zwiększenie
możliwości tzw. transportu bliskiego. Rosnące
potrzeby, łatwość obsługi, bezawaryjność,
a przede wszystkim zadowolenie z doskonale
radzących sobie maszyn Linde w różnych obszarach działalności firmy zaowocowały zakupami
kolejnych wózków typu H16T oraz H50T.
Kolejno w latach 2008 i 2009 do „brygady” wózków Linde dołączyły także dwa wózki elektryczne z przeznaczeniem do obsługi magazynu
wysokiego składowania – Reach Truck R14.
Obecnie wózki Linde w pełni obsługują działalność operacyjną firmy Werner Kenkel. Począwszy
od rozładunku rol papieru, aż po dostarczenie
ich do tekturnicy. W ubiegłym roku firma Linde
wychodząc naprzeciw specyficznym wymaganiom klienta, dotyczącym przemieszczania
rol papieru w wąskich korytarzach przy zachowaniu jak najmniejszych wymiarów wózka,
zaoferowała wózek optymalnie „skrojony” dla
potrzeb aplikacji branży papierniczej. Na rynku
pojawił się wózek pozwalający na osiąganie
lepszych udźwigów (H50T/D na przesuniętym
środku ciężkości z dotychczasowego 500 na 600
mm), przy jednoczesnym nie zwiększaniu szerokości wózka i nieznacznym zwiększeniu jego

długości. To właśnie firma Werner Kenkel była
jedną z pierwszych na polskim rynku, która zdecydowała się na zakup tego typu wózka. Dzisiaj
można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę.
Wózek H50T/600 mm spisuje się wzorowo szczególnie w kwestii zdolności udźwigowych, nadal
pracując w tych samych korytarzach roboczych
co jego poprzednik (H50T/500 mm).
Wszelka działalność w procesie produkcyjnym,
a właściwie pomiędzy poszczególnymi procesami obsługiwana jest przez wózki H16T, które
sprawdzają się tam doskonale, przede wszystkim
dzięki swej zwrotności oraz szybkości działania.
Stanowią one także niezastąpione narzędzie
szybkiego załadunku wyrobów gotowych w dokach załadowczych.
Wypełnienie całości łańcucha produkcyjno-logistycznego stanowią prowadzone dyszlem wózki
elektryczne typu L, tzw. sztaplarki. Z powodzeniem
operują w niewielkich przestrzeniach, zapewniając jednocześnie wymagane wartości udźwigu.
Dzięki wskazówkom firmy Werner Kenkel oraz naszemu zaangażowaniu i dążeniu do zaspokajania
nawet najbardziej wyszukanych potrzeb naszych
klientów udało nam się dobrać optymalny wózek
typu L do ponadgabarytowych arkuszy tektury
falistej. Co więcej przez ostatnie kilka lat wypraco-

waliśmy specjalną opcję wózka z niestandardową,
zwiększoną długością wideł (1600 mm) co umożliwiło przewóz ciężkiej tektury litej.
Od czasu rozpoczęcia współpracy firma Linde
dostarczyła dla naszego Partnera - firmy Werner Kenkel - około 50 wózków. Aktualnie flota
liczy ponad 30 maszyn. Firma Werner Kenkel
nieustannie się rozwija, czego potwierdzeniem
może być realizowana budowa nowego zakładu
na południu Polski, o zbliżonym potencjale
do obecnego. Wierzymy, że także tutaj wózki
Linde będą miały szanse udowodnienia słuszności wyboru tej właśnie marki. Wieloletnia
współpraca, szybka pomoc w rozwiązywaniu
trudnych sytuacji na stałe wpisanych w działalność biznesową, wzajemne zaufanie i ciągła
wymiana doświadczeń niesie w moim przekonaniu perspektywę dalszego, korzystnego
rozwijania relacji biznesowych dla obu stron.
Ze swej strony zapewniam, że nasze starania
będą niezmienne i nieustanne.
Zespół Linde, jak zawsze, pozostaje do usług!
Opracował: Waldemar Dratwiński
Doradca Techniczno – Handlowy
Linde Material Handling Polska, o. Poznań
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Największy skarb Bałtów nie jest
zakopany głęboko pod ziemią, lecz ukryty
na dnie ich serc. Bałtowie przez wiele
stuleci, mimo silnego wpływu kultury
europejskiej, starali się zachować pamięć
o swoich przodkach. Kultywowanie własnych tradycji, obyczajów i folkloru było
przeciwwagą dla kultury obcej, reprezentowanej przez najeźdźców.

– Karolina Guziak –
Barwna przeszłość i stare jak świat tradycje w połączeniu z malowniczymi krajobrazami i bogactwami naturalnymi czynią państwa bałtyckie fascynującym i atrakcyjnym miejscem, w którym
każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Czeka tutaj bowiem
wiele cennych doświadczeń do zdobycia, przyjemnych niespodzianek do odkrycia oraz ciekawych historii do wysłuchania. Mimo
że są niewielkie, mają w sobie prawie wszystko – średniowieczne
miasta, morze, jeziora, lasy, mnóstwo parków narodowych, wspaniałe krajobrazy oraz wiele tras samochodowych i spacerowych.
Mozaika różnych narodowości oraz wpływy innych państw na kulturę Bałtów
ukształtowały ją w pewien specyficzny sposób, tworząc niezwykłe połączenie
kultury zachodniej z rodzimą. Ta niespotykana hybryda kulturowa wyróżnia te
kraje na tle innych państw i sprawia, że stają się one tym bardziej interesującym
celem na mapie.
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…nie jest zakopany głęboko pod ziemią, lecz
ukryty na dnie ich serc. Bałtowie przez wiele stuleci, mimo silnego wpływu kultury europejskiej
(głównie niemieckiej i polskiej), starali się zachować pamięć o swoich przodkach. Kultywowanie własnych tradycji, obyczajów i folkloru było
przeciwwagą dla kultury obcej, reprezentowanej
przez obcokrajowców. Po dziś dzień obchodzą oni
chociażby takie święta jak Zapusty, Wielkanoc,
Boże Narodzenie, Zielną i Zaduszki. Podczas Zapustów biesiadują w gronie rodziny i znajomych,
często przy dźwiękach żywej muzyki. Wielkanoc
jest, podobnie jak w Polsce, okresem szczególnym. Malowanie jaj, święcenie kredy, wody
i pokarmu, przygotowywanie świątecznych potraw czy też „chodzenie po Allelui” (odwiedzanie
domów połączone ze śpiewem i częstowaniem
słodyczami) należą do szczególnie pielęgnowanych obrzędów. Podczas Bożego Narodzenia
pieczołowicie przygotowuje się kolację wigilijną, zdobi choinkę i wyczekuje prezentów. Zielna
jest czasem wyplatania wieńców dożynkowych,
a Zaduszki okresem, w którym w zadumie można
powspominać zmarłych.
Istotną formą podtrzymywania bałtyckiej tożsamości narodowej były również Święta Pieśni,
w czasie których śpiewano dainy, tj. krótkie,
rytmiczne, czterowierszowe strofki, doskonale
oddające zamiłowanie. Owe „piosnki” pochodzą z różnych okresów. Niektóre sięgają czasów
pogańskich, bowiem przebija z nich kult natury,
przede wszystkim Słońca i Księżyca. Inne ukazują
cały żywot ówczesnego człowieka, dzień od świtu do nocy i wszystkie pory roku. Jeszcze inne zaś
przedstawiają stosunki rodzinne i ich rozwój - od
porywania narzeczonej, poprzez jej kupno, aż
do konwencjonalnego małżeństwa w nowszych
czasach. Są pieśni na uroczystości pogańskie,
chrześcijańskie, na święto duchów czy boga Ligo.
Tradycja obchodzenia tego święta sięga blisko
90 lat i przetrwała do dziś. Współczesne Święto
Pieśni składa się z 3 części: Dnia Tańca, Wieczoru Zespołów i najbardziej majestatycznego Dnia
Piosenki. Obchodzone jest ono co 4 lata lub dla
uczczenia szczególnie ważnych dla państwa
dat. W uroczystościach biorą udział artyści z ca-

łego kraju, a nawet zespoły z zagranicy. O jego
świetności świadczy fakt, iż od 2003 roku święta tego typu, obchodzone w krajach bałtyckich,
wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Organizatorzy Święta
Pieśni twierdzą, że dostarcza ono wrażeń, które
porównać można z duchem Igrzysk Olimpijskich
w Starożytnej Grecji.
Opisując kulturę Bałtów nie można nie wspomnieć o jakże charakterystycznym dla nich ludowym rękodziele. Godne podziwu są przede
wszystkim wykonywane ręcznie niezwykłe hafty,
dzianiny, wycinanki, rzeźby w drewnie i plecionki. Warte uwagi są również ludowe stroje. Tradycyjne szaty wyróżniają się bogatą kolorystyką
i dobrą jakością, ponieważ szyje się je z najwyższej jakości wełny, lnu i bawełny. Stroje nie są
jednolite, specyficzne dla nich jest wzornictwo,
a mianowicie krata, paski i drobne wzory.

