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MT15 – DWUKROTNIE
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Elektryczny wózek
paletowy z serii 1133

NEWS

NOWA PLATFORMA
LOGISTYCZNA
LINDE MH POLSKA
Mirków k. Wrocławia

NEWS

PROBLEM ROZWIĄZANY –
BEZPIECZEŃSTWO ZWIĘKSZONE
LSP dostępny dla wózków
z silnikami spalinowymi
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TARGBAN
Banan –
To nie błahostka

NEWS

BLIŻEJ KLIENTA – NOWE
CENTRUM LOGISTYCZNE

Centrum dystrybucji części
zamiennych w Czechach
LIFESTYLE

RZECZYWISTOŚĆ
W MINIATURZE
Modelarstwo lotnicze

Linde PARTNER

UNIQ LOGISTIC
Nasza pasja –
Twoja satysfakcja

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
LOGISTYCZNE W MAGAZYNACH
Zwykle około 80% ruchów magazynowych dotyczy tylko 20% najszybciej rotujących produktów.
Gdyby do tej części towarów zapewnić najbardziej dogodny dostęp, miałoby to wówczas swoje
następstwo w realnych oszczędnościach zarówno czasowych, jak i ﬁnansowych.
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W

iele ﬁrm wkracza właśnie w okres
intensywnej pracy. Letnie miesiące, a wraz z nimi tak przez
nas uwielbiany czas urlopów, minęły bezpowrotnie i nadszedł czas na powrót do
rzeczywistości. Powrót ten jednak bywa
niełatwy – rozkojarzeni po oderwaniu się
od zawodowych obowiązków i zmianie
otoczenia możemy mieć problemy z ponownym zaadaptowaniem się do pracy.
W najnowszym numerze Linde Partnera
dzielimy się z Wami pomysłami, jak chociaż trochę ułatwić sobie powrót do świata
codziennych obowiązków.

NASZA PASJA – TWOJA SATYSFAKCJA Czy wiecie, że pojęcie
„logistyka” jest ściśle związane z wojskiem, kiedy to bizantyjski cesarz Leon VI
umieścił je w swoim traktacie wojennym? Niezawodny transport towarów
oraz ich właściwe składowanie to podstawy również współczesnej logistyki.
Firma Uniq Logistic, podążając za aktualnymi trendami w ewoluującej branży,
zapewnia kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i magazynowe.
O specyfice firmy i szczegółach jej działalności dowiemy się na stronie 32.

NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA
LOGISTYCZNE
W MAGAZYNACH
Sprawniej, dokładniej i na czas – to dewiza
współczesnej logistyki magazynowej. Rynek
wymusza szybsze działania, produktów jest
coraz więcej, a magazyny sukcesywnie się
rozrastają. Usprawnienie operacji magazynowych i transportowych staje się więc koniecznością, na szczęście niezbędne do tego
narzędzia zapewnia technologia, dzięki której
współczesny magazyn podlega stopniowo
coraz większej automatyzacji i informatyzacji. O sztuce nowoczesnego magazynowania
w epoce Logistyki 4.0 i wykorzystywanych do
tego rozwiązaniach przeczytamy na stronie 9.
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NEWS Dystrybucja wózków została ułatwiona dzięki uruchomieniu nowej
platformy logistycznej w Mirkowie koło Wrocławia, więcej na stronie 21.
Na stronie 38 znajdziemy informacje o nowym Centrum Dystrybucji Części
Zamiennych w Czechach oraz korzyściach płynących z jego otwarcia. Linde
Safety Pilot – jest teraz dostępny także dla pojazdów z silnikami spalinowymi.
O szeregu zalet LSP, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie komfortu
i bezpieczeństwa pracy operatora, przeczytamy na stronie 39.
JAK UPORAĆ SIĘ Z POURLOPOWYM STRESEM? Dla wielu
z nas ponowne znalezienie się w wirze codziennych obowiązków po błogim
czasie wypoczynku to nie lada wyzwanie. Powrót do pracy może być na tyle
trudny, że ponowne przyzwyczajenie się do firmowej rzeczywistości zajmuje
niekiedy wiele dni. O tym, jak zmierzyć się z pourlopowym stresem, przeczytamy na stronie 42.

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
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●

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
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www.trelleborg.com/wheels/pl

BANAN – TO NIE BŁAHOSTKA Obecnie jeden z najbardziej popularnych owoców, jest czwartą pod względem konsumpcji rośliną uprawną
na świecie, która trafia do naszych rąk dopiero od kilkudziesięciu lat. W Polsce
dba o to nasz Partner, który już w 1989 roku przywiózł do Warszawy pierwsze kiście tego żółtego owocu. Na stronie 14 poznacie Targban – firmę, która
dostarcza na polski rynek nie tylko banany, ale także inne owoce i warzywa,
których najwyższej jakości zawsze możemy być pewni.
RZECZYWISTOŚĆ W MINIATURZE Pragnienie latania towarzyszyło człowiekowi od zarania dziejów, jednak zanim człowiek wzniósł się
ponad powierzchnię ziemi, najpierw zrobiły to stworzone przez niego modele. O wyjątkowej pasji tworzenia miniaturowych samolotów – od zrodzenia
się konceptu, przez zebranie ogromu koniecznych materiałów, misterną
i wymagającą pracę wykonania modelu, następnie zaś jego wykończenia,
aż po pierwszy lot – opowiada na stronie 22 Sławomir Trela.
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NOWA OPONA

PRODUKT Dwukrotnie bardziej wydajny elektryczny wózek paletowy
MT15 serii 1133 to podwójna oszczędność. W porównaniu do wersji ręcznej,
zmniejsza wysiłek fizyczny i poprawia efektywność wykonywanych czynności. O innych zaletach maszyny, które wpływają na zwiększenie komfortu,
bezpieczeństwa i wydajności pracy, dowiemy się na stronie 4.

Wersja elektroniczna magazynu i możliwość zapisu
do LindeNewslettera dostępne na stronie: www.linde–mh.pl
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Bezpieczeństwo

Komfort

Dzięki silnikowi napędu i podnoszenia wózek MT15 eliminuje wysiłek fizyczny, który może prowadzić do nadwyrężeń i urazów. Długi, nisko zamontowany dyszel
zapewnia odpowiedni, bezpieczny dystans pomiędzy operatorem a wózkiem, redukując tym samym wysiłek związany
ze sterowaniem. Wskaźnik rozładowania baterii połączony
z automatycznym odcięciem podnoszenia przy pozostałych
20% pojemności baterii wydłuża jej żywotność.

Wózek wyposażony jest w wygodne w obsłudze przyrządy
sterujące jazdą i podnoszeniem. Zastosowanie kół poliuretanowych zapewnia bardzo cichą pracę w różnych aplikacjach.
Kompaktowość wózka gwarantuje łatwą i dokładną manewrowość nawet w najciaśniejszych miejscach.

Wydajność
Bezobsługowa 85Ah bateria wytrzymuje jeszcze dłużej.
Dodatkowe rolki umożliwiają łatwy wjazd w paletę. Wbudowany prostownik pozwala na ładowanie baterii w dowolnym miejscu i czasie, co znacznie upraszcza obsługę. System
kół podporowych zapewnia większą stabilność podczas
skręcania i pozwala uniknąć rysowania posadzki.

MT15 – Dwukrotnie
większa wydajność
ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY
O UDŹWIGU 1500 KG Z SERII 1133

Niezawodność
MT15 wyposażony jest w ulepszony silnik zapewniający
większą wydajność i stabilność. Wytrzymała pokrywa chroni
system napędowy i stopy operatora. To umożliwia osiągnięcie
optymalnego poziomu jakości i niezawodności.

Dostęp serwisowy
Ulepszony silnik jazdy wydłuża czas międzyserwisowy
o około 20% w porównaniu do innych wózków. Brak hydraulicznego systemu podnoszenia pozwala zredukować ilość
prac serwisowych.

W porównaniu do ręcznego wózka paletowego, MT15 zmniejsza wysiłek
ﬁzyczny i poprawia efektywność pracy operatora.
5×F]Q\Zµ]HNSDOHWRZ\

(OHNWU\F]Q\Zµ]HNSDOHWRZ\

:\GDMQRąÉ
3UDFRZQLF\
&L×ĚNDSUDFD

PODWÓJNA
OSZCZĘDNOŚĆ

=DGRZROHQLH
&HQD

Wydajność MT15
jest dwa razy większa
niż ręcznego wózka
paletowego, co może
pomóc zredukować
koszty pracy.

DOKOŃCZENIE NA S. 6
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NOWY MAGAZYN

FINANSOWANIE WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Cechy
MT15 jest ekonomicznym wózkiem
paletowym o udźwigu 1500kg to doskonałe narzędzie
do lekkich aplikacji.

Wydajne bezobsługowe baterie
do różnych aplikacji:
2x12V 85Ah
2x12V 64Ah

Ulepszony silnik jazdy
Wydłuża czas międzyserwisowy o około
20% w porównaniu do innych wózków,
redukując tym samym koszty serwisowe.

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

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

Wbudowany prostownik ułatwia pracę operatorowi, który może teraz ładować wózek,
gdzie i kiedy chce.

Wskaźnik rozładowania baterii połączony
z automatycznym odcięciem podnoszenia
przy pozostałych 20% pojemności baterii
wydłuża jej żywotność.

Wytrzymała pokrywa chroni system
napędowy i stopy operatora.

Dodatkowe rolki umożliwiają łatwy wjazd
w paletę.

Wytrzymałe chassis ze wzmocnionymi
widłami.

System kół podporowych zapewnia większą
stabilność podczas skręcania i pozwala
uniknąć rysowania posadzki.

Wyposażenie dodatkowe
64Ah bezobsługowa bateria
Szerokość wideł: 520mm, 680mm
Długość wideł: 800mm, 1000mm, 1220mm
Gumowe koło napędowe
Pojedyncze poliuretanowe koła ładunkowe
Krata ochronna ładunku

LindePartner 3/2016

MT15 objęty jest aktualną ofertą promocyjną
Informacje na temat łączonej sprzedaży wózków serii
1120 i 1133 są dostępne u Doradców
Techniczno-Handlowych Linde MH Polska.
www.linde-mh.pl/pl/map

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE W MAGAZYNACH | TEMAT NUMERU

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

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
LOGISTYCZNE W MAGAZYNACH
– Grzegorz Napolski –

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

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej,
o której była mowa w naszym ostatnim Temacie numeru, technologia, przemysł i cyfryzacja
silnie się ze sobą łączą. Stoimy obecnie na
skraju wielkiej transformacji, która niewątpliwie obejmuje także logistykę. Kierunkiem wymuszonym przez te zmiany jest zwrócenie się
w stronę nowoczesnych technologii. Wciąż postępujące automatyzacja i informatyzacja, będące przecież przejawami nowej epoki, stanowią dziś doskonałe narzędzia do usprawnienia
przebiegu wszelkich operacji transportowych
i magazynowych, co czyni je jednymi z najbardziej dynamicznych zjawisk współczesnej logistyki. Proces magazynowania krok po kroku
staje się więc coraz prostszy, szybszy i bardziej efektywny.

Sztuka magazynowania
Utrzymanie stanów magazynowych na minimalnym poziomie, który jest niezbędny do
realizacji zamówień, przy odpowiednim wykorzystaniu dostępnych magazynów, a przy tym
przy zachowaniu jak najniższych kosztów to
podstawa wydajnej gospodarki magazynowej.
Nie jest to zadaniem prostym, ale osiągnięcie takiej optymalizacji powinno stanowić
cel wszystkich przedsiębiorstw handlowych
czy produkcyjnych.
Problemy ze składowaniem są zazwyczaj wynikiem przeładowania magazynów oraz braku
uporządkowania w procesach. Aby gospodarka
magazynowa przynosiła wymierne efekty, koniecznym jest wdrożenie szeregu zmian, które
wiążą się głównie z planowaniem odpowied-

Zwykle około 80% ruchów magazynowych dotyczy tylko 20% najszybciej rotujących produktów. Gdyby
do tej części towarów zapewnić najbardziej dogodny dostęp, miałoby to
wówczas swoje następstwo w realnych oszczędnościach zarówno czasowych, jak i fi nansowych.
niego wykorzystania dostępnej powierzchni,
zarządzaniem operacjami transportowymi, przyjmowaniem towarów czy wysyłką produktów.
Podstawowym aspektem jest więc właściwa
ocena faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa
w obrębie magazynowania. DOKOŃCZENIE NA S. 10
LindePartner 3/2016
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Przejdź przez
magazyn i pobierz
przynajmniej jeden
asortyment.
Najlepsi pokonują
labirynt w 40 sekund.

Co w takim razie jest kluczem do osiągnięcia
celu? Przede wszystkim dobrze wykorzystana
przestrzeń, a w konsekwencji przemyślane
rozmieszczenie towarów. Należy brać pod
uwagę łatwość dostępu do określonych grup
produktów czy częstotliwość ich obiegu, fizyczne rozmieszczenie towarów jest bowiem
bardzo istotne. Warto przy tym pamiętać
o zasadzie Pareto – zwykle około 80% ruchów
magazynowych dotyczy tylko 20% najszybciej
rotujących produktów. Gdyby do tej części towarów zapewnić najbardziej dogodny dostęp,
miałoby to wówczas swoje następstwo w realnych oszczędnościach zarówno czasowych,
jak i finansowych. I tu właśnie przychodzą
z pomocą nowoczesne systemy planowania
i zarządzania gospodarką magazynową. Oprogramowania wspierające zarządzanie magazynem zapewniają automatyczny dobór
optymalnych lokalizacji dla konkretnych grup
produktów, uwzględniając m.in. terminy dostaw czy plany produkcyjne. Ponadto systemy
planowania uwzględniają takie czynniki, jak
rozkład magazynów, koszty przemieszczeń
towarów bądź różne rodzaje opakowań.

Cel: optymalizacja
Systemy informatyczne były wykorzystywane
zarówno do planowania, jak i zarządzania procesami magazynowymi już od wielu lat. Szybki
postęp w zakresie technologii dostarcza jednak
coraz więcej możliwości, które w znacznym
stopniu przyczyniają się do optymalizacji gospodarki magazynowej. Automatyzacja, dzięki
której możliwym staje się ciągłe monitorowanie przebiegu poszczególnych procesów
logistycznych, a przy jednoczesnym wzroście
efektywności realizowanych działań liczba
występujących błędów znacznie się zawęża,
jest obecnie podstawowym czynnikiem usprawniającym realizację operacji magazynowych czy transportowych.
Nowoczesne systemy magazynowe, które
funkcjonują w ramach mniej lub bardziej rozległych dostaw, oparte są w gruncie rzeczy na
technikach i technologiach informatycznych,
telekomunikacyjnych oraz automatyzacyjnych. Z roku na rok rośnie zainteresowanie
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nowatorskimi rozwiązaniami, których wdrożenie zwiększa wymaganą popytem wydajność
procesów i znacząco obniża koszty w dłuższym okresie, to natomiast bezpośrednio
wpływa na wzrost konkurencyjności oferowanych przez firmę produktów i usług.
Proces ten to nie tyle zastąpienie ludzi maszynami, co stworzenie takiego systemu nadzoru,
który umożliwiałby płynną realizację operacji
objętych przedsięwzięciem.