Papugi, które wróżą
Tak zwany Jarmark Kaziukowy odbywa się w
stolicy Litwy od 1636 roku. Święto to łączy się
z odpustem i obchodzone jest 4 marca, w dzień
świętego Kazimierza. Dawniej na wileńskie

Jarmark Kaziukowy - Ryga, Łotwa

Zamek Troki na Litwie koło Wilna

Największy skarb Bałtów…

Kaziuki przybywali rzemieślnicy z całej Litwy,
a także twórcy ludowi z Polski, Estonii, Białorusi
i wielu innych krajów. Na Kaziukowym jarmarku
można było kupić praktycznie wszystko. Tło muzyczne dla tych kolorowych straganów tworzyli
nieodmienni kataryniarze wraz z papugami, które potrafiły nawet wróżyć, przez co stanowiły ciekawą atrakcję dla odwiedzających jarmark gości.
Dzisiejsze Kaziuki wyglądają nieco inaczej. Przy
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Litwa ma dla Polaków szczególne
znaczenie – łączy nas duża część wspólnej
historii i wielu wspólnych bohaterów narodowych. Wielu mieszkańców Litwy ma polskie korzenie, a język polski jest tam całkiem
rozpowszechniony.

straganach można się uraczyć nieklarownym piwem domowego wyrobu i najbardziej typowym
litewskim daniem – cepelinami. Ostatnimi laty
powstała też nowa tradycja. W pobliżu Ratusza
z grubo ciosanych bali buduje się całą stylizowaną
wioskę, a w licznych chałupach swój kunszt demonstrują ubrani w stroje ludowe rzemieślnicy:
garncarze, rzeźbiarze, kowale, kaletnicy, tkaczki,
bednarze i koszykarze. Powstające na oczach
zwiedzających wyroby można oczywiście kupić.

- znajduje się ich tam ponad 20.000! Równie ciekawą atrakcją turystyczną jest osada Kernave.
Także ona została wpisana na listę UNESCO, jako
że jest to jedyny na Litwie zespół archeologiczny, w skład którego wchodzi 5 grodzisk, otwarte
osady oraz liczne cmentarzyska.

Poranna rosa i kwiat paproci
Współcześni Bałtowie ocalili wiele obyczajów,
których korzenie sięgają czasów przedchrześcijańskich. Niektóre z nich wywodzą się z rytuałów
ku czci bóstw i innych sił nadprzyrodzonych.
Jednym z najstarszych i najbardziej popularnych
świąt jest obchodzona 24 czerwca noc św. Jana,
która zachowała prawie wszystkie swoje przedchrześcijańskie obrzędy i rytuały. Przygotowania
do święta zaczynają się już całe tygodnie wcześniej. Ogrody oczyszcza się z chwastów, parzy
napary, sprząta gospodarstwa, czyści się ubrania.
W przeddzień nocy świętojańskiej odbywa się
Święto Ziół, kiedy to trawy, kwiaty, liście, gałęzie
dębu i brzozy są zbierane i rozrzucane w domach,
stodołach i stajniach, a także zawieszane wokół

Śladami Karaimów
Troki określane są jako jedno z najpiękniej położonych miast Litwy. Ma to związek z osobliwym
ukształtowaniem terenu, malowniczością dolin,
wąwozów, lasów oraz jezior, które tworzą wspaniały pejzaż. Miasto znajduje się w niewielkiej
odległości od Wilna i liczy zaledwie kilka tysięcy mieszkańców. Troki położone są na terenie
Trockiego Historycznego Parku Narodowego.

Magiczne znaczenie ma poranna rosa
w dniu 24 czerwca, a także strumienie
i źródła. Mycie się poranną rosą w dniu
św. Jana ma gwarantować zdrowie.

Widok z lotu ptaka z wileńskiej katedry na stare miasto - Wilno

domu do domu, tańcząc i śpiewając. Śpiewa się
dainy odnoszące się do pracy w polu i w zagrodzie przy inwentarzu, wyśmiewając tych, którzy
nie zakończyli swoich robót, nie posprzątali domu
i nie zebrali plonów. Gospodarze częstują gości
świętojańskich tradycyjnym serem janowym
(ser topiony z kminkiem) i piwem, rzadziej zaś
mlekiem i mięsem. Zgodnie z tradycją drzwi do
domu, stajni, obory i stodoły ozdabia się gałązkami jarzębiny, pokrzywy i łopuchem, gdyż kiedyś
wierzono, że obroni to gospodarzy przed czarownikami i niedźwiedziami. Magiczne znaczenie ma
poranna rosa w dniu 24 czerwca, a także strumienie i źródła. Mycie się poranną rosą w dniu św. Jana
ma gwarantować zdrowie. Tradycyjnie święto
janowe wymagało także wróżb. Jedną z tradycji
jest poszukiwanie kwiatu paproci, którego znalezienie zapewnia szczęście na całe życie.

szyi zwierząt hodowlanych. Kobiety zaplatają
wieńce z kwiatów i zakładają je sobie na głowę,
a mężczyźni robią korony z gałęzi dębu. W nocy
rozpala się ogniska, nawiązując w ten sposób
do kultu ognia. Goście świętojańscy wędrują od

LindePartner 1/2013

25

Zamek Troki na Litwie koło Wilna

24

Złoto bałtyckich plaż
Zarówno dla Litwinów, jak i Łotyszy bursztyn to
drogocenny skarb Bałtyku. Te rejony Bałtyku
zawsze były kopalnią owej wartościowej i aromatycznej żywicy, cenionej już przez antycz-

ne cywilizacje wschodnich regionów Morza
Śródziemnego. Bursztyn to skamieniała żywica
sosen, które rosły na tych terenach w okresie przedlodowcowym, prawie 35 milionów lat
temu. W owym czasie klimat podzwrotnikowy
jak najbardziej sprzyjał bujnemu rozrostowi lasów sosnowych przesiąkniętych żywicą, która
po wysączeniu się z drzew zastygała na ziemi
często z uwięzionym w niej owadem, rośliną czy
sierścią zwierzęcia. Z nastaniem ery lodowcowej
zastygłe kawałki żywicy znalazły się pod wodą
tworząc pokłady bursztynu na dnie Morza Bałtyckiego. Przez wieki bursztyn wydobywany był
w celach handlowych. Po burzy również dzisiaj
można znaleźć na plażach jego kawałki, m.in. na
złotych piaskach litewskiej Mierzei Kurońskiej,
wpisanej na Światową Listę Dziedzictwa Kultury
i Ochrony Zabytków Przyrody, zwanej potocznie
„jantarowym wybrzeżem”.
Trasa turystyczna „Łotewski szlak bursztynowy”
zaczyna się na terytorium Łotwy i łączy się z „Litewskim szlakiem bursztynowym“, który obejmuje cały odcinek litewskiego wybrzeża od granicy
litewsko-łotewskiej na północy, do granicy Litwy
z Rosją. Celem obu tras jest zapoznanie turystów

i podróżnych z historią bursztynu na Litwie i Łotwie poprzez ukazanie najważniejszych momentów historycznych, sposobów jego wydobywania, obróbki oraz sztuki jubilerskiej.

Perła barokowej architektury
Litwa ma dla Polaków szczególne znaczenie –
łączy nas duża część wspólnej historii i wielu
wspólnych bohaterów narodowych. Wielu mieszkańców Litwy ma polskie korzenie, a język polski
jest tam całkiem rozpowszechniony. Do tego dochodzi piękny kraj, lasy, jeziora, plaże bałtyckie
i Wilno – perła barokowej architektury. To wszystko podszyte jeszcze melancholijną tęsknotą do
wolności i wielkości. Litwę można przejechać
w jeden dzień, bo to niewielki kraj. Ale można też
sączyć po kawałeczku wszerz, wzdłuż i w głąb
tracąc powoli poczucie czasu.
Będąc na Litwie obowiązkowym punktem na
trasie jest Wilno z urokliwą starówką, kamienicami i wspaniałymi magnackimi rezydencjami.
Warto wtopić się w tłum, porozmawiać z przechodniami, odpocząć nad brzegiem Wilii. Wilno
jest najważniejszym miastem na Litwie – stolicą

Republiki Litewskiej, centrum administracyjnym,
kulturalnym, politycznym i gospodarczym. To
wielonarodowe, wielowyznaniowe i wielokulturowe miasto zawsze przyciągało i zachwycało nie
tylko bogactwem propozycji kulturalnych i rozrywek, ale także architektoniczną różnorodnością.
Ruiny zamków, plątanina wąskich uliczek, kościoły z czerwonej cegły o smukłych wieżyczkach,
piwnice kamienic...
Przed wędrówką po ulicach Starówki, kościołach,
muzeach, pracowniach rzemieślników i galeriach, warto rozejrzeć się po Wilnie z góry i nacieszyć oczy zapierającą dech w piersiach panoramą miasta. Świetnie nadają się do tego wileńskie
wzgórza i wysokie budynki.

Morze krzyży
Istotnym elementem kultury i architektury litewskiej są litewskie krzyże. Te specyficzne budowle
łączące w sobie elementy architektury, rzeźby,
kowalstwa, a nieraz i malarstwa zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO
w 2001 roku. Największym skupiskiem tych dzieł
sztuki ludowej jest Góra Krzyżowa pod Szawlami

To jedyny tego typu park na Litwie. Historia Trok
splata się tu ściśle z historią całej Litwy. Najważniejszą częścią parku jest zespół zamków na
wyspie i półwyspie oraz trocka starówka. Środowisko naturalne bezpośrednio wpłynęło na
strukturę systemu obronnego i zabudowy miasta. Około 20% powierzchni parku zajmuje woda.
Znajdują się tu 32 jeziora o różnej strukturze
i wielkości. Najważniejsze są jednak zabytki dziedzictwa kulturowego. Na terenie historycznego
parku narodowego jest około 50 starych budowli
lub ich resztek przypominających o chlubnej i romantycznej przeszłości kraju. Spotkać tu można
Karaimów – społeczność etniczno-religijną pochodzenia tureckiego, o wyznaniu mającym korzenie judaistyczne. Litwę zamieszkują od sześciu
wieków. W Trokach jest ich obecnie 70. Książę
litewski Witold sprowadził ich tu po wyprawie
wojennej na Krym i obdarzył wielkim zaufaniem,
powierzając funkcję ochrony zamku w Trokach.
Ze względu na przypisywaną im uczciwość i szlachetność cieszyli się przywilejami władców,
mimo iż nie byli ludnością chrześcijańską. W Trokach organizowane są często wystawy poświęcone ich kulturze i obyczajom.
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Zaszczyt posiadania geograficznego centrum Europy przypisuje sobie kilka państw europejskich,
jednakże, jak wynika z obliczeń Francuskiego

wymianom
baterii

Narodowego Instytutu Geograficznego, geograficzne centrum Europy znajduje się właśnie na
Litwie. Co więcej fakt ten został zarejestrowany
w Księdze Rekordów Guinnessa.
W okolicy centrum powstało muzeum sztuki
współczesnej „Park Europy”. Miejsce, w którym
sztuka łączy się ze wspaniałą przyrodą, pozostawia niezapomniane wrażenia u każdego ze zwiedzających. Urozmaicona rzeźba powierzchni parku – pagórki i kotliny, nieduże stawy – stanowią
doskonałe tło dla rzeźb. Park Europy przepełniony energią twórczą i międzynarodową atmosferą
doskonale nadaje się do organizowania konferencji, seminariów, spotkań i innych imprez.

renów zielonych wynosi aż 7000 ha. Niezliczona
ilość skwerków, bulwarów, 15 parków miejskich
i 7 leśnych mówią same za siebie. W Rydze
znajduje się także ZOO - jedno z najciekawszych
w Europie. Można oglądać tam wiele gatunków
zwierząt, w tym na przykład osły tybetańskie.
Ciekawym jest również fakt, że Łotysze w stolicy swojego kraju stanowią mniejszość – jest
ich ok. 40 proc., reszta natomiast to Rosjanie
i przedstawiciele innych narodowości.

"Mała Szwajcaria"
Sigulda przez wzgląd na malownicze zakątki,
liczne zabytki i pomniki przyrody zyskała przydomek „Małej Szwajcarii”. Zarówno zimą, jak
i latem nie brak tu rozrywek. Ledwie zakwitną
drzewa, a kry na rzece stopnieją, uliczki Siguldy zapełniają się turystami. Miłośnicy wędrówek pieszych znajdą tu niewielkie wzniesienia
z ruinami trzech zamków średniowiecznych

Zamek Turaida w Sigulda - Łotwa
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Ludzie z morskiego brzegu
Bezsprzecznie Liwowie są historycznymi
mieszkańcami dzisiejszej Łotwy. Wielu badaczy
przychyla się do tezy, że są oni w prostej linii
potomkami jednych z pierwszych ludzi, którzy
pojawili się na wschodniobałtyckim brzegu.
pozwalających cofnąć się w czasie o całe
stulecia. Okolice miasta znane są również ze
starych ziemskich rezydencji magnackich,
pałacyków szlacheckich oraz poukrywanych
w gęstych lasach i owianych legendami jaskiń.
Sigulda stanowi bramę do Parku Narodowego
Gauja – jest doskonałym miejscem na rozpoczęcie przecierania szlaków przyrody. Prawdziwą zaś perłą parkowych włości jest prastara
dolina Gauji. W letnie dni, zwłaszcza lipcowo-sierpniowe, koncerty, festiwale i jarmarki
rozbudzają miasto porywając mieszkańców
i przybyszy w wir tańca i śpiewu.

Linia brzegowa Zatoki Ryskiej

Hawker® XFCTM
Prze³omowa technologia

Miasto zieleni
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Przyroda nietknięta ludzką ręką to wielka wartość i skarb państw bałtyckich. Miłośnicy pięknych widoków mają tu co podziwiać, ciekawscy
co odkrywać, a żądni aktywnego wypoczynku na
łonie przyrody, w czym wybierać. Te na pierwszy
rzut oka niepozorne kraje, mają w sobie wiele do
zaoferowania. Warto im zaufać.

www.enersys-emea.com

Łotwa leży w Europie Wschodniej na wybrzeżu
Morza Bałtyckiego. Kraj ten jednym z najmnijejszych w Europie, ma najniższy wskaźnik demograficzny, a prawie jedna trzecia ludności
zamieszkuje w jednym mieście – stolicy Rydze.
Ryga wpisana jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO,
gdyż stanowi jedno z największych w Europie
skupisk architektury secesyjnej. Leży na trasie
Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i dzieli się na cztery krainy geograficzne, które słyną
z licznych atrakcji dla turystów w każdym wieku. Obowiązkowe na liście atrakcji do zobaczenia są Stare Miasto, Pomnik Wolności czy choćby
słynne domy kupieckie. Dodatkowo Ryga jest
także miastem zieleni. Łączna powierzchnia te-

Liwowie to obecnie niewielka grupa etniczna
zamieszkująca tereny w północnej Kurlandii.
Nazywali oni siebie „randalist”, czyli ludźmi
z morskiego brzegu albo „kalamied”, czyli po
prostu rybakami. Rząd łotewski utworzył chroniony obszar kulturalno-historyczny wspólnoty
Liwów, nazywany Wybrzeżem Liwońskim, który
chroni ten teren przed ingerencją innych narodów, w tym Łotyszy i zabrania zmian w historycznej zabudowie wiosek. Na tych terenach
jest również zabronione zakładanie hoteli,
restauracji i innych obiektów, które mogłyby
naruszyć niezależność kultury Liwów. Według
danych z 1995 roku język liwski był w użyciu
jedynie wśród ok. 35 osób, z czego tylko 15-20
używało go w stopniu płynnym. Współcześnie
dąży się do rekultywacji tego języka.

Karolina Guziak
Autorka tekstu łączy w sobie dwie pasje, zamiłowanie do obcych kultur i podróże. Studiowała turystykę i Bałtystykę. Rok spędziła na
Łotwie, na Uniwersytecie Łotewskim, bliżej
poznając kraj, kulturę i obyczaje Bałtów.
Na co dzień jest członkiem zespołu handlowego
Linde w Warszawie.
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NEWS | Pojazd microMAX napędzany przez Linde
„Pod etykietą eMotion, zbieramy całą wiedzę
zdobytą od czterech dekad rozwoju elektrycznych systemów napędowych pojazdów przemysłowych, sprawdzonej wiedzy systemów ES&D
i naszych wypróbowanych i sprawdzonych kom-

od Paderborn w Niemczech, aż do Kazachstanu.
Nowy samochód elektryczny 500E, na podstawie Fiata 500, pochodzący od producenta Karabag w Hamburgu, Niemcy, również zasługuje na
wzmiankę; pełny miesięczny koszt pojazdu jest

ponentów wózków z produkcji seryjnej. Oferujemy taki pakiet nowym grupom klientów jako
rozwiązanie systemowe dla szerokiego zakresu
zastosowań." wyjaśnia Theodor Maurer, Prezes Zarządu w Linde Material Handling GmbH,
w ramach logiki nowej oferty. Maik Manthey,
Dyrektor działu New Business & Products dodaje

o ponad 50 Euro niższy niż koszt pojazdów seryjnych z silnikiem benzynowym. Jednak nowy,
kompaktowy, miejski pojazd, który Linde Material Handling będzie prezentowało na takich
wydarzeniach jak MobiliTec 2013 w Hanowerze, Niemcy, również stanowi rynkową obietnicę. We wszystkich wspomnianych przykładach,
kluczowe komponenty systemu napędowego
zostały zaczerpnięte z seryjnej produkcji wózków elektrycznych Linde.