Mobilna rewolucja
Różne obszary działalności biznesowej sukcesywnie zaczynają wdrażać rozwiązania
mobilne. Nie inaczej jest w przypadku logistyki – branży o tyle specyficznej, że procesy
z nią związane zachodzą zarówno wewnątrz,
jak i poza przedsiębiorstwem. Nic więc dziwnego, że firmy coraz częściej decydują się na
takie rozwiązanie – możliwe korzyści w kwestii
usprawnienia procesów i kontroli nad ich prawidłowym przebiegiem oraz łatwość wdrożenia
aplikacji mobilnych może odbyć się przy relatywnie niewielkich nakładach finansowych.
Pracownicy dysponujący dowolnego rodzaju
urządzeniami przenośnymi, tj. terminalem,
tabletem, smartfonem, wyposażonymi w odpowiednie aplikacje mają zapewniony bezpośredni dostęp do niezbędnych w danym
momencie informacji, poczynając od danych
dotyczących szczegółów koniecznych do
właściwej kompletacji zamówienia, przez
informacje na temat dostępności i lokalizacji
konkretnych produktów w magazynie, aż po
najbardziej dogodną trasę dojazdu do odbiorcy. Tego typu aplikacje są wyposażone
z reguły w prosty i przejrzysty interfejs, który
porządkuje poszczególne działania. Dzięki
łatwemu dostępowi do informacji każdy z pracowników jest w stanie realizować powierzone
mu zadania w szybszy i bardziej efektywny
sposób, nie tracąc przy tym czasu na szukanie
papierowej dokumentacji. Znaczne skrócenie
czasu poświęconego na raportowanie poszczególnych działań to kolejna korzyść mobilnych
rozwiązań, wszystkie informacje są mianowicie dostępne na bieżąco i wskazują faktyczny
stan realizowanej czynności.
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Przede wszystkim dane
Zarządzanie magazynem coraz częściej więc
opiera się na dążeniu do pełnej automatyzacji
informacji o przyjmowanym, składowanym
i wydawanym towarze. Pozyskiwanie takich
danych za pomocą tradycyjnych metod jest
zajęciem po pierwsze żmudnym, po drugie
obarczonym ryzykiem popełnienia błędu. Dodatkowo informacje, które w takim przypadku
spływają wolniej, mogą znacznie utrudniać
wychwycenie problemów oraz ich eliminację.
Urządzenia mobilne natomiast zapewniają
możliwość wprowadzania danych bezpośrednio na linii produkcyjnej – postęp konkretnego procesu jest zatem zawsze raportowany
w czasie rzeczywistym.
Przenośne urządzenia w bardzo szybkim
tempie zdobyły popularność zwłaszcza w działach utrzymania ruchu. Pracownik, który jest
w posiadaniu takowego sprzętu, może natychmiast poinformować o zaistniałych awariach
maszyn, co znacznie ogranicza stratę czasu.
Co więcej, nowoczesne systemy i urządzenia
umożliwiają np. załączanie zdjęć uszkodzonych
elementów, co jeszcze przed stawieniem się
osób odpowiedzialnych za naprawę pozwala na
postawienie wstępnej diagnozy. Zatem łatwy
i szybki dostęp do rzetelnych danych na temat
działań magazynowych to niebagatelne ułatwienie dla osób zajmujących się planowaniem
i zarządzaniem procesami. Kierownictwo może
błyskawicznie zareagować na sytuację – mobilne aplikacje pozwalają kadrze wykonywać
swoją pracę w dowolnym miejscu na terenie
firmy, jak i poza nią, i w razie potrzeby być
dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, nie tracąc
przy tym informacji dostarczanych przez systemy informatyczne. Cyfrowa łączność między
ludźmi, produktami, dostawcami i klientami
warunkuje obecnie złożony proces przepływu
danych wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Informacje te, przechowywane w postaci

tzw. Big Data, mogą być wykorzystywane do
precyzyjnej kontroli procesów w znacznie
większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej.
Pojawiają się opinie, że praca na danych online może wiązać się z pewnym ryzykiem ograniczenia dostępu do informacji w chmurze. Nic
bardziej mylnego, ponieważ w ciągu ostatnich
lat technologia ta rozwinęła się w tak dużym
stopniu, że gwarantuje obecnie szybki dostęp
do danych oraz stosunkowo stabilne działanie. Wciąż jednak największą obawę budzi
przechowywanie informacji poufnych, które
mogą być narażone na tzw. cyberataki. Należy
jednak pamiętać, iż wykorzystanie technologii cloud computing (usług w chmurze) jest
bardziej bezpieczne i poparte certyfikatami
bezpieczeństwa niż tradycyjna instalacja na
serwerach. Dodatkowo przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci,
można być spokojnym, że wszelkie informacje
są właściwie chronione.

Człowiek a automatyzacja
Automatyzacja często jest kojarzona ze znacznym ograniczeniem roli człowieka w zinformatyzowanych przedsiębiorstwach bądź nawet
z jego eliminacją. Maszyny mogą przecież
pracować dłużej, szybciej oraz bardziej efektywnie, a żadna fabryka nie jest w stanie
funkcjonować bez odpowiedniego sprzętu.
Faktem jest jednak, iż bez człowieka maszyny
czy systemy nic nie znaczą – musi je przecież
ktoś obsługiwać. Wchodzące na magazyny
nowoczesne rozwiązania, czy to w postaci
mobilnych urządzeń, czy też sprzętów, mają za
zadanie przede wszystkim pomóc pracownikowi w wykonywaniu jego obowiązków, a nie
całkowicie go zastąpić. Praca ludzi wciąż jest
niezwykle istotna, np. w przypadku zadań
związanych ze sterowaniem i konserwacją maszyn czy, oczywiście, w obszarze zarządzania.
DOKOŃCZENIE NA S. 12

Nowoczesne rozwiązania logistyczne
to łatwiejszy sposób
na wygranie wyścigu.

LindePartner 3/2016

12

TEMAT NUMERU | NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE W MAGAZYNACH

Ukłon w stronę przyszłości
Bardzo pożądana jest ponadto uniwersalność
sprzętu magazynowego, kiedy przejście ze stanu zdalnego na manualny jest bezproblemowe
i szybkie. Przykładem tego mogą być wspominane w ostatnim numerze Linde Partnera
automatyczne wózki od Linde, które przechodzą z trybu zautomatyzowanego do ręcznego
w wyjątkowo szybki i prosty sposób oraz są
przystosowane do pracy z innymi manualnie
sterowanymi wózkami, w związku z czym doskonale sprawdzają się we flotach mieszanych.
Właściwe wykorzystanie atutów wynikających z rozwoju technologii musi iść w parze ze
zdrowym rozsądkiem. Nie wszystkie zadania
mogą być przecież, przynajmniej na razie,
w pełni powierzone maszynom czy zautomatyzowanym systemom. Poza tym usprawnienie
procesów magazynowych nie jest równoznaczne z pełną automatyzacją całego magazynu – co zresztą, jeśli się zdarza, jest obecnie
w Polsce zjawiskiem wciąż rzadkim – może
bowiem dotyczyć tylko wybranych procedur.

Mówiąc o automatyzacji magazynu, mamy
na myśli wprowadzenie takiej technologii,
która jest innowacyjna i często w związku
z tym droga. Ostatecznie jednak jej wdrożenie
skutkuje z czasem zmniejszeniem kosztów oraz
wyraźnym podwyższeniem konkurencyjności
przedsiębiorstwa. W zależności od stopnia
automatyzacji magazynu wykorzystywane są
rozmaite rozwiązania przyspieszające procesy
magazynowe. Istotne jest implementowanie
takich unowocześnionych rozwiązań, które są
najbardziej adekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa i kierunku jego rozwoju.

Magazyny sukcesywnie rozrastają
się wszerz, wzdłuż i w górę. Wszystkie
operacje mają się odbywać dokładniej, sprawniej i zawsze na czas. To
jest dewiza współczesnej logistyki,
a jej urzeczywistnienie zapewniają
maszyny i komputery.

Magazyny sukcesywnie rozrastają się wszerz,
wzdłuż i w górę. Wszystkie operacje mają się
odbywać dokładniej, sprawniej i zawsze na
czas. To jest dewiza współczesnej logistyki
magazynowej, a jej urzeczywistnienie zapewniają maszyny i komputery.
Niegdyś klient zamawiał towar raz w miesiącu, potem raz w tygodniu, a teraz nawet
codziennie. Przesyłek jest znacznie więcej
i magazyny są coraz większe – często kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych
i więcej mieści kilkadziesiąt tysięcy różnych
asortymentów. Ponadto rynek wymusza coraz
szybszą realizację zamówienia: kilka dni roboczych skróciło się do 48 godzin, potem zaś
do doby albo i jeszcze krótszego okresu. I tu
z pomocą idzie technologia. Są systemy kodów
kreskowych i technologii RFID UHF ułatwiające
identyfikację zasobów, dzięki czemu wiadomo,
co dzieje się z przesyłką w drodze do odbiorcy.
Są systemy informatyczne, które zastąpiły
dawne kartoteki magazynowe. Pojawiają się
aplikacje, które dostarczają niezbędnych informacji w zakresie optymalizacji pracy wózków,
np. Linde CtrlFleet oraz systemy ułatwiające
bezpośrednio pracę operatorom, czyli prezentowany w niniejszym numerze Linde Partnera
nowoczesny system Linde Safety Pilot. System
ten znacznie redukuje ryzyko podczas załadunku i składowania zasobów, stale monitorując pracę wózka oraz wskazując szeroki zakres
rozmaitych parametrów maszyny na spersonalizowanym wyświetlaczu w kabinie operatora.
Jest też zaawansowana technologia lokalizacji,
która umożliwia zlokalizowanie i śledzenie
towarów, kontenerów transportowych oraz
wszystkich pojazdów. Tak właśnie tworzy się
nowoczesny magazyn.


Opracował: Grzegorz Napolski
Service Product & Key Account Manager
w Linde MH Polska, o/Sosnowiec
W obrębie Business Solutions autor zajmuje się
wdrażaniem nowoczesnych usług i systemów.
Działa w obszarze zwiększenia efektywności
przepływu materiałów, systemów zarządzania
flotą CtrlFleet, opracowuje narzędzia służące
optymalizacji pracy wózków i operatorów oraz
podniesieniu jakości bezpieczeństwa ich pracy.
LindePartner 3/2016

RAVAS - NUMER 1
w Wagach Mobilnych

iForks Economy
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ

Najlepsza inwestycja
dla biznesu
5-minutowa Instalacja
Całkowicie bezprzewodowe
Kalibracja Cyfrowa
Łączność wideł
z wyświetlaczem
LED-y na widłach wskazują
poziom baterii
Testowany milion razy
z ładunkiem o 125% nośności

RCS
đ
đ
đ
đ
đ

Tani system pomiarowy dla
wózków widłowych
Łatwy montaż za pomocą
złącza T
Wskaźnik zasilany bateriami
4 x AA
Doskonały system do
trudnych aplikacji
Zapobiega przeciążeniom
i umożliwia pomiar wagi

RCS Hy-Q
đ
đ

đ
đ
đ
đ

đ

Wysokiej dokładności waga
hydrauliczna
Przesunięcie środka ciężkości
wpływa na dokładność
ważenia w sposób minimalny
Wskaźnik przeciążenia na
wyświetlaczu
Do użytku w kombinacji
z chwytakiem lub obrotnicą
Sprawdza się w trudnych
warunkach
Intuicyjny, kolorowy
wyświetlacz graﬁczny
prowadzi użytkownika
Brak bloku hydraulicznego:
łatwy i tani montaż
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Narodziny rynku

P

BANAN - TO NIE BŁAHOSTKA
SZACOWANA WARTOŚĆ DOCHODÓW ZE ŚWIATOWEJ
SPRZEDAŻY TO PONAD 6 BILIONÓW USD ROCZNIE
Banan to obecnie jeden z najbardziej popularnych owoców – stanowi czwartą pod względem konsumpcji roślinę uprawną na świecie. W Polsce jego spożycie wynosi 6 kg per capita w ciągu roku. Dla
porównania w Czechach jest to 9 kg, w Wielkiej Brytanii 15 kg, a w Brazylii aż 31 kg. Do naszego kraju
traﬁają przede wszystkim banany z Ekwadoru. Produkcja i eksport tych owoców to druga po produkcji
ropy naftowej największa gałąź gospodarki tego kraju – wywóz bananów stanowi ponad 12% wartości całego eksportu państwa. Zresztą nie tylko ekwadorska gospodarka bazuje na owocowym biznesie – kraje Ameryki Środkowej i Łacińskiej nazywane są przecież często „Republikami Bananowymi”,
głównie z powodu ogromnego wpływu, jaki na ich politykę miały ﬁrmy handlujące bananami.

LindePartner 3/2016

ierwsze wzmianki o bananach pochodzą już z piątego
tysiąclecia p.n.e., kiedy to zbierali je mieszkańcy górskich terenów Papui Nowej Gwinei. Aleksander Wielki
natomiast odkrył je w IV wieku p.n.e. w dżunglach południowowschodniej Azji, zaś Chińczycy zajęli się ich uprawą 200 lat
po Chrystusie. Ówczesne owoce niewiele jednak miały wspólnego z tymi, które znamy współcześnie – jedne były w biało-zielone paski, inne z różową skórką, kolejne natomiast odznaczały
się mdłym smakiem. Zdarzało się tak, że poszczególne odmiany
banana tak znacznie się od siebie różniły, iż mniej miały ze sobą
wspólnego niż zupełnie odmienne gatunki owoców.
Banan sukcesywnie zdobywał swoich wielbicieli, jednak
prawdziwą kulminację zainteresowania osiągnął znacznie
później. Niejaki Lorenzo Dow Baker, kapitan kutra rybackiego
z przylądka Cape Cod, nabył w 1870 roku 160 kiści bananów
na Jamajce i sprzedał je w Jersey City jedenaście dni później.
W 1878 roku Baker rozpoczął współpracę z Andrew Prestonem,
tworząc Boston Fruit Company. United Fruit Company założono
natomiast w 1899 roku, gdy Boston Fruit Company połączyła
się z kilkoma innymi importerami. W 1903 roku ﬁrma została
wprowadzona na New York Stock Exchange, a w roku 1930
ﬂotę spółki stanowiło 95 statków. Znaną nam dzisiaj nazwę
„Chiquita” ﬁrma zarejestrowała w 1947 roku.
Sprowadzone przez Bakera banany odznaczały się słodkim
smakiem i można je było jadać na surowo, a znane były pod
nazwą Gros Michel. Owoce szybko zaczęły podbijać serca
i podniebienia Amerykanów. By sprostać wymaganiom tak
gwałtownie rozrastającego się rynku, zaczęto zajmować pod
ich uprawę ogromne tereny południowoamerykańskich dżungli,
co wiązało się oczywiście z utworzeniem koniecznej do funkcjonowania plantacji infrastruktury. Uprawa bananów na tak szeroką skalę miała wymiar nie tylko gospodarczy, ale też polityczny.
W 1975 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odkryła
2,5 miliona dolarów łapówki, którą szef Chiquity Eli Black zapłacił Osvaldo Lópezowi Arellano, prezydentowi Hondurasu, w celu
uzyskania ulg podatkowych. Kilka tygodni przed wybuchem
skandalu, 3 lutego 1975 roku, Black poszedł do swojego gabinetu na czterdziestym czwartym piętrze budynku Pan Am na
Manhattanie. Około godziny 8:00 wybił okno teczką i skoczył,
lądując na asfalcie Park Avenue.