Mózgiem jest regulator LINC1, który wykorzystuje
dwa systemy magistrali CAN do konwersji sygnału przyspieszenia aktualizując parametry falownika do wymaganej prędkości obrotowej. Sterownik monitoruje także
system zarządzania baterią i przesyła parametry trakcji
i baterii na wyświetlacz kierowcy.

LINDE NA 83 MIĘDZYNARODOWYM SALONIE
SAMOCHODOWYM W GENEWIE
Pod hasłem “Mój, twój, nasz samochód!”, motoryzacyjny „think-tank”
(z ang. „zbiornik myśli”) Rinspeed, prowadzony przez swojego szwajcarskiego
założyciela, Franka M. Rinderknechta, na
tegorocznym pokazie motoryzacyjnym
odsłonił „microMAX” – całkowicie nowy
rodzaj pojazdu z innowacyjną koncepcją
pionowego siedzenia, które ma na celu
połączenie prywatnego i publicznego
wykorzystania na krótkich dystansach.
Pojazd wyposażony jest w Eco-KitM
od Linde Material Handling, wiodącego
w Europie producenta przeciw-wagowych wózków elektrycznych.

Asynchroniczny silnik z momentem obrotowym
130 Nm stanowi serce jednostki napędowej. Jego
mózgiem jest regulator LINC1, który wykorzystuje

Eco-Kit M jest odpowiedzialny za napędzanie pojazdu „microMAX”, który jest pojazdem w pełni
elektrycznym. Eco-Kit M jest jednym z trzech gotowych jednostek napędowych, które dostarczają 12 (S), 32 (M) i 50 (L) kilowatowych napędów,
pozwalając, aby mobilne i stacjonarne aplikacje
były alternatywnie konwertowane na energię
elektryczną. Firma po raz pierwszy przedstawiła
urządzenie na targach Automechanika 2012.

dwa systemy magistrali CAN do konwersji sygnału przyspieszenia aktualizując parametry
falownika do wymaganej prędkości obrotowej.
Sterownik monitoruje także system zarządzania
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Linde Material Handling

Więcej informacji na temat e-Motion
www.linde-mh-emotion.com
"Wkład, który mamy w koncepcie 'microMAX'
jest doskonałym przykładem tego, co może osiągnąć ES&D, i pokazuje po raz kolejny, że skuteczne, wydajne i jednocześnie korzystne kosztowo
elektryczne systemy napędowe nie są już tylko
wizją przyszłości".
Linde Material Handling odniosło już pewien
sukces komercyjny z elektrycznymi pojazdami
drogowo-szynowymi ROTRAC E2 i E4, które są
wynikiem współpracy ze specjalistą w produkcji
elektrycznych lokomotyw manewrowych Zwiehoff, firmą mieszczącą się w Rosenheim, Niemcy; owe pojazdy są teraz używane w stacjach
załadunkowych oraz warsztatach naprawczych

29

"microMax" to w pełni elektryczny pojazd - napędzany
przez jednostkę napędową od Linde Material Handling.

mocy, konwerterem DC i peryferyjnymi komponentami, które dopełniają system, są również
wykorzystywane w wózku elektrycznym Linde
E35 i zostały wypróbowane i sprawdzone w tysiącach aplikacji w codziennym użyciu.

Frank M. Rinderknecht o Linde

Eco-KitM jest odpowiedzialny za napędzanie pojazdu
„microMAX”, który jest pojazdem w pełni elektrycznym.

baterią i przesyła parametry trakcji i baterii na
wyświetlacz kierowcy. Oprogramowanie umożliwia napędowi optymalne przystosowanie do
specyfi ki pojazdów „microMAX”. Wszystkie elementy, łącznie z modułem sterującym, modułem

„Pod etykietą eMotion, zbieramy całą wiedzę
zdobytą od czterech dekad rozwoju elektrycznych systemów napędowych pojazdów przemysłowych, sprawdzonej wiedzy systemów ES&D
i naszych wypróbowanych i sprawdzonych komponentów wózków z produkcji seryjnej. Oferujemy taki pakiet nowym grupom klientów jako
rozwiązanie systemowe dla szerokiego zakresu
zastosowań." wyjaśnia Theodor Maurer, Prezes Zarządu w Linde Material Handling GmbH,
w ramach logiki nowej oferty. Maik Manthey,
Dyrektor działu New Business & Products dodaje
"Wkład, który mamy w koncepcie 'microMAX'
jest doskonałym przykładem tego, co może osiągnąć ES&D, i pokazuje po raz kolejny, że skuteczne, wydajne i jednocześnie korzystne kosztowo
elektryczne systemy napędowe nie są już tylko
wizją przyszłości"

PO ELEKTRYCZNYM KARABAG 500E
NA BAZIE FIATA 500 CZAS NA microMAX!
LindePartner 1/2013
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W późnym paleolicie
– Magdalena Kuczyńska, NORD CAPITAL –
Rybołówstwo należy – obok łowiectwa i zbieractwa
– do jednych z najstarszych zajęć ludzkości. W dawnych czasach główną troską człowieka było zdobywanie pożywienia. Najstarsze znaleziska archeologiczne, które mogą świadczyć o tym, że ludzie zajmowali
się łowieniem ryb pochodzą już z epoki kamiennej,
a dokładniej z okresu późnego paleolitu (tj. 10 tys. lat
p.n.e.). Już wtedy rybołówstwo należało do najstarszych i najważniejszych form eksploatacji środowiska
przyrodniczego.
Człowiek z epoki kamienia, mezolityczny rybak, zbieracz i myśliwy,
doskonale orientował się, gdzie i kiedy uda mu się złowić dużą,
smaczną rybę. Do połowu początkowo wykorzystywano cały arsenał rozmaitych narzędzi – ostrza z wkładkami krzemiennymi,
ostrza kościane, a także harpuny i haczyki. Przez kolejne wieki
owe narzędzia nieustannie były udoskonalane, przez co stawały
się coraz bardziej precyzyjne i skuteczne. Pojawiły się różnego
rodzaju sieci, narzędzia pułapkowe, kolne zahaczające. Ponadto
rybołówstwo było znacznie łatwiejszym i bezpieczniejszym od łowiectwa sposobem na pozyskiwanie białka zwierzęcego. Arabscy
podróżnicy, którzy z wielkim zainteresowaniem penetrowali ziemie Słowian, zanotowali w swoich dziennikach, że w wieku VIII i IX
ryby były towarem tak samo cenionym jak skóry czy miód. Do najcenniejszych gatunków zaliczyli jesiotry, łososie, liny i węgorze.
Wzrostowi popytu na ryby sprzyjały dodatkowo liczne charakterystyczne dla naszej kultury posty. W XIII w. powstały wyspecjalizowane osady zawodowych rybaków, zaś masowy rozwój go-
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spodarki stawowej, która nastawiona była przede wszystkim na
hodowlę karpia, miał miejsce w XVI-XVII w.
Ryby i bezkręgowce morskie jako produkty niskokaloryczne
i lekkostrawne stanowią niezastąpiony element prawidłowej
diety człowieka. Są one źródłem cennych składników odżywczych, w szczególności kwasów tłuszczowych, białka, witamin, a także składników mineralnych. Co więcej mięso ryb,
w porównaniu z mięsem zwierząt rzeźnych, charakteryzuje
większa zawartość potasu, fosforu i magnezu, a w przypadku
marynat i ryb drobnokościstych także większy udział wapnia.
Ryby morskie oraz owoce morza są podstawowym, naturalnym źródłem jodu w pożywieniu. Co więcej dostarczają też
duże ilości sodu. Skorupiaki i mięczaki zaś należą do produktów szczególnie bogatych w mikroelementy. Wszystkie ryby
i skorupiaki są źródłem witamin z grupy B, a niektóre, także
znaczących ilości witamin A i D.
Skład chemiczny oraz wartość odżywcza zależą przede wszystkim od gatunku, dojrzałości płciowej, okresu rozmnażania oraz
rodzaju pożywienia, który występuje w zbiornikach wodnych.
Wartość energetyczna mięsa ryb, podobnie jak w przypadku
mięsa zwierząt rzeźnych, determinowana jest wzajemnym stosunkiem tłuszczu do wody. Przykładowo niektóre ryby zawierają stosunkowo mało tłuszczu, a ich wartość energetyczna jest
taka sama jak chudej cielęciny. Tak więc ryby z dużą zawartością
tłuszczu (tzw. ryby tłuste) wykazują największą wartość energetyczną. Do tej grupy należy zaliczyć: śledzie, łososie, węgorze,
a także sardynki i pstrągi. W rybach tłustych zawartość tłuszczu
waha się w granicy od 8 do 18%, podczas gdy w innych, tzw.
rybach chudych nie przekracza ona nawet 5%.
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Japonia - numer jeden