By pozyskać najwyższej jakości owoc, tak
jak w przypadku jabłek, czereśni czy gruszek,
zbiór odbywa się w sposób tradycyjny.
W kolejnych dziesięcioleciach zaczęto tworzyć coraz większe
połacie monokulturowych upraw banana. Takie rozwiązanie,
mimo że wpływało na zwiększenie plonów, narażało plantacje
na klęski żywiołowe i choroby. I tak oto już w latach 20. XX wieku
Gros Michel został zaatakowany przez grzyba Fusarium oxysporum, który, przenoszony wraz z ziemią i wodą, wnikał do rośliny
przez korzenie, pozbawiając system naczyniowy możliwości
rozprowadzania wody do komórek. Tylko przez 30 lat epidemia
choroby (zwanej panamską) prawie całkowicie wyniszczyła tę
odmianę, aby w 1960 roku ostatecznie wyeliminować ją z rynku.
Na miejsce Gros Michela wszedł Cavendish – banan może mniej
smaczny od poprzednika, ale jednak bardziej odporny.
Obecnie dochody ze sprzedaży bananów na całym świecie
przekraczają 6 bilionów dolarów rocznie. Głównymi producentami są Indie, Brazylia, Ekwador, Filipiny, Chiny, Kostaryka
i Izrael. Ale na stoły polskiego konsumenta, jak wspominaliśmy,
traﬁają przede wszystkim banany z Ekwadoru i to głównie dzięki
DOKOŃCZENIE NA S. 16
ﬁrmie Targban.

Zagłada Gros Michela

N

ie tylko jednak polityka była problemem „Chiquity” –
natura także dała o sobie znać. Gros Michel był plantacją genetycznych klonów. Spośród wielu odmian
bananów, z których znaczna część nie nadawała się do spożycia,
odkrycie pozbawionych nasion owoców o przyjemnym smaku
i bez potrzeby gotowania bądź pieczenia ich przed spożyciem
skusiło francuskiego przyrodnika Nicolasa Baudina, który,
zabierając kilka sadzonek słodkiej odmiany z Azji Południowo-Wschodniej, zasadził je w ogrodzie botanicznym na karaibskiej
Martynice. W 1835 roku francuski botanik Jean François Pouyat
przeniósł je natomiast na Jamajkę, skąd, dzięki Bakerowi, Gros
Michel ruszył w świat.

Obecnie plantacje bananów to nowocześnie
zarządzane wielkopowierzchniowe przedsiębiorstwa produkcji rolnej.

LindePartner 3/2016
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Lider rynku

T

argban pozostaje spółką prywatną,
która w 100 procentach oparta jest na
polskim kapitale. Obecnie główną jej
działalność stanowią import, sprzedaż oraz dystrybucja świeżych owoców i warzyw z całego
świata, co czyni ją największym w Polsce importerem i dystrybutorem tych produktów. Firma
współpracuje z najlepszymi producentami z Europy, Ameryki Centralnej i Południowej, Afryki
Południowej, Turcji, Maroka oraz Dalekiego
Wschodu, a wśród rosnącej liczby klientów znajdują się największe sieci handlowe w Polsce
i Europie oraz lokalni liderzy handlu hurtowego.
To nowoczesna infrastruktura, ciągła rozbudowa i rozwój, skuteczne działania oraz świetnie
wykwalifikowany i doświadczony personel czynią
spółkę liderem rynku oraz jedną z największych
firm w kraju. Stawiając sobie zawsze ambitne cele

CODZIENNIE ŚWIEŻE
WARZYWA I OWOCE
OD PONAD 25 LAT
Od bananów
się zaczęło…

Jest rok 1989, kiedy to Krzysztof Bury
przywozi z Berlina do Warszawy pierwszą porcję bananów. Już w następnym
roku wraz z Andrzejem i Franciszkiem
Ośko postanawia założyć ﬁrmę Bury
i Spółka, której działalność skupi się
wokół hurtowej sprzedaży tego właśnie owocu. Odtąd przez kolejnych
6 lat na warszawskiej giełdzie owocowo-warzywnej „Okęcie” ﬁrma odnotowuje systematyczny wzrost sprzedaży.
W 1996 roku do grona właścicieli dołączają kolejne dwie osoby – Stanisław
Pyl oraz Tadeusz Ośko – a spółka zmienia nazwę na Targ-ban s.c.
Od 1997 roku firma zaczyna rozszerzać swoją
działalność, wprowadzając do oferty nowe produkty: cytrusy, winogrona i kiwi. Konsekwencją
ciągłego wzrostu jest uruchomienie w 2000 roku
drugiego oddziału przedsiębiorstwa na nowo

LindePartner 3/2016

otwartym Warszawskim Rolno-Spożywczym
Rynku Hurtowym w Broniszach, a dwa lata
później magazynu oraz dojrzewalni bananów
w Płochocinie koło Ożarowa, gdzie zostaje
przeniesione biuro handlowe. Dalszy rozwój
firmy trwa niezachwianie, czego przejawem
jest rozpoczęcie w 2003 roku współpracy z najlepszymi światowymi producentami owoców
w Chile, RPA, Argentynie, Ekwadorze i USA.
To właśnie wtedy Targ-ban zostaje nagrodzony
prestiżową „Gazelą Biznesu”, co powtarza się
rokrocznie aż do 2006 roku. W międzyczasie
rozpoczyna swoją działalność drugi punkt handlowy na WRSRH w Broniszach. W 2009 roku firma przyjmuje obecną nazwę Targban Sp. z o.o.,
ponadto uruchomiony zostaje magazyn oraz
siedziba główna w Broniszach. Wtedy też po raz
pierwszy spółka zostaje uhonorowana nagrodą
„Diament Forbes’a”, co ma miejsce również
w roku kolejnym.
2013 rok jest dla firmy Targban przełomowy:
firma wprowadza Catalinę®, swoją własną
markę, pod którą dystrybuowane są wyłącznie

ugruntowane na utrzymaniu dotychczasowego
tempa wzrostu oraz budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami i dostawcami,
Targban stał się godnym zaufania partnerem
handlowym. Firma ubezpieczeniowa Euler Hermes konsekwentnie zresztą przyznaje spółce
najlepszy rating kredytowy spośród polskich importerów i dystrybutorów owoców oraz warzyw.

Owoce świata

O

d Ameryki Południowej przez Afrykę
aż po Daleki Wschód – Targban oferuje
owoce z rozmaitych zakątków świata.
Przez lata zdobył zresztą pozycję niekwestionowanego lidera polskiego rynku w imporcie
i dystrybucji produktów zamorskich oraz jednego z największych importerów w Europie.
Towary sprowadzane są bezpośrednio od

Efektywna dystrybucja najwyższej jakości owoców i warzyw to dla spółki
Targban niezaprzeczalny priorytet, zatem klienci mogą być pewni dostawy
na czas, na miejsce oraz zawsze zgodnie ze swoimi wymaganiami. Produkty fi rmy odznaczają się wyjątkowymi
walorami smakowymi oraz prezentacyjnymi przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.
Jakość, niezawodność, lojalność i zaangażowanie to te wartości, które determinują charakter fi rmy.

Dostarczamy szeroką gamę
wysokiej jakości produktów
świeżych do klientów
w Europie

najlepszej jakości ananasy i banany, uruchamia
dwa obiekty magazynowe – pierwszy wyposażony w linie do sortowania owoców, drugi
natomiast w komory dojrzewalnicze oraz pomieszczenia chłodnicze, a w grudniu przejmuje
dojrzewalnię bananów Del Monte, dzięki której
zwiększa moc aż o 50 procent. W następnym
roku spółka rozpoczyna sprzedaż eksportową
w krajach bałtyckich i pozyskuje pierwszych
klientów na Litwie, Łotwie oraz w Estonii. Ponadto firma TBX Logistics zostaje wyłącznym
dostawcą usług logistycznych dla Targban.
W 2015 roku spółka zdobywa klientów na Ukrainie i w Rumunii, a w roku bieżącym uzyskuje
certyfikaty jakości IFS Broker oraz IFS Logistics.
Certyfikaty te potwierdzają, że firma wprowadziła takie procesy, które zapewniają pełne
bezpieczeństwo żywności i gwarantują wysoką
jakość produktu oraz że procesy te są wykonywane zgodnie z wymaganiami klientów. Celem
Standardów IFS jest zbudowanie silnego zaufania między dostawcami, klientami oraz firmą
Targban w całym łańcuchu dostaw.

producentów, a nieustannie rosnąca globalna
sieć dostawców gwarantuje bardzo szeroką
gamę owoców i warzyw w niemalże nieograniczonych ilościach. Prowadzone przez Targban
audyty dostawców oraz wnikliwa selekcja
produktów dają pewność, że oferowane przez
firmę owoce są wysokiej jakości oraz spełniają
niezbędne normy bezpieczeństwa.
Gamę produktów zamorskich dopełnia oferta
europejska, co umożliwia dostarczanie większości owoców i warzyw nieprzerwanie przez cały
rok. Firma posiada rozległą sieć sprawdzonych
i certyfikowanych producentów w Hiszpanii,
Włoszech, Francji, Turcji oraz wielu innych krajach. Podstawę oferowanych produktów europejskich stanowią pomidory, papryka, ogórki,
pomarańcze, grapefruity, cytryny, mandarynki,
winogrona, brzoskwinie, nektarynki, śliwki,

Przede wszystkim jakość

Wymagania odbiorców dotyczące jakości warzyw i owoców są coraz wyższe.
Dlatego fi rma Targban zawsze gwarantuje najlepsze walory smakowe i prezentacyjne swoich produktów. Wszystkie owoce i warzywa są poddawane
wnikliwej ocenie oraz odpowiednio sortowane.

truskawki oraz sałata lodowa i brokuły.
Bez wątpienia jednak czołowym produktem
w ofercie firmy są banany. Jako jeden z liderów
polskiego rynku ich dojrzewania oraz dystrybucji, od niemal 25 lat spółka specjalizuje się
w imporcie najwyższej jakości owoców z Ekwadoru, Kolumbii i Kostaryki. Targban współpracuje wyłącznie z czołowymi producentami,
oferując tym samym banany najwyższej klasy.
Najlepsze owoce sygnowane są marką Catalina®, a plantatorzy podlegają regularnym
audytom i spełniają rygorystyczne europejskie
normy bezpieczeństwa żywności.
Jednak nie tylko zagraniczne produkty znajdują się w ofercie firmy. Od kilku lat bowiem zajmuje
się ona także dystrybucją polskich jabłek, pomidorów, papryki, ogórków oraz owoców miękkich.
Ściśle współpracując z precyzyjnie wyselekcjonowanym gronem certyfikowanych krajowych
producentów, Targban prowadzi eksport tych
produktów na kilka rynków europejskich.
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Historia współpracy
między fi rmą Targban Sp. z o. o.
a Linde Material Handling Polska

Dojrzewalnia bananów, Targban, Płochocin k. Ożarowa

LindePartner 3/2016

Nasza współpraca zaczęła się już w 2003 roku,
kiedy do firmy Targban dostarczyliśmy pierwsze
wózki T16 serii 360 (tzw. pieski), a następnie dwa wózki spalinowe H16T serii 350 LPG
z napędem hydrostatycznym. Pięć lat później
przedsiębiorstwo zdecydowało się na wypróbowanie oraz zakup wózka T20SP serii 131
(tzw. rydwan). Pojazd ten gwarantuje komfortową pozycję operatora oraz dynamiczną pracę
na rampach załadunkowych, gdzie wyjątkowo
liczy się czas operacji załadunku, zwrotność,
ciągłość pracy i niezawodność przy przejazdach
na rampach załadunkowych.
W kolejnych latach firma poszukiwała rozwiązania w postaci elektrycznego urządzenia
mogącego pracować wewnątrz hali z zachowaniem najmniejszego korytarza roboczego,

a zarazem bezpieczeństwa, komfortu i precyzji
pracy w codziennych warunkach atmosferycznych poza zadaszeniem przy załadunku
samochodów z boku naczepy. Idąc za potrzebą
klienta, firma Linde doradziła wybór i zakup
wózka E16P serii 386 w wersji czterokołowej
ze zwrotnością trzykołowców (innowacyjna
konstrukcja Linde tylnej osi-kombi). Wózki serii
386 posiadają w standardzie kontrolę trakcji
w przedniej osi napędzanej dwoma niezależnymi silnikami – takie rozwiązanie pozwala
na pracę maszyny w trudnych warunkach
pogodowych oraz na śliskich i pochyłych posadzkach. Dodatkowo wysoko umiejscowione
siłowniki pochyłu masztu nad dachem wózka
zapewniają doskonałą widoczność dla operatora oraz stabilność wysokich ładunków składowanych na kolejnych piętrach magazynu.
W 2010 roku do nowej lokalizacji zostały
dostarczone wózki Linde E16P serii 386 (wózek
elektryczny w wersji czterokołowej), T20SP
serii 131, oraz T16 serii 1152. W tym samym roku
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klient zdecydował się na kolejne wózki marki
Linde. W roku 2013 firma Targban dokonała następnych inwestycji w postaci zakupu wózków
Linde T16 serii 1152, H20T serii 392-02 (EVO) LPG
z napędem hydrostatycznym, T20SP serii 131
oraz E16P serii 386.
Obecnie klient posiada wyłącznie wózki
marki Linde w liczbie 35 sztuk:
• E16P seria 386-00 x 10 sztuk
• T20SP seria 386-02 x 14 sztuk
• T16 seria (360 i 1152) x 9 sztuk
• H20T seria 392-02 x 2 sztuki

Dziękujemy za zaufanie i polecamy nasze
usługi doradczo-techniczne przy doborze
urządzeń marki Linde do każdej aplikacji!

Opracował: Mariusz Banachowicz
Dyrektor Handlowy, Centrala Warszawa
Linde MH Polska

Na zdjęciu od lewej - Mariusz Banachowicz Linde MH Polska
oraz Tomasz Kaczyński z firmy Targban
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Osprzęt do wózków widłowych
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www.stabautech.pl

Jak okiem sięgnąć…
Lepsza widoczność, większa precyzja to standard nieodzowny w każdym sprawnie działającym magazynie. Ekonomia i wysokie ceny gruntów dyktują rozwiązanie magazynowe coraz
wyższego składowania i lepszego wykorzystania każdej przestrzeni magazynu. Jak w takich
warunkach szybko
y
i precyzyjnie
p y yj sięgać
ęg ppo ładunek? Jak w samochodach GPS, tak w magazynach doskonale
dos
osko
kona
ko
n lee sprawdza
na
spr
praw
awdz
dzaa się
siię system
syst
sy
stem
em kamer prz
przemysło
przemysłowych firmy Motec.