W grupie produktów żywnościowych
wyróżniamy m.in. ryby słodkowodne,
morskie, skorupiaki oraz mięczaki. Niektóre z nich są pozyskiwane z naturalnych środowisk podczas połowów,
inne zaś są hodowane w sztucznych
zbiornikach lub w zbiornikach naturalnych, tzw. sadzach.
Do najpopularniejszych w Polsce gatunków
ryb słodkowodnych zaliczamy karpie, pstrągi,
szczupaki, sandacze, płotki, okonie, węgorze.
Jeśli zaś chodzi o gatunki morskie to należy
tu wymienić śledzie, makrele, dorsze, flądry,
halibuty, tuńczyki. Coraz większą popularnością zaczyna cieszyć się także łosoś, który jest

Obecnie istnieje wiele różnorodnych propozycji
diet, których stosowanie ma zapewnić zdrową
i szczupłą sylwetkę. W większości tych diet to
właśnie ryby i owoce morza wskazywane są jako
podstawowe lub jedne z głównych grup żywności. Kuchnia śródziemnomorska jest najzdrowszą
kuchnią na świecie. Podstawę tej diety stanowią
przede wszystkim ryby, owoce morza oraz świeże warzywa i owoce. W związku z tym właśnie
w krajach śródziemnomorskich odnotowuje się
najwyższe w Europie spożycie ryb.
Jeśli zaś chodzi o Polskę, to pomimo tego,
że jest krajem położonym nad morzem, ryba nie
jest spożywana tak często, jak by mogło się wydawać. Spośród mieszkańców krajów europejskich mniej ryb niż my spożywają tylko Słowacy
(6kg), Słoweńcy, Czesi (10kg), Bułgarzy (5kg)
oraz Rumuni (3,9kg). Według statystyk zjadamy rocznie ok. 13 kg ryb na osobę, przy czym
średnia europejska wynosi prawie dwa razy tyle!
W Europie pod względem spożycia ryb królują
mieszkańcy wspomnianych już krajów basenu
Morza Śródziemnego, a zwłaszcza Portugalczycy

Należy się spodziewać, że wraz ze
wzrostem świadomości Polaków, konsumpcja ryb będzie nie tylko rosła, ale także
ewoluowała w kierunku konsumpcji ryb
lepszej jakości i ryb świeżych

DLACZEGO?
Czyli kilka powodów,
dla których rośnie świadomość
Ryby warto jeść nie tylko ze względu na walory
smakowe, ale zwłaszcza dlatego, że przynoszą
naszemu organizmowi naprawdę dużo dobrego. Po pierwsze są doskonałym źródłem
bardzo dobrze przyswajalnego białka, witamin B12, A i D. Ponadto zawierają składniki,
których organizm człowieka nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć, a mianowicie
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
z rodziny n-3, tzw. kwasy omega-3. Korzyści
wynikające ze spożywania ryb można wymieniać bez końca – służą profilaktyce chorób
układu krążenia (chronią przed zawałami serca,

500 ton zdrowia
Kalmary pierścienie

Filety z halibuta w sosie kaparowym

Krewetki Black Tiger w sosie czosnkowym

najczęściej zamawianą rybą w restauracjach.
Do owoców morza, stanowiących podstawę
diety śródziemnomorskiej, a także diety krajów azjatyckich, zalicza się przede wszystkim
ostrygi, krewetki, omułki, ośmiornice, kalmary,
kraby, homary czy langusty.

(56,9kg) i Hiszpanie (39kg). Duże spożycie
wykazują także Łotysze – 37kg. Na świecie zaś
prym zdecydowanie wiodą Japończycy. Statystyczny mieszkaniec Japonii zjada bowiem
rocznie ponad 60 kg ryb i owoców morza!
Wracając do Polski, ze względu na fakt, iż spożycie ryb u nas wciąż jest niewielkie, mamy
duży potencjał wzrostowy.
Należy się więc spodziewać, że wraz ze wzrostem świadomości Polaków, konsumpcja ryb
będzie nie tylko rosła, ale także ewoluowała w kierunku konsumpcji ryb lepszej jakości
i ryb świeżych.

udarami mózgu i powstawaniem miażdżycy),
wspomaganiu działania układu nerwowego
i mózgu, mają działanie przeciwnowotworowe
oraz regulują działanie układu odpornościowego (wykazują działanie przeciwzapalne
i przeciwalergiczne).
Również smakowite frutti di mare coraz częściej pojawia się na polskich stołach. Nie ma
się jednak co dziwić, gdyż dobrze przyrządzone
owoce morza smakują naprawdę wyśmienicie,
a co więcej dostarczają (tak jak ryby) niezbędnych naszemu organizmowi witamin, mikroelementów, kwasów omega-3 i białka.

Kuchnia śródziemnomorska jest
najzdrowszą kuchnią na świecie. Podstawę
tej atrakcyjnej diety stanowią przede
wszystkim ryby, owoce morza oraz świeże
warzywa i owoce.
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Zarówno ryby, jak i owoce morza, i to
najwyższej jakości, znajdziemy w ofercie
jednego z naszych partnerów biznesowych. NORD CAPITAL Sp. z o.o., bo o niej
mowa, należy do grona czołowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rybnego
w Polsce. Spółka powstała w 1999 roku
i w początkowym okresie działalności specjalizowała się w imporcie oraz
dystrybucji ryb, owoców morza oraz ich
przetworów. Od momentu założenia
przedsiębiorstwo jest spółką z wyłącznie polskim kapitałem, która stale i konsekwentnie umacnia swoją pozycję na
polskim, europejskim oraz światowym
rynku handlu rybami i ich przetworami.

O

Od początku działalności strategicznym kierunkiem rozwoju firmy było samodzielne
przetwarzanie ryb, dlatego w roku 2007 wybudowany został własny zakład produkcyjny
w Rekowie Górnym koło Pucka, przy trasie
Reda – Władysławowo. Fabryka posiada nowoczesną linię do produkcji wyrobów panierowanych i konfekcjonowania dań gotowych,
ryb mrożonych i owoców morza.
Ze względu na stały rozwój firmy oraz wzrost

obrotów w roku 2010 podjęto decyzję o rozbudowie zakładu o mroźnię wysokiego składowania o pojemności 5000 europalet wraz
z zapleczem socjalno-biurowym.
Zakład specjalizuje się w produkcji wyrobów
mrożonych, panier, gotowych dań rybnych
oraz owoców morza. Obecnie miesięczne
zdolności produkcyjne wynoszą 500 ton!
Dzięki wysokiej jakości oferowanych wyrobów, szerokiej gamie asortymentowej oraz
rozpoznawalnej marce FAMILY FISH, pozycja
firmy na polskim rynku z roku na rok umacnia
się. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, w roku 2012 za cel spółka postawiła sobie
odświeżenie wizerunku i ujednolicenie marki,
a co za tym idzie - zwiększenie rozpoznawalności wspomnianej już FAMILY FISH, skuteczniejsze pozycjonowanie produktów oraz przełożenie tego na efekty sprzedażowe i wzrost
udziału w rynku.
Obecnie w ofercie marki FAMILY FISH znajduje
się wiele pozycji – od ryb mrożonych, odznaczających się niesamowitymi walorami smakowymi
i idealnie wkomponowujących się w rozmaite
kulinarne okazje, przez owoce morza, aż po przepyszne paluszki rybne w chrupiącej panierce
oraz szeroką gamę dań gotowych, łatwych i szybkich w przygotowaniu. Wysoka jakość wszystkich
oferowanych przez Nord Capital produktów jest
gwarancją smacznego i zdrowego posiłku.
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Na zdjęciu: Marek Domnik - Prezes NORD CAPITAL w wózku R16HD
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Dążenie do
doskonałości
Istnieje kilka dowodów potwierdzających powyższe stwierdzenie. Na pierwszym miejscu należy wymienić wdrożenie w 2008 roku dwóch certyfikowanych
systemów, a mianowicie International
Food Standard (IFS) i BRC Global Standard-Food.