Co w praktyce zyskali operatorzy?
Z kabiny żurawia widoczność na budynek
z góry, z dźwigu portowego spojrzenie
przez burtę na pokład znacznie wyższego
statku, na wózkach widłowych perspektywa z samych wideł na regał oraz wokół
ół
pojazdu, a w kombajnach rolniczych choćby
oćby
widoczność, jakże niebezpiecznego dla osób
sób
i zwierząt, przedniego obszaru pracy. Pełna
widoczność staje się standardem dla wszystkich pojazdów, wyposażonych w systemy wizyjne. Przy takich możliwościach, praca bez
systemu wizyjnego zwyczajnie przestanie się
kalkulować. Bezpieczeństwo pracy, wysoka
efektywność, ergonomia i komfort pracy to
podstawowe korzyści stosowania systemów
wizyjnych Motec, które mają bezpośrednie
przełożenie na zysk każdej firmy.

MOTEC od dwudziestu lat oferuje szeroką gamę
systemów wizyjnych na potrzebę rozmaitych gałęzi przemysłu, transportu, budownictwa i rolnictwa, podnosząc wydajność i bezpieczeństwo pracy.
Systemy wizyjne to najprościej rzecz ujmując kamery i monitory pokładowe, rozszerzające pole widzenia operatora, który wcześniej polegał na intuicji
oraz własnej orientacji przestrzennej. Systemy wizyjne zwiększają nie tylko poziom bezpieczeństwa
podczas pracy, ale także efektywność na poziomie
każdego ruchu, który nie wymaga już męczącego

ogląd
oglądania
się w niewygodnych kierunkach albo
stałego
stałeg
g korygowania pozycjonowanych ładunków.
Kamery oszczędzają siłę roboczą, kiedy zbyteczna
Kam
Kame
ookazuje
ok
azuu się pomoc drugiego pracownika w naproaz
wadzeniu
w
wa
adzze operatora wózka. Dzięki obrazowi przekkazanemu
kaza
azann
drogą cyfrową z niewidocznych wcześniej
obsza
obs
obszarów miejsca pracy operatorzy lepiej i pełniej
wykorzystują wszystkie możliwości maszyn. Dziś
praca bez wspomagających systemów wizyjnych
staje się już prawie niewyobrażalna.
MOTEC poza stosowaniem najnowszych i niezawodnych technologii przywiązuje duża wagę do funkcjonalności systemów wizyjnych. Nawet w przypadku,
kiedy systemy wizyjne nie zostały uwzględnione
fabrycznie przez dostawcę wózka, dzięki elastyczności i trwałości komponentów, istnieje możliwość
doposażenia pojazdu w kamery. Możliwe są także
rozwiązania odcinkowe czy modułowe.

Wojciech Kulisz
Product Manager
tel 71 79 138 79
mob 604 568 949
wojtek.kulisz@stabautech.pl

Przedstawicielem na rynek Polski jest firma STABAUTECH, która oferuje
kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, montażu oraz serwisu.

Nowa platforma logistyczna Linde MH Polska
W drugiej połowie czerwca bieżącego roku rozpoczęła działalność nasza
nowa platforma logistyczna. Obiekt
zlokalizowany jest w Mirkowie koło
Wrocławia tuż przy węźle autostrady
A8 i drogi ekspresowej S8. Atrakcyjna
lokalizacja jest tylko jedną z korzyści,
jakie płyną z uruchomienia platformy.
Nowo otwarty obiekt ma powierzchnię prawie
2000 m2, z czego blisko 180 m2 przeznaczono
na część biurową. Wszystkie nowe wózki,
które są dostarczane z fabryki w Niemczech
na platformę, przechodzą proces uruchomienia
oraz badanie UDT bezpośrednio na miejscu. Następnie zostają przetransportowane do klienta,
gdzie właściwie od razu są gotowe do pracy.
Platforma jest w stanie pomieścić 250 wózków.
Nowa powierzchnia oznacza dla nas także możliwość powiększenia floty wynajmu, na którą
składa się obecnie ponad 1000 w większości
nowych maszyn. Ulokowanie wózków STR
na nowej platformie oznacza także szybszy
transport wynajętego wózka do klientów z południowej Polski.

Platforma logistyczna we Wrocławiu to:
dodatkowe 2000m2 powierzchni
magazynowej,
szybsze uruchamianie nowych wózków,
wykonywanie badań UDT na miejscu,
szybsza dystrybucja maszyn,
dodatkowa powierzchnia dla ﬂoty

wynajmu.

Dzięki odpowiednio dobranej infrastrukturze
platforma zapewnia doskonałe warunki do
rozładunku. Wspomniana wcześniej dogodna
lokalizacja umożliwia natomiast efektywną
dystrybucję maszyn po całym kraju. Kompletny
proces dostarczenia wózka – od zamówienia go
w fabryce aż po ściągnięcie z lawety u klienta –
jest zatem znacznie prostszy, bardziej oszczędny
i, przede wszystkim, szybszy.

S8

98

A8

MIRKÓW
98

A8

98

98

WROCŁAW

Platforma Logistyczna Wrocław
ul. Topolowa 10
55-095 Mirków k. Wrocławia

STABAUTECH | ul.Grabiszyńska 241 | 53-234 Wrocław
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RZECZY WISTOŚĆ
W MINIATURZE
MODELARSTWO LOTNICZE
Opracował:
Sławomir Trela
Trener serwisu
w Linde MH Polska,
Centrala Warszawa

Chęć latania stanowi jedno z najbardziej pierwotnych pragnień człowieka. Od zarania dziejów
nasi przodkowie z zazdrością obserwowali ptaki,
utożsamiając ich zdolność wzbijania się w powietrze z nieograniczoną wolnością oraz podziwiając, z jaką swobodą przemierzają one przestworza
i przekraczają wszelkie granice. Nic dziwnego zatem, iż te niezwykłe stworzenia, zdolne przecież
do wykonywania czynności z jednej strony dla
rodzaju ludzkiego nieosiągalnych i niepojętych,
z drugiej zaś – tak bardzo wytęsknionych, odnalazły się w symbolice większości religii, gdzie nader
często utożsamiane były z bóstwami. Sztukę latania zatem podziwiano, a jej posiadaczy czczono.
Jednak ciekawość ludzka nie ograniczyła się jedynie do fascynacji czy kultu. Człowiek bowiem
postanowił latać.

Na przekór grawitacji
Historia lotnictwa ma swoje początki w formowaniu pierwszych konceptów wzniesienia w powietrze nie tyle człowieka, ile przedmiotów. Zanim więc powstały maszyny latające
mogące przenosić ludzi z miejsca na miejsce, starano się
najpierw stworzyć modele, które byłyby w stanie pokonać
grawitację. W tych pomysłach swoje początki ma również
pewna dyscyplina, która ze światem lotnictwa powiązana
jest wyjątkowo silnie, przedstawiając go w niezwykłych
miniaturowych formach – modelarstwo lotnicze.
Jedna z najwcześniej odnotowanych wzmianek o latającym modelu pochodzi już z 400 roku p.n.e. Starożytne źródła
podają, iż pewien Grek, Archytas z Tarentum, stworzył wówczas drewniany model gołębia, którego źródłem napędu

P-38
Lightning
To był właśnie
ten impuls, który
wyzwolił we
mnie chęć posiadania swojego
miniaturowego
prawdziwego
samolotu.

Na zdjęciu Vintage
P-38 Błyskawica
"Honey Bunny"
na pokazach lotniczych w Kaliforni
11 września 2010,
Mather Airport,
Sacramento, CA

miała być aura spiritus indusa atque occulta, czyli zamknięte
i niewidoczne powietrze. Jednak prekursorem, teoretykiem
i wybitnym twórcą szkiców modeli maszyn latających,
który stworzył tym samym podwaliny dla późniejszych
teorii projektowania statków powietrznych, był Leonardo
da Vinci (1452-1519). To on twierdził, że ptaki funkcjonują
zgodnie z prawami matematyki, to zaś doprowadziło go do
konkluzji, iż człowiek również jest zdolny do skonstruowania
takowej maszyny. Renesansowy artysta porzucił ostatecznie

lotnicze eksperymenty, gdyż jego wysiłki nie zakończyły się
pożądanym rezultatem, jednak w 1784 roku dwaj Francuzi,
Launoy i Bienvenu, postanowili podążyć za jego pomysłami
i zbudowali oraz zaprezentowali w locie model śmigłowca
z dwoma czterołopatowymi wirnikami wykonanymi z ptasich piór, który napędzany był energią naciągniętego łuku.
W 1843 roku natomiast zbudowany został pierwszy na
świecie przeznaczony do lotu model w klasycznym układzie:
kadłub, skrzydła, stateczniki. Był to model statku powietrznego Anglika Wiliama Hensona mający 6 metrów rozpiętości,
napędzany silnikiem parowym o mocy 18 kW, który wprawiał w ruch dwa śmigła pchające. Niestety model ten nie
wzniósł się w powietrze. Pięć lat później udało się to jednak
jego współpracownikowi Johnowi Stringfellow’owi i model przeleciał w pomieszczeniu hali warsztatowej dystans
około 36 metrów.
Przenosząc się na nasze polskie podwórko, za pierwszego
w historii modelarza uznać należy budującego w latach 18931895 artystę-malarza Czesława Tańskiego, którego do dzisiaj
uznaje się za ojca polskiego szybownictwa. To właśnie on,
zafascynowany lotami na lotni, których dokonywał Niemiec
Otto Lilienthal, zbudował kilka latających modeli o napędzie
gumowym, zdobywając tym samym doświadczenie przy budowie własnej lotni, na której wykonywał następnie 20-40metrowe loty-skoki. Jednak za przełomową datę narodzin
polskiego modelarstwa uznaje się rok 1926. To właśnie wtedy zorganizowano na warszawskich Polach Mokotowskich
pierwsze zawody pod nazwą „Wszechpolski Konkurs Modeli
Latających”, w których udział wzięło 34 zawodników ze 150
modelami. To od tych zawodów po dziś dzień liczona jest
kolejność Mistrzostw Polski Modeli Latających.
DOKOŃCZENIE NA S. 24

Oprócz tego, że modelarstwo pojmuje się jako
hobby lub sport, jest ono również działalnością,
która znajduje ważne zastosowanie praktyczne.
Wykorzystywane jest w przemyśle okrętowym, samochodowym i lotniczym, stanowi też doskonałe
narzędzie w różnego rodzaju symulacjach, gdzie
testuje się model samolotu w tunelu aerodynamicznym czy w badaniu wytrzymałości konstrukcji.

Sławomir Trela
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MOJE HOBBY

Wynik
tegorocznych
Zawodów:

TO SPORT

INTERDYSCYPLINARNY

W klasie F4C:
Jan Tarasiuk
RWD 9s
Marcin Lisiecki
Piper Clipped Wing
Jan Busz
VP-1 Volksplane

O

becnie jedną z najbardziej popularnych kategorii
modelarstwa jest modelarstwo lotnicze. Z biegiem lat i rozwojem dużego lotnictwa ten rodzaj
modelarstwa zyskiwał coraz większą rzeszę entuzjastów.
Koniec lat 50. i początek 60. ubiegłego wieku można uznać
za moment ukształtowania się takiej formy tej dziedziny,
jaką spotykamy i dziś.
Dla jednych modelarstwo to zabawa, nietuzinkowy sposób
na spędzenie wolnego czasu, dla innych natomiast jest to sport.
Zostało ono zresztą uznane przez Międzynarodową Federację
Lotniczą (FAI) za dyscyplinę sportową już w 1936 roku, w Polsce
natomiast włączono je do klasyfikacji sportowej w 1955 roku
przez Główny Komitet Kultury Fizycznej (GKKF). Obecnie pieczę
nad tą działalnością sportową sprawuje Aeroklub Polski, który
skupia aerokluby regionalne. Jednym z nich jest Aeroklub Warszawski, którego członkiem jestem od 1997 roku.
W ramach Aeroklubu funkcjonuje 6 sekcji, gdzie jedną
z nich jest właśnie sekcja modelarska. Wszystkie sekcje
AW działają na 2 lotniskach: Bemowo-Babice i Chrcynno
koło Nasielska. Statutowym zadaniem i celem strategicznym Aeroklubu jest integrowanie pasjonatów lotnictwa,
czuwanie nad bezpieczeństwem wykonywania lotów, szkolenie lotnicze, pielęgnowanie tradycji oraz upamiętnianie
swojej historii. W ramach tej działalności na początku lipca
bieżącego roku na lotnisku modelarskim w Chrcynnem zorganizowane zostały już drugie zawody do Pucharu Polski
Latających Makiet Samolotów zaś piąty memoriał im.
Marka Szufy (cztery wcześniejsze memoriały miały formę
pikniku modelarskiego).
Latające makiety samolotów – jest to ta kategoria modelarstwa lotniczego, która stanowi moją wieloletnią pasję. Wszystko zaczęło się w latach 70. za sprawą Jerzego
Ostrowskiego, modelarza z Aeroklubu Częstochowskiego,
wielokrotnego mistrza i wicemistrza świata oraz Europy. W kategorii makiet na uwięzi zbudował wywołującą zachwyt
i wielką jak na owe czasy makietę samolotu P-38 Lightning. To był właśnie ten impuls, który wyzwolił we mnie
chęć posiadania swojego miniaturowego prawdziwego
samolotu. Nie spodziewałem się wówczas, że będzie musiało upłynąć jeszcze bardzo dużo czasu, zanim rozpocznę
moją lotniczą redukcyjną przygodę. W 1998 roku pomógł
mi w tym mój przyjaciel, wielokrotny mistrz Polski i triumfator zawodów Europa Start Cup (cykl zawodów rozgrywanych w Niemczech, Polsce, Czechach i Austrii) w kategorii
F4G – Grzegorz Biela.

Człowiek, który poświęcił
swoje życie lotnictwu.

Marek Szufa
Zawodowo kapitan samolotu pasażerskiego Boeing
767, ponadto wicemistrz
świata w akrobacji szybowcowej, wielokrotny
mistrz Polski w akrobacji
samolotowej, pilot latający w stworzonym przez
siebie podniebnym cyrku
„Szufa Airshow”, modelarz
pilotujący zdalnie sterowane modele samolotów,
wielokrotny mistrz Polski
w klasie F4G (klasa gigant). Każdą wolną chwilę
poświęcał na dopieszczanie w hangarze na
lotnisku Chrcynno swojej
własności – prawdziwego
dwupłatowego samolotu
akrobacyjnego Christen
Eagle II. 18 czerwca 2011
roku na V Płockim Pikniku jak zwykle wystartował,
aby po raz kolejny wykonać pokaz wiązki akrobacyjnej na swoim Eagle’u,
jednak po przedstawieniu
kilku figur akrobacyjnych
na niskiej wysokości rozbił
się na Wiśle, zawadzając
kołami samolotu
o lustro wody.