W

Wysoką jakość potwierdza również zdobycie
nagrody Złote Godło QI w konkursie Najwyższa
Jakość Quality International 2012 dla linii produktów FAMILY FISH Danie Smakosza oraz wyróżnienia w kategorii LIDER SPRZEDAŻY – ryby
i przetwory rybne w prestiżowym konkursie
"Złoty Paragon - Nagroda Kupców Polskich 2012”,
organizowanego przez miesięcznik Hurt & Detal
dla produktu FAMILY FISH MORSKA FANTAZJA.
Co więcej Nord Capital należy do grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.
W roku 2010 otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wielokrotnie została

Historia współpracy
Siedziba firmy w Rekowie Górnym

pomiędzy Nord Capital
a Linde Material Handling Polska

uhonorowana nagrodą dziennika „Puls Biznesu”
– Gazelą Biznesu.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia nie sprawiają jednak, że Nord Capital osiada na laurach.
Dbając o rosnące oczekiwania klientów, firma
systematycznie pracuje nad wdrażaniem nowych wyrobów i produktów asortymentowych,
tak aby zaspokoić gusta nawet najbardziej wymagających konsumentów.

Jak łatwo zauważyć firma Nord Capital jest znana
z dbałości o jakość. I to nie tylko swoich produktów. Właśnie ten aspekt doprowadził firmę
w roku 2011 do nawiązania z nami współpracy. Po zapoznaniu się z wysokimi wymaganiami podyktowanymi trudnymi warunkami pracy
w mroźni, gdzie temperatura jest na stałym
poziomie -28 stopni, zaproponowaliśmy „uszytą
na miarę” flotę wózków elektrycznych, w tym
dwóch wysokiego składowania typu R16HD serii
115, czołowego E16C serii 386 oraz wózków magazynowych T20SP i T18. Do poszerzenia parku
maszynowego doszło w lutym 2012 roku.
Oprócz spełnienia kryterium najwyższej jakości,

dodatkowym argumentem przemawiającym za
wyborem firmy Linde jako partnera biznesowego było zaoferowanie z naszej strony kompleksowej, profesjonalnej obsługi posprzedażowej
polegającej na szeregu szkoleń dla operatorów
Nord Capital oraz usług serwisowych. Obszar
działania wózków Linde w firmie Nord Capital
skupia się głównie na mroźni wysokiego składowania. Jest ona doskonale zagospodarowana
przede wszystkim dzięki regałom przesuwnym
oraz korytarzom prowadzącym do doków załadunkowych. Niska temperatura, mgła, lód,
śnieg to codzienność z jaką muszą zmagać się
pracujące w mroźni wózki. Po roku magazynowania i dystrybucji produktów mrożonych
w środowisku wymagającym dużej precyzji
i szybkości działania, operatorzy jednogłośnie
stwierdzili, że ergonomia i intuicyjność obsługi

zapewniają wysoki komfort pracy, co zdecydowanie zwiększa także jej wydajność.
Udana współpraca dowodzi, że nasze wózki
sprawdzają się w każdych warunkach, plasując
się nieustannie na pozycji lidera w dziedzinie
transportu wewnątrzmagazynowego.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż nasze maszyny
stanowią część floty firmy dysponującej jedną z najnowocześniejszych mroźni. Co więcej
współpraca z partnerem Nord Capital stanowi dla nas bardzo wartościową rekomendację
w branży przetwórstwa rybnego na Pomorzu.
Mamy nadzieję, że owa współpraca będzie się
wciąż rozwijała, z obopólną korzyścią. Ze swojej
strony możemy zapewnić, że dołożymy do tego
wszelkich starań!
Zespół Linde, jak zawsze, pozostaje do usług!

Rafał Jankowski (Linde) z Karolem Korthalsem.
Mroźnia Nord Capital w Rekowie Górnym

Opracował: Rafał Jankowski
Doradca Techniczno – Handlowy
Linde Material Handling Polska, o. Warszawa

Na zdjęciach mroźnia wysokiego składowania o pojemności 5000 europalet
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Im bardziej się różnimy, tym lepsze pomysły | DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Zanik granic i wzrost potencjału Rola szefa
Gdy granice zaczęły mieć coraz mniejsze znaczenie w biznesie, angielski stał się powszechny,
a całość przypieczętował rozwój Internetu, wyda-

W tym względzie ważną osobą okazuje się menedżer. Jego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie całej tej multinarodowej gromadki na

wało się, że odkryto właśnie niespotykane możliwości pracy zespołowej. Firma, która nigdy nie
śpi! Nie ma takiej chwili, w której cały nasz team
jest poza pracą. Przez całą dobę ktoś pracuje.
To nic, że w różnych strefach czasowych i na
różnych kontynentach. Komunikatory, wideokonferencje i inne połączenia miały być przełomem
i rozwiązywać problemy komunikacji międzyludzkiej. Różne kultury miały także dawać silny impuls
do tworzenia niespotykanych produktów, szybkich i tanich rozwiązań, niezwykłych pomysłów.
Choć pomysły faktycznie się pojawiają, to jednak
są często okupione wielkimi kosztami. Wcale nie
łatwo jest bowiem i funkcjonować w takiej strukturze i nią zarządzać. Ale po kolei...

ścieżce prowadzącej do realizacji celu zespołowego, ustalenie roli każdej z osób i dość rygorystyczne trzymanie się kwestii merytorycznych,
unikając, czy może łagodząc wszelkie zagadnienia związane z zachowaniem czy postawami.
Drugą kwestią jest wyjaśnianie różnic, ich źródeł,
ale także wartości jakie z nich płyną. To wymaga
sporej znajomości uwarunkowań kulturowych

IM BARDZIEJ SIĘ RÓŻNIMY,
TYM LEPSZE POMYSŁY
Wielokulturowe zespoły zrzeszające ludzi z najróżniejszych krajów i środowisk,
różne podejścia do problemów, wielość pomysłów i odmienna perspektywa to
bez wątpienia doskonałe środowisko do tworzenia przełomowych rozwiązań.
Niestety to także przekleństwo dla wielu menedżerów, a dla wielu firm koń
trojański i puszka Pandory w jednym. To także niełatwe życie dla wielu osób
pracujących w takich zespołach.

mix kultur. Tu także podejście do wykonania zadania może znacząco się różnić. Godzina końca pracy czy zakończenie zadania – co jest ważniejsze?
Pomysł czy nakład pracy – co bardziej cenne? Już
tylko te dwie różnice mogą powodować nie lada
napięcia. A przecież dochodzi ich znacznie więcej. Praca jako taka, życie rodzinne, akceptacja
krytyki, chęć poprawy własnych błędów, uznanie
równorzędności potrzeb innych osób, itd. to postawy wywołujące spore różnice i potencjalne niesnaski. Metody rozwiązywania problemów w tych
warunkach są dość podobne jak te, wspomniane
już w przypadku różnic kulturowych.

Ciekawe warunki

Jak żyć?
Różnice kulturowe pojawiają się już pomiędzy
dwoma regionami czy miastami w Polsce, a co
dopiero między różnymi krajami. Wbrew pozorom, to spore wyzwanie. Różne podejście do życia i wykonywanych prac. Ot chociażby polskie
zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę,
kontra niemieckie drobne kroczki i małe postępy.
U nas ułańska fantazja, tam poszanowanie z góry
zaplanowanego porządku. Niby stereotypy, ale
zapewniam, że znikąd się nie wzięły. Dwie osoby
nie rozumiejące się w podejściu do pracy. Trudno
oczekiwać że będą szanowały wzajemnie swój
styl. Różne są też oczekiwania co do rezultatów.
Jedna strona oczekuje czegoś z nutką artyzmu
i fantazji, druga solidnego i sprawdzonego rozwiązania, choć może niezbyt nowatorskiego.
A jeśli dodać jeszcze podejście paru osób z kilku
innych stron świata, mieszanka staje się wybuchowa. Dalekowschodnie uwielbienie hierarchii
i głęboka akceptacja nierówności społecznych,
bliskowschodnia grzeczność silnie podszyta religią, i północnowschodnia silna wola przetrwania
za wszelką cenę połączona z paradoksalnie bardzo pozytywnym nastawieniem do innych ludzi.
Trzeba przyznać, że wielkiego doświadczenia
w tak szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej nie mamy. Wiedza na ten temat powstaje od zaledwie 30-40 lat. A na obecną skalę,
w zasadzie nikt dotychczas nie był przygotowany. To wymaga od wszystkich wzrostu akceptacji
dla odmienności, innych poglądów, różnych podejść do tego samego problemu, itd. Okazało się,
że kontakt osobisty jest trudny do zastąpienia,
a krocie wydane na rozwój systemów wideokonferencji nie zawsze były trafione. Na poziomie
bezpośredniej relacji wiele nieporozumień nie
tylko znika, ale w ogóle nie powstaje.
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i umiejętności balansowania między nimi. Wymaga też znacznej wiedzy i doświadczenia (!)
współpracy z ludźmi w ogóle. I to nie tylko w zakresie typowo menedżerskiego, często nakazowego podejścia, ale i balansowania pomiędzy
relacjami, napięciami i fascynacją przy jednoczesnym pilnowaniu planu. Wiedza o ludziach i ich
zachowaniach to konieczność. Psychologia, socjologia, antropologia kultury i transkulturowość
to dziedziny wiedzy, które menedżer międzynarodowego zespołu powinien nieustannie rozwijać.

Ale to jeszcze nic
Różnice tego typu, choć już coraz trudniej nazwać
je kulturowymi, tak jak to rozumieliśmy jeszcze
przed chwilą, pojawiają się także pomiędzy poszczególnymi generacjami. Pracownicy, którzy
dopiero co skończyli szkoły, różnią się od tych,
którzy pracują już od dekady tak, jakby pochodzili
z różnych krajów, a może nawet i kontynentów.
Inne oczekiwania, cele i nastawienie do zadań
i ludzi do złudzenia przypomina międzynarodowy

Obyś żył w ciekawych czasach jako przekleństwo, tu nabiera szczególnego wymiaru. Faktycznie w zróżnicowanym kulturowo środowisku jest ciekawie i zwykle ciągle się coś dzieje.
Przetrwanie przypomina spacer po pełnej dzikich
stworzeń dżungli. Strach, ale i coś niezwykle fascynującego i magnetycznie przyciągającego.
Rezultaty mogą być bowiem niezwykłe, a i praca
po prostu bardzo ciekawa. Trudno sobie przecież
wyobrazić coś bardziej nudnego i jałowego, niż
grupa niemal identycznych osób, wciąż sobie
potakujących, zgadzających się we wszystkim,
uznających te same wartości i te same odrzucających. Z takiego ciasta trudno upiec coś spektakularnego. Zresztą, wiele wskazuje na to, że
to naturalny kierunek ewolucji firm. Zwłaszcza
tych nieco większych. Chyba więc trzeba się po
prostu do tego przyzwyczaić i na poważnie zaakceptować odmienności, szukając w nich komplementarnych do naszych cech. A wtedy ukaże
się zupełnie nowy, inny świat. Pełen szklanek do
połowy pełnych i niezwykłych możliwości.

Opracował:
dr Mikołaj Pindelski
– w IMMOQEE jest
partnerem oraz ekspertem w projektach
tworzenia i zarządzania zespołami
sprzedaży, rozwijania
kompetencji pracowników oraz tworzenia
i realizacji strategii sprzedaży. W Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie
kierownik podyplomowych studiów
Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania
Produktami i Usługami.
Zapraszam do kontaktu!
e-mail: mikolaj.pindelski@immoqee.com
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Nowy wózek wysokiego składowania od Linde | ZAPOWIEDŹ

podłoża, wyboje, czy niskiej jakości nawierzchnia nie stanowią problemu dla operatora dzięki pneumatycznie amortyzowanemu fotelowi
z funkcją regulacji wysokości siedzenia w za-

Standardowo w pełni wyposażony

kresie 110 milimetrów. W zależności od wagi
operatora dostępne jest automatyczne pozycjonowanie optymalizujące ugięcie sprężyn.
Powyższe cechy stanowią innowacje w zakresie

fotel operatora z regulacją wysokości oraz automatycznym dopasowaniem do wagi, funkcja
absorpcji wstrząsów w czasie składania i rozkładania masztu, stały maszt z przechylną karetką
wideł oraz wskaźnik wysokości podnoszenia powyżej wolnego skoku.

Wiele z nowych funkcji i cech wózka wysokiego
składowania jest już elementem seryjnego wyposażenia – np. pneumatycznie amortyzowany
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połączenie wydajnej obsługi i ekonomicznego
zużycia energii, natomiast „Ekonomia” stanowi
idealne rozwiązanie w lżejszych aplikacjach.

Różnorodność, zwrotność i łatwe
serwisowanie
Każda przestrzeń magazynowa ma odmienne
wymagania i dlatego wymaga właściwej kon-

Najwyższe poziomy wydajności
w swojej klasie

NOWE ROZWIĄZANIE DO WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA OD LINDE
Komfortowy, bezpieczny i wydajny, aż do
najwyższego poziomu składowania.
Na początku maja Linde wprowadza na rynek
nowej generacji wózek wysokiego składowania, obejmujący modele R14 – R20 z udźwigiem
1,4-2ton. Kompaktowy design gwarantuje
bardziej płynny przepływ towarów w magazynach, a liczne nowoczesne rozwiązania technologiczne czynią wózek bardziej komfortowym,
wydajniejszym, bezpieczniejszym oraz znacząco
ułatwiają serwisowanie. Szeroka gama modeli
masztu/chassis/baterii oraz opcjonalne wyposażenie umożliwiają maksymalne dopasowanie
rozwiązania do specyfiki aplikacji klienta.

Stabilny i bezpieczny nawet na dużych
wysokościach
Wózki wysokiego składowania to przedstawiciele najwyższej klasy, jeżeli chodzi o technologie
stosowane w przemyśle magazynowym. Wózki
te są stosowane głównie, aby wspierać procesy
kompletacji na niższych poziomach oraz do składowania na wysokich regałach. Nowe wózki do-

LindePartner 1/2013

skonale sprawdzą się na wysokości 13.0 metrów
i umożliwią wykorzystanie dodatkowych przestrzeni do składowania palet. A to wszystko dzięki
nowej koncepcji masztu z wzmocnionymi profilami, które umacniają maszt i redukują odkształcenia oraz zwiększają udźwig resztkowy o 20%.
Doskonałe połączenie profili masztu, prowadnic
łańcuchów i siłowników podnoszenia zapewnia
optymalną widoczność przez maszt.

Komfort na najwyższym poziomie
Koszty personelu stanowią największą grupę
wydatków wynikającą z użytkowania wózka. Co
więcej, operatorzy mają ogromny wpływ na wydajność operowania urządzeniem. Dlatego też,
w procesie projektowania nowego wózka wysokiego składowania, Linde skupiło się na możliwie najbardziej ergonomicznych rozwiązaniach.
Wszelkie udoskonalenia skutkują odciążeniem
operatora i zwiększają poziom bezpieczeństwa.
Operator ma możliwość dostosowania kierownicy, joysticków oraz podłokietnika względem
swoich preferencji dzięki regulowanej konsoli
sterującej. Wibracje wynikające z nierówności

Całkowicie przeszklony dach został wzmocniony
pancerną sześcio warstwową szybą, która pomyślnie
przeszła wszystkie testy ISO 6055

komfortu siedzenia, jeśli chodzi o tę klasę wózków przemysłowych. Dodatkowo, innowacyjne
rozwiązania dotyczące amortyzacji oddzielają
operatora od hałasu i wstrząsów, ponieważ
przedział operatora nie jest sztywno połączony
z chassis. Różnych rozmiarów schowki pozwalają na składowanie narzędzi oraz dokumentów
w zasięgu rąk operatora, a dzięki opcjonalnym,
zintegrowanym źródłom zasilania operatorzy
mają możliwość ładowania telefonów komórkowych w czasie pracy.
Pobieranie i odkładanie towarów na dużych
wysokościach jest łatwiejsze, jeśli operator ma
lepszą widoczność wideł i ładunku. Cechujący
się nieograniczoną widocznością w górę nowy
wózek wysokiego składowania Linde może być
opcjonalnie wyposażony w panoramiczny dach
ze szkła hartowanego, który także zabezpiecza
operatora przed spadającymi ładunkami. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa (niektóre z nich są
opcjonalne) obejmują też osłonę boczną na wysokości ramienia, opcjonalny system ostrzegający innych operatorów oraz pieszych znajdujących
się w pobliżu wózka - Linde BlueSpot z technologią LED i trzy-kołowy system hamowania dostępny w standardzie, w tym hamowanie przeciwprądem przydatne przy krótkich odcinkach
hamowania, w sytuacjach gdy operator musi
gwałtownie zatrzymać wózek.