Dla pasjonatów
Aeroklub Warszawski jest
stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników sportów lotniczych wszystkich
podniebnych dyscyplin.
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W klasie F4G:
Andrzej Wetswal
PZL 106AR Kruk
Dariusz Czekaj
Extra 300s
Paweł Idczak
Fokker DR1
Dariusz Czekaj, Extra 300s; II miejsce w klasie F4G

W klasie F4H:
Paweł Makać
Suchoj 26 MX
Jan Tarasiuk
Revolution 2
Marcin Lisiecki
Hawker Sea Fury FB 11
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modelu jest samolot latający obecnie w Danii, pilotowany
i będący własnością Thomasa S. Damma, pomalowany
w barwach amerykańskiego samolotu zwiadowczego operującego w trakcie inwazji wojsk alianckich na Normandię
w 1944 roku. Charakterystyczne malowanie w biało-czarne pasy na kadłubie i na skrzydłach miało pomagać własnej
artylerii naziemnej w szybkim rozpoznawaniu samolotów
należących do koalicji. Seksowna dziewczyna „Mistress”
po obu stronach kadłuba to charakterystyczna grafika malowana na kadłubach amerykańskich samolotów biorących
udział w wojnach. Dziewczyny miały przynosić amerykańskim pilotom szczęście w trakcie działań na frontach.
Polskim akcentem historycznym był zbudowany w naszej
rodzimej przedwojennej wytwórni samolot RWD 9S, na
którym na Challange`u (Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych) w 1934 roku polski pilot Jerzy Bajan
z mechanikiem Gustawem Pokrzywką zajęli pierwsze miejsce. Samolot posiadał znaki rejestracyjne SP-DRD oraz numer
startowy 71. Skrót RWD wywodzi się od pierwszych liter jego
konstruktorów: Rogalskiego, Wigury i Drzewieckiego.

Serdeczne gratulacje dla
wszystkich zwycięzców!

Autor z

Piper Cub L4
Jan Tarasiuk, RWD9s, I miejsce w klasie F4C

OGÓLNOPOLSKIE
ZAWODY DO PUCHARU POLSKI
LATAJĄCYCH MAKIET SAMOLOTÓW

MEMORIAŁ
MARKA SZUFY
Miniatury na zawodach

W

bieżącym roku na naszym modelarskim lotnisku
w Chrcynnem gościliśmy zawodników z całej
Polski, którzy zaprezentowali swoje „maszyny”.
Na niebie pojawiło się wiele historycznych i współczesnych miniatur samolotów. Zawody rozegrano w trzech
kategoriach: F4C, F4G i F4H. Kategorie te oznaczają właściwie ten sam typ modeli, czyli zdalnie sterowane makiety
prawdziwych samolotów, różnią się jednak między sobą
dopuszczalnym ciężarem oraz oceną stopnia komplikacji
odtwarzanych szczegółów konstrukcji. Ponieważ przedział
modeli latających zawiera w sobie szeroki wachlarz rozmaitych rodzajów modeli, zostały one przypisane do różnych

Andrzej Westwal, PZL106 AR Kruk,
I miejsce w klasie F4G
klas współzawodnictwa. Zawody zawsze podzielone są na
dwie części: pierwsza z nich to ocena statyczna modeli, druga zaś – ocena ewolucji wykonywanych w powietrzu.
W trakcie oceny statycznej sędziowie na podstawie
przedstawionej przez zawodnika dokumentacji porównują
z nią i oceniają wymiar zgodności modelu, a także stopień
zaangażowania zawodnika w odzwierciedlenie szczegółów.
Suma uzyskanych punktów jest pierwszym składnikiem całkowitej oceny. Po zakończeniu oceny statycznej rozpoczyna
się konkurs lotów. W tej części zawodów uczestnik musi wykonać dziesięć wcześniej zadeklarowanych figur. Wchodzi
w to ocena startu i lądowania modelu oraz inne dowolnie
wybrane figury, takie jak płaska ósemka, beczka, pętla, korkociąg i jeszcze wiele innych. Oczywiście modele samolotów
nieakrobacyjnych nie mogą realizować w konkursie akrobacji i odwrotnie – miniatury samolotów akrobacyjnych nie wykonują figur płaskich. Każda figura musi być zgłoszona swoją
nazwą i zawodnik lub pomocnik jest zobowiązany wyraźnie
zaznaczyć sędziom, kiedy następuje początek, a kiedy koniec prezentowanej figury. Wszyscy zawodnicy wykonują
trzy loty konkursowe. Po odrzuceniu punktacji najgorszego
lotu pozostałe sumuje się i wyciąga z nich średnią arytmetyczną. Wynik jest sumowany z wynikiem statyki.
W zawodach startowałem swoją makietą samolotu Piper
Cub L4 „Grasshopper” (z ang. konik polny). Pierwowzorem

„Grasshopper”podczas
przygotowania do startu
Zorganizowanie
zawodów na tak wysokim
poziomie byłoby niemożliwe bez wsparcia fi nansowego, które otrzymaliśmy od
Linde Material Handling
Polska, Gminy Nasielsk oraz
fi rm modelarskich Biela
Śmigła oraz ArtHobby.

Dość licznie zaprezentowano ponadto samoloty I wojny
światowej. Nie do przeoczenia były dwa trójpłaty. Jeden
z nich to niemiecki Fokker DR1 – samolot, na którym podczas
I wojny światowej latał legendarny „Czerwony Baron” –
Manfred Von Richthofen – as ówczesnego lotnictwa myśliwskiego. Samolot ten był niemiecką odpowiedzią na nieco
wcześniej skonstruowanego angielskiego trójpłata Sopwith
Triplane w charakterystycznym malowaniu z napisem DIXIE
II. Oba samoloty powstały w 1917 roku. DOKOŃCZENIE NA S. 26

Organizatorzy zawodów (od lewej): Tomasz Żabowski z modelem Bristol M1,
autor artykułu – Sławomir Trela z modelem Piper Cub L4 „Grasshopper”
oraz Dariusz Czekaj z Extra 300s (II miejsce w klasie F4G)
LindePartner 3/2016
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Jednym z olbrzymów tych zawodów był angielski samolot
myśliwski Bristol M1, także z okresu I wojny. Ten ważący 24 kg
model napędzany jest siedmiocylindrowym czterosuwowym
silnikiem gwiazdowym o pojemności 250 ccm. Dźwięk owego
silnika do złudzenia przypomina odgłos prawdziwego silnika
lotniczego. W taki sam silnik wyposażony był także model
polskiego samolotu rolniczo-gaśniczego PZL 106 Kruk w ciekawym, historycznym już malowaniu byłego NRD. Do autentyczności zbliżały go ponadto działające światła pozycyjne i lampy
błyskowe na końcówkach skrzydeł. Współczesny akcent zawodów stanowił model samolotu akrobacyjnego Extra 300S
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przeciwnik wojenny – myśliwiec Focke Wulf 190. Ten zgrabny
samolot o ostrych kształtach posiadał silnik gwiazdowy
produkowany przez znaną nam dzisiaj firmę BMW. Mimo
zastosowanego silnika, który stwarzał dość znaczne opory
powietrza, nie ustępował w osiągach alianckim samolotom
z silnikami rzędowymi.

Hawker Hurricane Mk I (Huragan) –
Do zakończenia produkcji w 1944 roku wyprodukowano ponad
14 tysięcy egzemplarzy. Odegrał znaczącą rolę podczas bitwy
o Anglię. Na zdjęciu model w malowaniu Dywizjonu 303.

Pojedynek
Asów
Lotnictwa
Gigant (24 kg) Bristol M1,
brytyjski jednopłat
myśliwski przed startem

Niemiecki Fokker DR1 –
„Czerwony Baron” podczas lotu konkursowego,
za sterem Paweł Idczak,
III miejsce w klasie F4G

SZTUKA
CIERPLIWOŚCI

Sopwith Triplane
DIXIE II –
przygotowania przed
startem
Sopwith Triplane
DIXIE II
podczas lotu
konkursowego

amerykańskiej pilotki Patty Wagstaff. Maszyna ta wykonywała
podniebne ewolucje, ciągnąc za sobą smugę dymu na wzór
swojego dużego pierwowzoru. W zawodach zaprezentowano
także mnóstwo innych unikatowych miniatur maszyn lotniczych, takich jak między innymi polski Bartel BM4h, niemiecki
Focke Wulf 190 czy angielski Hawker Hurricane.
Oprócz okazów z I wojny światowej można było również
podziwiać ewolucje wykonywane przez samoloty myśliwskie
z okresu II wojny światowej. Na pierwszy rzut oka wyłaniał się
postęp techniczny nie tylko w samym wyglądzie maszyn, ale
też w ich szybkości oraz efektywności wykonywanych ewolucji
akrobacyjnych. Te dynamiczne i zwinne maszyny odzwierciedlały właściwości lotne swoich pierwowzorów w odróżnieniu
od powolnych i ślamazarnie latających maszyn z 1917 roku.
Imponujące starty i lądowania z chowaniem oraz wypuszczaniem podwozia podkreślały rasowy charakter tych samolotów.
Na zawodach swoją obecność zaznaczyły myśliwce: Hawker
Hurricane Mk1, na których latali polscy lotnicy (m.in. sławny
Stanisław Skalski) z osławionego 303 Dywizjonu Myśliwskiego
Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki, oraz ich niemiecki
LindePartner 3/2016

Hawker Sea Fury
Myśliwiec z 1947 r.
Operujący z pokładów
lotniskowców. Brał udział
w wojnie koreańskiej,
gdzie odnotowano jedyny
przypadek zestrzelenia
myśliwca odrzutowego
Mig 15 przez samolot
z silnikiem tłokowym.

Piper Cub J3
Autor ze swoim
pierwowzorem na lotnisku
Babice, Warszawa.

C
Takie wydarzenia jak to w Chrcynnie stanowią jedną
z niewielu okazji podziwiania na niebie nielatających już
maszyn, które lata temu przeszły do historii. Co roku tego
typu imprezy odbywają się na lotniskach aeroklubowych
Ostrowa Wielkopolskiego, Gdańska, Częstochowy, Dęblina
i Kutna. Wartym wspomnienia wielkim wydarzeniem modelarskim były Mistrzostwa Świata Makiet, które odbyły
się w Częstochowie w 2010 roku. Polska gościła modelarzy z najdalszych zakątków świata, między innymi z USA,
Brazylii, Chile czy Australii. Miałem przyjemność uczestniczyć w tych mistrzostwach wraz z modelem Piper Cub J3,
którego oryginał SP-AWP stacjonuje na lotnisku Babice
w Warszawie.
Zawody oraz zdobywane na nich laury bez wątpienia
stanowią satysfakcjonujące ukoronowanie kilku lat trudów budowy i wyrzeczeń. A wysiłek, jaki trzeba włożyć
w wierne odwzorowanie maszyny, jest znaczny i wymaga
od konstruktora nie tylko ogromnej wiedzy, ale i wyjątkowej
skrupulatności oraz niezłomności.

iągły rozwój techniki zapewniał coraz więcej możliwości miniaturyzacji, dzięki czemu lotnictwo miniaturowe osiągnęło obecnie bardzo wysoki poziom.
Stosowane w modelach pomniejszone odpowiedniki wielocylindrowych silników spalinowych oraz turbin odrzutowych
wraz z ich dźwiękiem w połączeniu z wiernie odwzorowanymi kopiami samolotów zapewniają nieodparte wrażenie, że
obserwujemy w powietrzu prawdziwe maszyny.
Śmiało można stwierdzić, że budowa modeli redukcyjnych samolotów to proces twórczy. Wszystko zaczyna się od
„zakochania” w jednej z wielu powstałych w rzeczywistości konstrukcji lotniczych. Paleta jest naprawdę bogata: od
samolotu braci Wright przez samoloty wojskowe po obecnie
latające pasażerskie samoloty odrzutowe. Wybór zależy od
możliwości finansowych, technicznych i manualnych modelarza. Po podjęciu decyzji odtwarza się w odpowiedniej
skali wybraną maszynę wraz ze wszystkimi jej szczegółami.
Istotne jest wierne odwzorowanie każdego najdrobniejszego elementu oryginału (takich jak nity, śruby, wsporniki,
linki), śladów użytkowych (okopcenia obszaru rur wydechowych czy ślady otarć) czy elementów wyposażenia kabiny pilota. Na tym zresztą nie koniec. Modele samolotów,
które dysponują skomplikowaną mechanizacją elementów
sterowania i wyposażenia, posiadają również wiernie

Jest kontakt
Procedura startu na
Mistrzostwach Świata
niczym nie odbiega od
procedury startu maszyn
użytkowych.

odtworzone i działające kopie tych elementów, takie jak
chowane podwozia, wypuszczane klapy do startu i lądowania, wysuwane sloty mające na celu spowolnienie lotu oraz
działające hamulce aerodynamiczne. Skoro o hamulcach
już mowa, to należy też wspomnieć o funkcjonujących hamulcach kół podwozia głównego.
Na początku modelarz musi zebrać dokumentację wybranego przez siebie samolotu. Bardzo często zdarza się tak, iż
odwzorowywany obiekt już nie istnieje, zatem przy zdobywaniu planów modelarz staje się historykiem, konstruktorem, budowniczym i trudno powiedzieć, kim jeszcze. Plany
to dokładne rysunki schematyczne samolotu w co najmniej
trzech rzutach: z boku, z przodu i z góry, z uwidocznionymi przekrojami kadłuba, skrzydeł i stateczników, a także
dokumentacje fotograficzne samego samolotu oraz jego
szczegółów. Są to też kolorowe plansze, na których w odwzorowanych rzutach samolotu pokazany jest schemat malowania i rozmieszczenia oznaczeń. Wszystkie te materiały
zbierane są pieczołowicie z rozmaitych źródeł.
Kiedy dokumentacja jest już zebrana, na jej podstawie
tworzone są rysunki konstrukcyjne i wykonawcze modelu
w skali. Skalę tę ustala się zależnie od posiadanych możliwości, zastosowanego silnika, warunków do budowy,
przechowywania i transportu. Obecnie możliwości budowy
są niemal nieograniczone i konstruowane modele potrafią
być naprawdę olbrzymie, gdzie skala odwzorowania może
się mieścić w zakresie od 1:1,5 do 1:3. Oznacza to, że prawdziwy samolot, który posiada rozpiętość skrzydeł 10-15 m
(np. lekkie sportowe samoloty), w skali 1:2 osiąga wymiary
5-7,5 m, a w skali 1:3, nie mniej zresztą imponujące, 3,3-5 m.
Ponieważ waga tych modeli waha się w granicach od około
DOKOŃCZENIE NA S. 28
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silnikami mechanizmów wykonawczych. Mechanizmy wykonawcze, odpowiedzialne głównie za ruchy sterów charakteryzują dwa podstawowe parametry: siła i czas wychylenia.
Siła w obecnie stosowanych mechanizmach wynosi od kilku
gramów do kilkudziesięciu kilogramów na centymetr ramienia dźwigni sterującej, natomiast czas pełnego wychylenia
ramienia dźwigni dochodzi do 0,1 s.
Oczywiście wszystkie urządzenia zamontowane na pokładzie muszą być zasilane prądowo. Służy do tego „elektrow-

5 do 150 kg, to ich silniki muszą posiadać odpowiednią moc,
aby model zdołał wzbić się w powietrze. Obecnie stosowane
silniki spalinowe dysponują mocą od 1,5 do 50 KM. Wszystko
zależy od ich pojemności skokowej (w przypadku silników
tłokowych), a są to pojemności wahające się między 1,5
a 650 ccm. Poza silnikami tłokowymi stosowane są miniaturowe turbiny odrzutowe, których ciąg dochodzi do ponad 20
kilogramów, oraz silniki elektryczne trójfazowe o mocy do
kilkunastu kilowatów, a wartość prądu pobieranego z akumulatorów to nawet 200 amperów.
Po ustaleniu skali modelu i wykonaniu rysunków konstrukcyjnych należy zastanowić się nad materiałami, z jakich ma
powstać miniaturowy samolot. Do budowy modeli stosowany jest cały wachlarz produktów, z których podstawowymi
są między innymi sklejka lotnicza, listwy z różnych gatunków
drzew, drewno balsa, blacha (stalowa, mosiężna i aluminiowa), rurki (stalowe, mosiężne i aluminiowe), linki stalowe,
tekstolit, włókna (węglowe i szklane), żywice, kleje na bazie
żywicy i na bazie wody, skóra, tkaniny i folie pokryciowe,
impregnaty czy lakiery samochodowe.
Załóżmy, że produkty do budowy zostały zebrane, zaś
dokumentacja wykonawcza jest gotowa. Czy można zatem
przystąpić do składania modelu? Niestety nie. Materiały
skompletowano bowiem w postaci dużych arkuszy, długich
listew, płatów blach, odcinków rurek itp. Przychodzi więc
czas wykonania elementów podmontażowych, czyli wycinania żeber skrzydła i stateczników, wręg kadłuba, elementów metalowych na okucia skrzydeł i kadłuba oraz innych
drobnych części.

nia” w postaci jednego lub kilku pakietów akumulatorów,
najczęściej litowo-polimerowych, zwanych potocznie „LiPolami”, o napięciu do 12 V i pojemności dochodzącej do 5 Ah.
Znakomicie nadają się one do modeli zwłaszcza ze względu
na swoją niską wagę.