W porównaniu do konkurencji Linde jest w czołówce, jeśli chodzi o wydajność nowych wózków
wysokiego składowania, co potwierdza test wydajności wózków wysokiego składowania TÜV
Nord. Wysoka pozycja Linde nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę prędkość podnoszenia
nowych wózków do 0,55 metra na sekundę (m/s)
z ładunkiem, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z poprzednią serią (nowy wózek może także podnosić z prędkością 0,7 m/s bez ładunku,
co stanowi wzrost o 27%). Prędkość opuszczania
bez ładunku została także zwiększona do 0,55
m/s, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu
z poprzednią serią. W celu możliwie najprecyzyjniejszego dopasowania zużycia energii do mocy
wyjściowej dostępne są trzy różne ustawienia
parametrów dynamiki jazdy: „Wydajność” to
najwyższa moc wyjściowa, „Efektywność” to

Linde Ergo-Space: potwierdzony naukowo wyższy
poziom komfortu

Zaprojektowany we współpracy z Porsche ustanawia
nowe standardy wydajności i bezpieczeństwa

cepcji wózka. Dzięki wózkom wysokiego składowania nowej generacji klienci mogą dokonać wyboru spośród ponad siedemnastu podstawowych
wózków, nie wspominając o różnych długościach
i szerokościach chassis, wersjach mroźniczych
lub typu „drive-in”, różnych rozmiarach baterii
i setkach wariantów masztu.
Kontury wózka zostały zaprojektowane z myślą o operatorze i jego pozycji siedzenia, która
to została obrócona o 90 stopni. Połączenie
dwu-pedałowego systemu jazdy i 180° systemu sterowania sprawia, że wózek wysokiego
składowania szybko i precyzyjnie pokonuje
zakręty. Oznacza to, że promień skrętu jest
minimalny, ponieważ umożliwiono precyzyjne
ustawienie koła napędowego pod kątem 90°
do kierunku jazdy.
Najwyższy poziom niezawodności i zredukowane do minimum przestoje to priorytety dla korzystających z wózka. Z tego powodu, Linde ułatwiło dostęp serwisowy w najnowszych modelach
wózków wysokiego składowania. Za pomocą kilku prostych ruchów, fotel może zostać podniesiony i wysunięty. Standardem są także całkowicie
zabudowane silniki. Smarowne rolki masztu są
łatwe do wymienienia w dowolnym momencie.
Pełna prezentacja nowej serii wózków wysokiego
składowania w kolejnym wydaniu Linde Partnera.
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Rynek wózków używanych | OKIEM PRAKTYKA
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10% PREMII
DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
NA LEASING WOZKÓW WIDŁOWYCH LINDE
NOWOŚĆ
Dzięki udziałowi w Programie Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce - PolSEFF możemy
zaproponować Państwu ﬁnansowanie wózków widłowych LINDE z 10 procentową premią. W celu uzyskania
szczegółowej oferty prosimy o kontakt z Doradcą ds. ﬁnansowania SG Equipment Leasing Polska
Anną Grabowską +48 608 537 700. Wszelkie informacje na temat ﬁnansowania z premią, a także pełna lista
pozostałych maszyn i urządzeń ﬁnansowanych w ramach Programu PolSEFF dostępne są na stronie:

www.sgef.pl/program-polseff.html

RYNEK WÓZKÓW UŻYWANYCH
Rynek wózków używanych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Każdego
roku coraz bardziej powiększa się grono
klientów, którzy sięgają po sprawdzony,
używany sprzęt. Bardzo chętnie poszukują oni w tym segmencie przede wszystkim produktów markowych, których
jakość została wyliczona na długi okres
pewnej i bezpiecznej eksploatacji. Stąd
też, to co oferuje Linde w zakresie używanych wózków widłowych, jest doskonałą odpowiedzią na tego typu zapytania coraz częściej płynące z rynku.

Dlaczego warto
postawić na Linde?
Używany wózek widłowy Linde, który został przygotowany przez autoryzowany serwis wraz z Certyfikatem Jakości producenta, to absolutnie pełnowartościowe urządzenie transportu poziomego,

które jest doskonałą alternatywą dla niskobudżetowych, tanich i bardzo złej jakości produktów dalekowschodnich. Zasadnicze zalety tego produktu
w stosunku do innych urządzeń nowych lub używanych, pozyskanych z niepewnych i niesprawdzonych źródeł, możemy przedstawić w postaci
krótkiej listy:

1

Możliwość nieograniczonego serwisowania
wózka w oparciu o części zamienne Linde,
które są dostępne bez ograniczeń, w dostatecznie krótkim i policzalnym czasie.

2

Pełna dokumentacja techniczna wózka,
dokumentacja CE, Deklaracja zgodności
oraz oryginalna instrukcja obsługi (nieocenione
w przypadku jakiegokolwiek wypadku w pracy,
wymagań BHP lub innego zdarzenia losowego,
o których kupujący na ogół nie myśli w momencie podejmowania decyzji o zakupie wózka).

3

Znana od początku do końca historia serwisowa wózka wraz z prawdziwą informacją,
dotyczącą faktycznie przepracowanych motogodzin, która w jasny i przewidywalny sposób
pozwala na precyzyjne oszacowanie jakości wózka,
zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

4

Możliwość precyzyjnego doboru wózka do
oczekiwanej aplikacji (Linde PLUS aplikacja
lekka do 800 mtg/rok, Linde SUPER aplikacja
średnia do 1.200 mtg/rok oraz Linde ULTRA aplikacja ciężka - praktycznie jak dla nowych wózków
- przebiegi dużo powyżej 2.000 mtg).

5

Certyfikowana w 86 punktach jakość urządzenia, potwierdzona podpisem technika,
który przygotowuje wózek do sprzedaży, gwarantuje niezawodność pracy maszyny, a dostępność
ponad 100 mobilnych serwisantów na terenie
całej Polski zapewnia pełny spokój nieprzerwalnej
eksploatacji wózka, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego upływie.
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CO NALEŻY WIEDZIEĆ, ZANIM PODEJMIE SIĘ DECYZJĘ
O ZAKUPIE WÓZKA UŻYWANEGO?
Przy wyborze wózka używanego do zakupu w pierwszej kolejności należy zebrać odpowiedzi na następujące pytania:

Bardzo często, jako autoryzowany dostawca
i reprezentant firmy Linde MH w Polsce, spotykamy się na rynku z rażącymi nadużyciami.
Dlatego teraz każdy klient może zwrócić się do
nas z prośbą o sprawdzenie historii oraz rzeczyw
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Wiarygodne źródło
Finalnie należy zawsze mieć świadomość, iż z Zachodu trafiają do Polski wózki używane najgorszej
jakości, których na tam po prostu nie da się sprzedać. Obowiązuje tutaj dokładnie ta sama zasada,
jak dla używanych samochodów powypadkowych. Należy pamiętać, iż mając na względzie

www.lindebazar.pl
bardzo wysokie wymagania jakościowe stawiane
przez kupującego w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
czy też Francji oraz znaczącą odpowiedzialność
prawną sprzedającego za oferowane urządzenie,
do Polski z indywidualnego importu trafia najgorsza jakość urządzeń transportu poziomego.
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Certyfikowane Wózki

NADUŻYCIA

Sprawdź swój wózek na www.linde-mh.pl
Spraw

Firma Linde w tym zakresie dysponuje praktycznie nieograniczoną ofertą sprawdzonych
i serwisowanych urządzeń, które powróciły po
leasingu do ponownej sprzedaży. Pełna oferta
została wystawiona na stronie internetowej
www.Lindebazar.pl, gdzie kupujący na pewno
znajdzie odpowiednie urządzenie do swoich

Mając na względzie bardzo wysokie
wymagania jakościowe stawiane przez kupującego w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
czy też Francji oraz znaczącą odpowiedzialność prawną sprzedającego za oferowane
urządzenie, do Polski z indywidualnego
importu trafia najgorsza jakość urządzeń
transportu poziomego.
potrzeb. Co więcej firma Linde wydaje corocznie cztery sezonowe gazetki promocyjne Nowa
Oferta, które zawierają najciekawsze urządzenia będące w aktualnej sezonowej promocji
cenowej. Każdy wózek ma sprawdzoną historię, a deklarowana jakość jest adekwatna do

ceny sprzedaży wózka oraz przeprowadzonego
zakresu naprawy.

Historia lubi się „sprawdzać”
Ponieważ bardzo cierpi na tym reputacja marki
Linde w Polsce, bardzo przestrzegamy i staramy
się uczulać kupujących przed tego typu „fantastycznymi okazjami”, gdyż często później okazuje się, że remont wózka, któremu musi zostać
poddany, znacząco przekracza jego rzeczywistą
wartość, a maszyna nadaje się tak naprawdę do
zezłomowania.
Warto więc pamiętać, że na życzenie klienta, po
podaniu numeru seryjnego wózka i masztu jesteśmy w stanie sprawdzić dla kupującego historię
wózka, jego poprzednie miejsce pracy oraz przyczynę sprzedaży. W wielu przypadkach zdecydowanie lepiej jest zapłacić niewielką kwotę za informację, która pozwoli uniknąć wielu kłopotów
i nieprzewidzianych kosztów w przyszłości.
Opracował: Tadeusz Ostrowski
Dyrektor Działu Wózków Używanych i Wynajmu
Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
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Linde Material Handling

wiesz, jak ważne jest partnerstwo

Podczas podejmowania strategicznych decyzji
biznesowych ważne jest zaufanie do partnera.
Linde to niepodważalna kompetencja.
Produkt. Finansowanie. Serwis. Logistyka.
www.linde-mh.pl

tel. +48 22 420 61 00