Do granicy
widzialności
Pilot i pomocnik –
dyktowanie figur
podczas przelotu

Skrzydło
Przygotowanie elementów
podmontażowych.

Detal

Montaż to bez wątpienia praca niezwykle misterna.
Przymocowane do deski montażowej żebra skrzydeł, wręgi
kadłuba, żebra stateczników połączone listwami podłużnic
i dźwigarami tworzą finezyjne koronkowe szkielety. Po
wyschnięciu i stwardnieniu klejonych połączeń kadłub,
skrzydła i stateczniki oklejane są specjalną folią lub tkaniną termokurczliwą w celu uzyskania trwałego, odpornego
i zarazem lekkiego pokrycia. Po przyklejeniu go do szkieletu
elementów modelu folia lub tkanina jest napinana za pomącą opalarki bądź specjalnego żelazka, tworząc równą, sprężystą powierzchnię. Model zaczyna przypominać kształtami
swój pierwowzór. Daleko jeszcze jednak do końca budowy.
Samoloty posiadają elementy o skomplikowanych kształtach, np. maski silnika, owiewki czy osłony. Tu z pomocą
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Sporządzenie formy
do odwzorowania
skąplikowanego elementu
to prawdziwie rzeźbiarska
praca. Z bryły tworzywa
czy drewnianego klocka
trzeba wyrzeźbić kształt
identyczny z tym, który
jest w samolocie, wszystko
przy tym w dobranej skali.

przychodzi technologia laminowania elementów przy pomocy
żywicy i włókna szklanego lub węglowego we wcześniej wykonanych formach. Sporządzenie takiej formy to prawdziwie
rzeźbiarska praca. Z bryły tworzywa czy drewnianego klocka
trzeba wyrzeźbić kształt identyczny z tym, który jest w samolocie, wszystko przy tym w odpowiedniej skali. Bryła formy
musi zachować symetrię wszelkich łuków, wygięć i otworów.
Po wyjęciu z formy i obrobieniu elementów laminowanych
i ich dopasowaniu do wcześniej wykonanych części kolej na
wykonanie podwozia, czyli elementu odpowiedzialnego za
starty i lądowania na ziemi. To już zajęcie wymagające umiejętności ślusarskich – przy pomocy toczenia, frezowania,
spawania, lutowania, docinania, szlifowania i polerowania
otrzymujemy trwały, sprawnie działający mechanizm amortyzujący podwozia, który zdolny jest wytrzymać także niefortunne, twarde lądowania modelu.
Miniatura w końcu przybiera pożądaną formę, brakuje jedynie wykończenia w postaci malowania i umieszczenia oznakowania zgodnego z oryginałem. W tym przypadku trzeba
wykazać się zdolnościami lakiernika, ponieważ poszczególne
kolory nakładane są za pomocą pistoletu lakierniczego. Do
wykonania precyzyjnych prac tego typu służą aerografy, za
pomocą których tworzone są między innymi oznakowania
i napisy.
Miniatura jest gotowa, zanim jednak wykona swój
pierwszy lot, trzeba ją wyposażyć przede wszystkim w system sterujący. Obecnie systemy zdalnego sterowania RC
(Radio Control) to zaawansowane technicznie urządzenia

składające się z nadajnika, odbiornika i mechanizmów
wykonawczych (tzw. serw). Nadajnik jest urządzeniem
przekazującym do odbiornika znajdującego się w modelu
sygnały z dźwigni i przełączników sterujących obsługiwanych przez pilota-modelarza, które proporcjonalnie do ich
ruchów poprzez odbiornik i serwa wyzwalają ruchy sterów
i funkcje dodatkowe modelu. Wszystko odbywa się bezprzewodowo drogą radiową na częstotliwości 2,4 GHz. Nadajniki
charakteryzuje jeszcze jeden parametr, który określa, ile
funkcji jednocześnie może obsługiwać nadajnik, a jest nim
ilość kanałów. Obecnie używane nadajniki zawierają od 2
do 16 kanałów, co oznacza, że z ziemi możemy jednocześnie
sterować adekwatną do posiadanej liczbą funkcji w modelu.
Podstawowe funkcje potrzebne do sterowania modelem
silnikowym to ster wysokości, ster kierunku, lotki i przepustnica silnika, co oznacza, że do manewrowania wystarczyłaby
nam aparatura czterokanałowa. Kiedy jednak dochodzą dodatkowe elementy sterowania, takie jak wypuszczane klapy
do startu i lądowania, wypuszczane i chowane podwozie,
włączane oświetlenie pozycyjne oraz refl ektory lądowania
czy włączanie hamulców kół, to na każdą z tych opcji musimy dodatkowo przeznaczyć jeden kanał. Najbardziej popularnymi są nadajniki posiadające od 6 do 10 kanałów .
Jaki zatem zasięg mają urządzenia sterujące? Moja odpowiedź zawsze brzmi tak samo: do granicy widzialności modelu,
gdyż próg ten jest wystarczający. Odbiornik umieszczony
w miniaturze samolotu jest odpowiedzialny za odbiór sygnału
przekazywanego z ziemi i przetwarzanie go w impulsy sterujące

Pitts S-2S
Bulldog
Model o rozpiętości
3,60 m i wadze 50 kg,
silnik: czterocylindrowy
bokser 420 ccm.

Nadajnik RC
2-kanałowy nadajnik
do zdalnego sterowania
modelami latającymi
obsługujący adekwatnie
do posiadanych kanałów
liczbę funkcji.
Podstawowe funkcje to:
ster wysokości, ster kierunku, lotki, przepustnica
silnika, klapy do startu
i lądowania.
Dodatkowe funkcje to:
wypuszczanie i chowanie
podwozia, oświetlenie
pozycyjne, reflektory lądowania, otwieranie luku
bombowego i inne.

Tworzenie swojego modelu to praca wyjątkowo wymagająca, nie wszystkie jednak elementy składowe wykonywane
są wyłącznie przez modelarza. Istnieje duży rynek zaopatrujący pasjonatów w gotowe elementy wyposażenia modeli.
Należy do nich miedzy innymi szeroka gama silników spalinowych produkowanych przez takie firmy, jak: japońskia
Saito, niemiecka 3W, amerykańska DA, czeska ZDZ, węgierska MOKI czy produkująca odrzutowe modelarskie silniki
turboodrzutowe polska JETPOL. Do spalinowych tłokowych
silników dostępne są odpowiednie śmigła o bardzo szerokim
spektrum rozmiarów i rodzajów: dwu-, trój- i czterołopatowe. Istnieje duży wybór kół podwozia w wielu rozmiarach
i o różnej technice wykonania, dedykowanych także do
DOKOŃCZENIE NA S. 30
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Model
Linde
„Ultiraven”
Jest to nieistniejący
w dużej skali „mieszaniec” – model powstały na
wzór dwóch prawdziwych
akrobacyjnych samolotów:
Ultimate (skrzydła i układ
dwupłata) oraz Raven
(kadłub i stateczniki).
Model o wadze 12 kg,
rozpiętości skrzydeł 2 m,
napędzany silnikiem
bokser 100 ccm
o mocy 10 KM.

konkretnych typów modeli samolotów. Tak jak wcześniej
wspomniałem, również gotowe elementy wchodzące
w układ sterowania modelem – czyli odbiorniki, serwa wykonawcze, elektroniczne płyty rozdzielcze, tzw. Powerboxy,
i wiele innych – są dostępne jako gotowe podzespoły.

Pierwszy lot
Nadchodzi chwila, kiedy nasza makieta stoi na starcie
z pracującym silnikiem i wszystko jest gotowe do pierwszego dziewiczego lotu. W żyłach zaczyna płynąć adrenalina, wychylamy drążek gazu do przodu, silnik wchodzi
na obroty i rozpoczyna się tzw. oblatywanie modelu. I tu
modelarzowi rzucone zostaje kolejne wyzwanie – staje się
on mianowicie pilotem-oblatywaczem. Używane tu słowo
„pilot” może wzbudzić uśmiech, ale uwierzcie, że pilotowanie modelu nie jest wcale łatwiejsze od pilotowania prawdziwego samolotu. Ja sam nie mam takiego porównania, ale
owe stwierdzenie wynika z wypowiedzi kolegów modelarzy, którzy latają w dużym lotnictwie. Pilot samolotu opiera
się na wielu przyrządach informujących go o prędkości,
wysokości, obrotach silnika oraz własnych odczuciach
pozwalających mu w porę reagować sterami. Pilot-modelarz natomiast jest zdany tylko na własną zdalną ocenę
parametrów lotu, obrotów silnika „na słuch” oraz kalkulację
odległości i stan lotu swojego modelu. Dla porównania –
duża część z nas jest kierowcami samochodu i raczej nie
przysparza nam problemów prowadzenie naszego pojazdu.
Spróbujcie więc wziąć do ręki nadajnik modelu samochodu
i postarajcie się wykonać precyzyjny slalom, jadąc modelem od siebie, a następnie do siebie. Okazuje się, że wcale
nie jest to takie proste.
LindePartner 3/2016

Wierzę, że przybliżenie zagadnień modelarstwa
na przykładzie miniaturyzacji samolotów zrewolucjonizuje wasz pogląd na tę dziedzinę i pozwoli
ją potraktować bardziej poważnie. Modelarstwo
to wyjątkowa przygoda oraz niezwykle rozwijająca dyscyplina. W niebagatelny sposób przyczynia
się do poszerzania wiedzy i umiejętności jej pasjonatów. Modelarze mają przecież do czynienia
z zagadnieniami osadzonymi w wielu rozmaitych
dziedzinach nauki i techniki. Przez lata zaznajamiają się z podstawami aerodynamiki, działaniem
urządzeń elektrycznych czy mechaniką lotu, doskonalą swoje zdolności techniczne, posługują
szeroką gamą narzędzi, doskonalą obróbkę materiału, uczą rysunku technicznego czy wreszcie
zgłębiają wiedzę historyczną. Modelarstwo to
również pierwszy etap przygotowania lotniczego,
jest bowiem doskonałym wstępem do szkolenia
teoretycznego i praktycznego przyszłego pilota.
Zresztą większość ludzi, którzy są w jakiś sposób
z lotnictwem związani – np. naukowcy, inżynierowie, meteorolodzy, lekarze lotniczy – stawiało
swoje pierwsze kroki, rozpoczynając właśnie od
modelarstwa lotniczego. Warto także pamiętać,
że te ciekawie wyglądające „zabawki”, do których powstania prowadzi przecież długi i złożony proces, nierzadko osiągają wartość wysokiej
klasy samochodu. Bez wątpienia ten rodzaj modelarstwa pełni znaczącą rolę w popularyzacji

sportów lotniczych.

Najstarsza figura
akrobacji lotniczej

Pętla
wykonywana w płaszczyźnie pionowej w postaci zamkniętej krzywej. Pierwsza
połowa pętli do górnego
punktu wykonywana jest
dzięki nadmiarowi ciągu,
druga zaś – przy małych
obrotach silnika dzięki
składowej ciężaru

Opracował:
Sławomir Trela
W Linde MH Polska
odpowiada za szkolenie
oraz wsparcie techniczne
serwisu w zakresie
wózków systemowych,
techniki magazynowej
oraz wózków wykonanych w technice Exproof.
Zdjęcia: Anna Wiącek
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NASZA PASJA
TWOJA SATYSFAKCJA

P

oczątki logistyki są ściśle związane z wojskiem – to
przecież właśnie ono potrzebowało i wciąż potrzebuje systematycznych dostaw zaopatrzenia. Historia
tego pojęcia sięga już X wieku, kiedy to bizantyjski cesarz
Leon VI umieścił je w swoim traktacie wojennym pt. „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej” jako jeden z elementów – obok strategii i taktyki – sztuki prowadzenia walki.
Współczesne rozumienie logistyki militarnej rozpoczęło się
kilka wieków później wraz z opublikowanym w 1838 roku
dziełem Antoine’a-Henriego Jominiego pt. „Zarys sztuki
wojennej”. Już wkrótce praca ta została przetłumaczona
i upowszechniona w Polsce przez Wincentego Nieszokocia, żołnierza napoleońskiego, artylerzysty i uczestnika
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powstania listopadowego, który logistykę nazwał „sztuką
rozrządzenia dobrze pochodami wojsk, sztuką skombinowania dobrze porządku wojsk w kolumnach, czasu ich wyjścia
w podróż i środków komunikacji potrzebnych dla zapewnienia ich przybycia na punkt oznaczony”.
Jednak prawdziwym przełomem w historii logistyki był
okres II wojny światowej. Wtedy to Departament Obrony USA
powołał specjalne zespoły, które pracowały nad matematycznymi modelami planowania. Modele te miały być narzędziem
w rozwiązywaniu problemów zaopatrzeniowych amerykańskiej armii. To wówczas narodziły się podwaliny matematycznej nauki planowania znanej dziś jako badania operacyjne,
a także ekonomicznej dyscypliny naukowej – logistyki.

Logistyka w biznesie

L

ogistyka cywilna została oczywiście
osadzona na zagadnieniach swojego
wojskowego prototypu. W obszarze zainteresowań znalazła się pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, kiedy zaczęto odkrywać możliwość
znacznych oszczędności w zakresie dystrybucji.
Po opublikowanych wówczas wynikach badań
wiele przedsiębiorstw zaczęło dostrzegać w logistyce sposób na wyraźną redukcję kosztów.
Współczesna logistyka to szereg złożonych
procesów związanych m.in. z zarządzaniem
siecią dostaw, łańcuchem odbiorców czy składowaniem produktów. Bez wątpienia stanowi
niezwykle istotną i jedną z najszybciej rozwijających się form działalności gospodarczej,
stając się tą dziedziną wiedzy, która, bazując na
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Cel to podstawa

systemach informatycznych, bez względu na podziały organizacyjne przedsiębiorstw zmierza ku
ich efektywnej integracji, aby zagwarantować
optymalne kształtowanie złożonych łańcuchów
zaopatrzeniowych. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw przyjmuje zaawansowane sposoby
organizacji oraz metody produkcji, a znaczenie
precyzji w realizacji dostaw wszelkich towarów
sukcesywnie rośnie. Nasz Partner – firma Uniq
Logistic – rozumie aktualne trendy w intensywnie rozwijającej się branży i oferuje szeroki
wachlarz usług transportowych i spedycyjnych
w relacjach krajowych i zagranicznych, a także obsługę magazynową i celną – wszystko
opierając na indywidualnym podejściu do
każdego klienta.

P

rzedsiębiorstwo Uniq Logistic funkcjonuje na rynku od 8 lat. Wszystko zaczęło
się od jednego pokoju, trzech biurek
i determinacji stworzenia firmy rzetelnej i jedynej w swoim rodzaju. Obrany cel udało się
w pełni zrealizować – dzisiaj Uniq Logistic zatrudnia ponad 150 osób, posiada 6 oddziałów
(w Łodzi, Poznaniu, Gdyni, Tczewie, Warszawie
i Bydgoszczy), około 35 000 m2 powierzchni
magazynowych i szerokie grono zadowolonych
klientów. W roku 2015 firma podwoiła zatrudnienie i otworzyła dwa nowe oddziały. Ma
zamiar utworzenie kolejnych, ponadto wciąż
rozbudowuje obecne lokalizacje oraz planuje
ekspansję na zachodzie Europy.
DOKOŃCZENIE NA S. 34
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kluczowe wydarzenia
z historii Uniq Logistic
2008 • założenie ﬁrmy w Łodzi
2010 • powstanie działu międzynarodowej spedycji drogowej
• zwiększenie powierzchni
magazynowej w Łodzi
2011 • otwarcie biura w Gdyni
(spedycja drogowa i morska)
• otwarcie magazynu w Tczewie
2012 • otwarcie magazynu wysokiego
składowania w Łodzi
• otwarcie magazynu w Poznaniu
(cross-docking)
2013 • otwarcie biura w Komornikach
k/Poznania (spedycja drogowa)
2015 • otwarcie biura w Bydgoszczy
(spedycja drogowa)
• otwarcie biura w Piasecznie
k/Warszawy (spedycja drogowa)
2016 - otwarcie nowego magazynu
wysokiego składowania w Łodzi

transport drogowy
firma dysponuje taborem typu:
• naczepy standardowe 13,6 mb/24 t oraz tzw. „mega” o kubaturze ca 100 m3
(z możliwością załadunku towaru górą lub bokiem)
• auta 8- i 18-paletowe o tonażu 6-8 t, z windą samowyładowczą, o zabudowie
kontenerowej oraz plandekowej, z możliwością bocznego załadunku
• samochody dostawcze do 3,5 t
• busy do 1,5 t

Transport i spedycja

F

irma realizuje transporty międzynarodowe, krajowe oraz dostawy ‘just in time’ na
terenie Łodzi i okolic, a w wybranych regionach Polski wykonuje dostawy drobnicowe
paletowe. Przedsiębiorstwo szczyci się także
transportem drobnicowym terenie Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii i krajów Beneluksu. We
współpracy ze swoim partnerem z Belgii dostarcza przesyłki z odzieżą i obuwiem do odbiorców
(sklepów i galerii handlowych) w tych właśnie
państwach. W ramach obsługi regularnych linii

drobnicowych, współpracując z partnerami zagranicznymi, Uniq Logistic podejmuje ładunki
w przywozie z Włoch oraz krajów Beneluksu.
W swej dyspozycji firma posiada samochody
o różnej wielkości i ładownościach skrzyń
(od 1t do 24t), które dobierane są zależnie od
wymogów zleceniodawców oraz specyfiki
i parametrów ładunku.
Zasięg transportu obejmuje właściwie cały
świat, bo oprócz transportów drogowych, które
odbywają się na terenie całej Europy łącznie

z Rosją i Kazachstanem, firma realizuje również
spedycję lotniczą i morską. W tym przypadku
najczęstszą destynacją są Chiny, ale oprócz
tego także Stany Zjednoczone, Indie, Wietnam,
Kambodża i wiele innych.

Logistyka magazynowa

T

a część branży logistycznej stanowi
drugi filar działalności firmy. Największą
powierzchnią magazynową nasz Partner dysponuje w Łodzi – jest to ponad 30 000
m2. Na początku tego roku uruchomiony został
nowy obiekt magazynowy (5000 m2), a podobny zostanie wybudowany w Tczewie, gdzie
obecnie ulokowanych jest już około 3000 m2

powierzchni magazynów. Najmniejsza lokalizacja to Komorniki pod Poznaniem, gdzie aktualnie znajduje się około 500 m2 powierzchni, ale
do końca roku firma planuje zmianę lokalizacji
oraz utworzenie czterokrotnie większego magazynu. W październiku bieżącego roku zostanie ponadto uruchomiony oddział w Warszawie
o powierzchni 2500 m2, a także oddziały spedycyjne w Katowicach i Wrocławiu.
Obiekty magazynowe są przygotowane
i odpowiednio wyposażone technicznie do
składowania towarów w bardzo szerokim asortymencie: od artykułów spożywczych (firma
posiada stosowne certyfikaty, w tym także na
składowanie wyrobów alkoholowych), przez
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części i podzespoły do produkcji AGD, artykuły
branży papierniczej, zabawki, akcesoria dla
zwierząt aż po materiały filtracyjne oraz artykuły wyposażenia wnętrz. Dzięki nowoczesnemu
systemowi zarządzania magazynem WMS Lite
Logistic istnieje możliwość bieżącej kontroli
stanów magazynowych, skanowania towarów
oraz kontroli ruchu towarowego w magazynie.
Element ten – wraz z połączeniem online z systemami informatycznymi klientów – umożliwia
współpracę ze strategicznymi zleceniodawcami
oraz realizację usług w systemie ‘just in time’,
a tym samym bezpośrednią obsługę produkcji.
Przedsiębiorstwo realizuje usługi magazynowania, konfekcji, copackingu, comanufacturingu,
e-commerce i cross-docku.

Klient jest najważniejszy

K

lienci firmy Uniq Logistic to przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, importerzy, sklepy internetowe oraz sieci
handlowe. Są to nie tylko globalne koncerny,
ale również małe i średnie firmy z branży AGD,
przemysłowej, motoryzacyjnej, lotniczej, odzieżowej, spożywczej czy budowlanej. Klienci

cenią naszego Partnera za elastyczność, zrozumienie ich potrzeb, a w związku z tym właściwe
dobranie rozwiązania, oraz rozsądny poziom
cenowy. Śmiało można stwierdzić, że Uniq
Logistic obsługuje wszystkich – zarówno małe
podmioty, np. firmy jedno- czy dwuosobowe, jak
i wielkie koncerny. Z racji tego, że są to grupy
bardzo zróżnicowane i o zupełnie odmiennych
wymaganiach, Uniq Logistic stawia sobie za cel
zachowanie między nimi parytetu, co stanowi
gwarancję zdrowego i bezpiecznego biznesu. 
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Historia współpracy
między fi rmą Uniq Logistic
a Linde Material Handling Polska

Magazyn Uniq Logistic w Łodzi
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Zanim nawiązaliśmy współpracę, firma Uniq
Logistic korzystała z wózków innej marki. Od
2015 roku zaczęliśmy prowadzić rozmowy, dzięki którym klient zdecydował się przeprowadzić
test wózka E16. Pozytywna ocena maszyny,
która jako jedyna z testowanych pojazdów
wszystkich marek była w stanie bez przeszkód
sprostać intensywności pracy w przedsiębiorstwie, głównie dzięki wytrzymałości baterii,
zaowocowała podjęciem decyzji o dostarczeniu
pojazdów E16 serii 386-02 EVO na zasadach
wynajmu długoterminowego (tzw. umowa LTR).

Wózki trafiły do centrali w Łodzi. Jeszcze w tym
samym roku firma zakupiła używany wózek L14
serii 372, który obecnie pracuje w Poznaniu.
W roku bieżącym zaopatrzyliśmy Uniq Logistic
w kolejne 4 wózki E16 serii 386-02 EVO, które,
ponownie na zasadach umowy LTR, dołączyły
do swoich dwóch poprzedników w łódzkiej
centrali. Ponadto w najbliższym czasie dostarczony zostanie klientowi także wózek H35T serii
393-02 EVO z chwytakiem do bel papieru. Firma
posiada również flotę naszych wózków w wynajmie krótkoterminowym (tzw. umowa STR),
a są to modele E16C, E16 i H35T.
Nasz klient docenia nie tylko techniczne
walory naszych maszyn takie, jak solidna
konstrukcja kabiny czy lampy Linde BlueSpot
informujące o nadjeżdżającym wózku, a tym samym zapewniające operatorom jeszcze wyższy
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poziom bezpieczeństwa w codziennej pracy.
Na ogólną satysfakcję ze współpracy z nami
pracuje także serwis, który zapewnia kompleksową obsługę i utrzymanie pojazdów w jak
najlepszej kondycji, jak i doradztwo techniczne
wraz z opieką handlową ze strony przedstawicieli Linde. Firma Uniq Logistic ma w planach
systematyczną wymianę całej floty swoich wózków na pojazdy Linde.

Elastyczność i otwartość na potrzeby klienta
to klucz do owocnej współpracy.
Dziękujemy za zaufanie!

Opracował: Piotr Brzeziński
Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, Centrala Warszawa

Na zdjęciu od lewej:
Jarosław Płusa, Prezes Zarządu Uniq Logistic oraz Piotr Brzeziński,
Doradca Techniczno-Handlowy, Linde MH Polska
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NEWS | NOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH - CZECHY
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System wspierania operatora LSP od Linde
MH jest teraz dostępny dla wszystkich
modeli wózków spalinowych

pracownik ma stały dostęp do wszystkich istotnych informacji: wartości środka ciężkości
ładunku, jego wagi i wynikającej z tego maksymalnej wysokości wzniosu – wszystkich tych
danych, których operator zazwyczaj nie jest
świadomy. Firma Linde oferuje dwie wersje systemu, więc klienci mogą wybrać tę, która jest
najbardziej dopasowana do ich potrzeb.
Wersja podstawowa – LSP Select – wskazuje
wagę obciążenia, wysokość wzniosu, kąt pochyłu, prędkość pojazdu oraz kąt skrętu kół.
Wersja LSP Active dostarcza natomiast dodatkowych informacji, tj. o maksymalnej dopuszczalnej wysokości podnoszenia, środku ciężkości
ładunku oraz maksymalnym kącie pochylenia.
Co więcej, jednostka sterująca wózkiem aktyw-

Bliżej klienta dzięki nowemu
centrum logistycznemu
Linde MH otwiera w Czechach nowe
centrum dystrybucji części zamiennych.
8 lipca 2016 roku miało miejsce oficjalne rozpoczęcie działalności nowego centrum dystrybucji
Linde Material Handling w Brnie (Czechy), kiedy
to Christophe Lautray, Członek Zarządu i Dyrektor
Sprzedaży, oraz Christoph Hotopp, Dyrektor Działu Sprzedaży i Dystrybucji Części Zamiennych,
wraz z dyrektorami regionalnymi z Polski, Austrii,

Węgier, Słowacji i Czech symbolicznie zapakowali i fachowo zaplombowali pierwsze zestawy
z częściami zamiennymi.
Poszerzamy globalny zasięg naszych usług,
aby być jeszcze bliżej klientów oraz zapewnić
im niezachwianą dyspozycyjność wózków
przemysłowych – powiedział Lautray na inauguracji regionalnego centrum dystrybucyjnego.
W ramach tej strategii na początku 2015 roku
Linde uruchomiło już centrum obsługi klienta

Początek dystrybucji pierwszych
zestawów części zamiennych w Brnie
(od lewej): Christoph Hotopp i Christophe
Lautray, obaj z Linde Material Handling,
oraz Dirk Sadler, Dyrektor Urban-Transporte.

w Xiamen (Chiny), natomiast otwarcie regionalnego centrum dystrybucyjnego w Brnie dla
państw Środkowej i Wschodniej Europy stanowi
jej logiczną kontynuację.
Szybkość dostaw części zamiennych stanowi
dla naszych klientów kluczowy aspekt. Wraz
z naszym nowym centrum dystrybucyjnym położyliśmy pod to solidne fundamenty – dodaje
Christoph Hotopp. Linde dąży do osiągnięcia 95%
dostępności swoich prawie 20 000 elementów
ulokowanych w Brnie. Ewentualnie braki w produktach zostaną uzupełnione w ciągu 24 godzin
przez centralny magazyn części zamiennych znajdujący się w Kahl am Main (Niemcy), następnie
zaś zamówienie trafi do miejsca przeznaczenia
w kolejnych 24 godzinach. W ciągu najbliższych
dwóch lat będziemy zaopatrywać jeszcze
więcej krajów Europy Południowo-Wschodniej
i Wschodniej za pośrednictwem nowego regionalnego centrum dystrybucyjnego w Brnie,
a dodatkowo zwiększymy dostępność części
zamiennych – nakreślił Hotopp z myślą o przy
szłym rozwoju centrum.
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Problem rozwiązany –
bezpieczeństwo zwiększone
Innowacyjny system Linde Safety Pilot
(LSP) jest teraz dostępny jako opcja
również dla wózków z silnikami spalinowymi. Będąc najnowocześniejszym
na świecie systemem przeznaczonym
dla wózków czołowych, wspiera on pracę operatora, redukując ryzyko podczas
wykonywanych zadań. LSP stale monitoruje oraz wskazuje szeroki zakres
różnych parametrów wózka, takich jak
wysokość podnoszenia, środek ciężkości ładunku i prędkość jazdy, a nawet,
w zależności od wersji systemu, interweniuje w sytuacjach krytycznych.
Operator ma zatem wszystkie istotne
informacje na wyciągnięcie ręki, dzięki
czemu łatwo jest mu uniknąć błędów
podczas operowania czy jazdy, a ryzyko
wypadku pozostaje znacząco zredukowane. LSP dostępny jest również dla
wszystkich modeli wózków Linde z napędem Diesel, LPG i CNG w zakresie od
1,4 do 8 ton.

„Czynnik ludzki” jest wciąż najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem wózków widłowych.
Potencjalne konsekwencje zaczynają się od
kosztownych szkód materialnych do znaczącego zakłócenia procesów, a nawet poważnych
obrażeń ciała. Operator ma obowiązek zapoznania się z aktualnymi przepisami i jest odpowiedzialny za takie operowanie wózkiem, które
zapewnia bezpieczeństwo oraz jego stabilność
przez cały czas pracy. W tym właśnie miejscu
wchodzi do gry Linde Safety Pilot.
Stworzony w 2014 roku system LSP dostępny
był początkowo dla wszystkich elektrycznych
wózków czołowych w zakresie udźwigu do 5 ton.
Teraz może być opcjonalnie zamówiony do wózków z przeciwwagą z silnikami spalinowymi
i zakresem udźwigu do 8 ton.

Jedno spojrzenie –
wszystkie informacje
Wyświetlacz LSP znajduje się na wysokości
wzroku operatora. Zamocowany jest na ramie
pojazdu, dzięki czemu obsługujący wózek

nie reguluje podnoszenie, pochylanie i funkcje
jazdy w celu uniknięcia niebezpiecznych manewrów oraz sytuacji krytycznych.
Dla przykładu wyobraźmy sobie sytuację,
kiedy operator zbliża się do maksymalnego
udźwigu wózka. System wspomagania będzie
go wtedy informował o nieprawidłowości poprzez sygnały świetlne i dźwiękowe. Jeżeli operator zignoruje te informacje, wózek aktywnie
zainterweniuje, regulując lub nawet blokując
funkcję podnoszenia i pochyłu w krytycznych
dla bezpieczeństwa sytuacjach. Dzięki temu
możemy zapobiegać sytuacjom, kiedy wózek
traci stabilność i się przewraca. Podobnie regulowana jest prędkość jazdy w zależności od
ładunku, wysokości podnoszenia, kąta pochyłu
masztu i środka ciężkości ładunku. Oznacza to,
że prędkość jazdy jest automatycznie redukowana, jeżeli operator podniesie ładunek podczas jazdy do przodu lub do tyłu.

Jedno rozwiązanie –
wiele funkcji
Obydwie wersje LSP są wyposażone w szereg
dodatkowych funkcji, które znacznie zwiększają
komfort pracy operatora. Dostęp do rozmaitych
opcji i ustawień zapewnia wielofunkcyjny przełącznik współpracujący z wyświetlaczem. W ich
skład wchodzą: preselektor wzniosu masztu,
ogranicznik wznoszenia zabezpieczający przez
kolizjami z sufitem bądź bramą, limit opuszczania w celu ochrony wideł i redukcji hałasu,
pomiar ciężkości ładunku z funkcją dodawania
obciążeń, wskaźnik prędkości wózka oraz zuży
cie paliwa w wózkach z silnikiem diesla.
LindePartner 2/2016
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Lepiej być tuż przed
niż zaraz po…
Skończył się czas urlopów,
od wczoraj pracujemy jak
zwykle na pełnych obrotach. Okres wakacyjnej
beztroski za nami i wróci
niestety nieprędko.

Co ciekawe, sytuacja ta ma poniekąd coś
wspólnego z tym, co dzieje się przed urlopem.
Wówczas czas wyczekiwania to często nie tyle
intensywna praca, aby zdążyć z terminami,
ile raczej niecierpliwe odliczanie dni do upragnionego wypoczynku. Przecież ze wszystkim
będzie można wystartować od razu po powrocie do zawodowych obowiązków. O ile jednak
wyczekiwanie to okres zazwyczaj przyjemny,
to z powrotem do codzienności jest zupełnie
odwrotnie. Nie jesteśmy tu jednak całkiem bezradni. Zarówno firma i menedżer, jak i pracownik mogą sobie nawzajem pomóc i skutecznie
skrócić czas niskiej efektywności oraz frustracji.
Wbrew pozorom pracownicy, którzy wynudzili się na urlopie i tuż przed powrotem do pracy
pełni są nowych sił i motywacji, również mogą
się szybko zniechęcić po zderzeniu z firmową
rzeczywistością. Przecież znacznej części zadań
nie da się zrealizować w pośpiechu i na podstawie nagłych decyzji. Opór materii może być
tu niezwykle silny i skuteczny. To także jest
frustrujące i po intensywnym wzroście zaangażowania następuje jego równie szybki spadek –
tak drastyczna zmiana skutecznie ostudza zapał
pracownika. Jak zatem uporać się z powakacyjnym stresem? Warto na to spojrzeć z kilku stron.

Z perspektywy menedżera

JAK UPORAĆ SIĘ
Z POURLOPOWYM STRESEM?
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE OKRESU WAKACJI
Czas po urlopie jest bez wątpienia niekomfortowy nie tylko dla powracających z wypoczynku pracowników, ale też ich przełożonych,
klientów, a często także wszystkich wokół.
Gwałtownie wyrwani z błogiego relaksu i prozaicznych problemów (iść już na śniadanie czy
jeszcze trochę poleżeć?) znowu stajemy się
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częścią złożonego, skomplikowanego i zwariowanego świata biznesu. Ta zmiana środowiska bywa na tyle trudna, że adaptacja do niej
wymaga nieraz od kliku dni do nawet kilku
tygodni. W tym czasie bez wsparcia trudno
liczyć na szczególnie zadowalające wyniki.

Czas urlopowy często oznacza zastój w firmie.
Miesiące wakacyjne to i tak dość długi okres,
zatem ich przedłużanie o kolejne tygodnie
związane z ponownym wdrażaniem pracowników w rytm ich obowiązków jest skrajnie
niepożądane. Oczywiście można zacząć bacznie
obserwować posturlopowicza i zacząć wymagać od niego dwa razy więcej niż zwykle już od
pierwszej minuty po powrocie do pracy, licząc
na to, że przytłoczenie go zadaniami pozwoli
mu szybciej zaadaptować się do pracy. Jest to
jednak strategia z góry skazana na niepowodzenie – motywacji wewnętrznej, tej przecież
najcenniejszej, w taki sposób raczej się nie
wznieci, a jedynie obciąży się zestresowanego
już pracownika.
Warto zatem dać powracającemu do pracy
trochę czasu na adaptację i podejść do jego
nieco rozkojarzonej postawy z pewną dozą
zrozumienia – wszystko oczywiście w granicach
zdrowego rozsądku. Poza tym świetnym pomysłem wydaje się być symboliczne zakończenie
okresu urlopowego. Może to być np. oficjalne
wystąpienie czy nawet email – to wystarczy,
aby w łagodny sposób przejść do codzienności.
W części przedsiębiorstw organizowane są nawet wspólne imprezy pod hasłem „pożegnanie

lata”. Bez względu na to, jakie formy one przybierają – czy to gier terenowych, czy zabaw
tanecznych, czy zwykłych wyjść do restauracji –
przesłanie jest tu jasne: skończył się czas urlopów, od jutra pracujemy jak zwykle i na pełnych
obrotach. Okres wakacyjnej beztroski za nami
i wróci niestety nieprędko. Taka symbolika jest

Obciążając posturlopowicza zwiększoną ilością obowiązków w celu ułatwienia mu wdrożenia, jest strategią
z góry skazaną na niepowodzenie –
motywacji wewnętrznej, tej przecież
najcenniejszej, w taki sposób raczej się
nie wznieci, a jedynie obciąży się zestresowanego już pracownika.

powrót do pracy prosto z dworca, lotniska czy
parkingu po wspaniałym pobycie nad jeziorem,
morzem, w lesie czy w górach, tak niezbyt
pożądane jest przeciąganie okresu wdrożenia
w rytm obowiązków. Gwałtownych zmian nasz
umysł nie lubi i broni się przed nimi bardzo zawzięcie. Nie przypadkiem zresztą niedziela to
dzień zawałowca… Raptowna zmiana środowiska czy rytmu pracy może prowadzić do znacznych zaburzeń stanu zdrowia objawiających
się słabą kondycją psychiczną, która w konsekwencji wpływa na wystąpienie szeregu chorób
psychosomatycznych.
Czas powrotu do pracy trzeba zatem właściwie rozplanować. Jeśli to możliwe, dzień lub dwa
przed ponownym pójściem do firmy powinniśmy
nieco się przygotowywać – przeczytać przynajmniej niektóre maile, zaplanować pierwsze
działania, być może skontaktować się z tymi,
którzy byli ostatnio w pracy i zaktualizować
swoją wiedzę na temat tego, co się tam aktualnie dzieje. W firmach bowiem z reguły dzieje
się na tyle dużo, że pierwsze dni mogą upłynąć
na ich ponownym odkrywaniu oraz sprawdzaniu, co się wydarzyło. Zatem jest dość istotne,
aby dokonać ogólnego rozeznania i być znowu
na bieżąco, choćby dlatego, że pracownicy
niedoinformowani o wydarzeniach w swojej
organizacji są częściej zagrożeni zwolnieniem.
Nie oczekujmy jednak od siebie, że pierwszego
dnia będziemy efektywnymi pracownikami.
Poświęćmy go raczej na rozpoznanie sytuacji
i ponowne wdrożenie się do codziennych zadań.
Może to być nieco frustrujące dla menedżerów,
ale pracownikom pozwoli w miarę bezstresowo
przejść z trybu „urlop” w tryb „praca”.
DOKOŃCZENIE NA S. 42

WAKACJE TO ŚWIETNY
CZAS, ALE NA RAZIE SĄ
ZA NAMI.
ZATEM: DO DZIEŁA!

niezwykle ważna. Od tej chwili nie tylko nie ma
wymówek, ale nie ma również przyzwolenia
na myślenie o wakacjach, planach urlopowych
itd. To jak rozpoczęcie roku szkolnego. Sygnał
jest jasny – wakacje to świetny czas, ale na razie są za nami. Zatem: do dzieła!

Z perspektywy pracownika
Przede wszystkim należy do tej sytuacji podejść na spokojnie i z dystansem. Podobnie
jak nie najlepszym pomysłem (zazwyczaj,
bo istnieje przecież mnóstwo wyjątków) jest
LindePartner 3/2016
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Za długo równie źle, co za krótko
Jak pokazują różne badania, po dwóch tygodniach nieobecności system uczy się żyć bez
nas, a po trzech jest już tak do tego przystosowany, że możemy zacząć mu przeszkadzać. Długie wakacje to problem dla firmy. Nie do końca
potem wiadomo, co z takim pracownikiem właściwie zrobić – przez pierwsze dni zwyczajnie
przeszkadza wszystkim wokół. Dotyczy to także
szefów, bez których firma nauczyła się właśnie
żyć, a tu nagle pojawia się ktoś, kto znowu chce
mieć realny wpływ na to, co się dzieje w zespole, dziale czy całej organizacji.

► kiepski zarówno dla niego (w pracy przecież nie odpocznie), jak i negatywnie wpłynie
na przedsięwzięte działania. Dlatego też urlop
trzeba skrupulatnie zaplanować. Znając siebie
i swoje potrzeby, można określić, czy nada
się nam intensywny tydzień, czy może dwa
tygodnie to właśnie tyle, aby chociaż trochę
za pracą zatęsknić.

Z perspektywy koleżanek
i kolegów
Poza tymi, którzy odpoczywali za krótko i teraz nie tylko marudzą, ale też często udają,

Urlop urlopem, ale trzeba przyznać,
że bez pracy byłoby nam naprawdę ciężko. Nie przypadkiem 75%
osób, które zapytano, co by zrobiły
z wielomilionową wygraną na loterii, zaznacza między innymi, że tak
w ogóle to nie chciałyby swojego
życia za bardzo zmieniać, w tym
także zawodowego.
to pomóc w przywróceniu posturlopowicza do
rzeczywistości i ukrócić rozpraszanie innych
swoimi historiami.

Bez pracy nie dalibyśmy rady…
Urlop urlopem, ale trzeba przyznać, że bez pracy byłoby nam naprawdę ciężko. Nie przypadkiem 75% osób, które zapytano, co by zrobiły
z wielomilionową wygraną na loterii, zaznacza
między innymi, że tak w ogóle to nie chciałyby
swojego życia za bardzo zmieniać, w tym także
zawodowego. Dodatkowe pieniądze dałyby im
oczywiście swobodę wyboru, ale stosunkowo
rzadko deklarowana jest chęć porzucenia pracy
w ogóle. Coś musi w tym być. Zatem powrót
do pracy po urlopie może mieć także bardzo
przyjemny wymiar. Z nowymi siłami i zrelaksowani jesteśmy w stanie przystąpić do tego, co
jednak w naszym życiu ważne – niekoniecznie
najważniejsze, ale jednak w czołówce spraw
istotnych. Warto więc sobie zadać pytania: ile
jeszcze czasu wytrzymalibyśmy na urlopie? Czy
przypadkiem czegoś by nam nie brakowało?

Jak pokazują różne badania,
po dwóch tygodniach nieobecności system uczy się żyć bez nas, a
po trzech jest już tak do tego przystosowany, że możemy zacząć mu
przeszkadzać. Długie wakacje to
problem dla fi rmy.

Zbyt długi wypoczynek może także przejawiać się nadmierną aktywnością pracownika.
Za dużo planów oraz chęć szybkiego i aktywnego działania może nie tylko wszystkich drażnić,
ale też powodować znaczne dysfunkcje. Każdy
system ma swój optymalny zakres i szybkość
działań. Jeżeli chcieć od niego za dużo i dodatkowo w zbyt krótkim czasie – zatnie się i przestanie funkcjonować.
Podobnie zresztą negatywne skutki może
mieć urlop zbyt krótki. Taki „niewypoczęty”
pracownik już nieco się oderwał od pracy
i jej problemów, ale nadal jest zmęczony jej
rytmem. W zasadzie można się tu spodziewać
przede wszystkim spadku efektywności. Urlop,
w niedoskonałej i w sumie szkodliwej dla siebie
i otoczenia formie, będzie realizował, będąc
w pracy – siedząc za biurkiem i patrząc się tępo
w ekran czy markując pracę. Efekt będzie ►
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że pracują, oraz tymi, co wypoczywali za długo
i albo od pracy się odzwyczaili, albo cierpią
na chwilowe ADHD, powracających z urlopu
można podzielić na dwa główne typy: „milczków” i „przeżywaczy”. Pierwsi nie opowiadają
w zasadzie nic, co się w trakcie ich wakacji działo. Drudzy natomiast zasypują nas przeróżnymi
historiami – począwszy od tego, jak to dobrze
trafili do jednej knajpy, a jak źle było w innej,
po opowieści o parawanach nad morzem,
tłumach w górach, upale w Grecji, melioracji
na działce czy po prostu remoncie w domu. No
cóż, oba typy są dosyć częste i w nieco dłuższej
perspektywie raczej łatwiej jest znieść tych,
co za dużo o swoim wypoczywaniu jednak
nie rozprawiają. Rzecz w tym, że wiele się
tu zrobić nie da. Z pewnością ograniczy czas
roztrząsania swoich urlopowych przygód oficjalne zakończenie okresu wakacji – powinno

Opracował: dr Mikołaj Pindelski
Kierownik podyplomowych studiów Zarządzania Sprzedażą w Szkole Głównej Handlowej.
Konsultant w firmie doradczej, outsourcingu
procesów i pośrednictwa pracy IMMOQEE.
Zapraszam Państwa do bezpośredniego
kontaktu: mikolaj.pindelski@immoqee.com
www.immoqee.pl

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

www.lindebazar.pl
Aktualna oferta on-line certyfikowanych wózków używanych dostępnych od ręki!

