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Optymizm na logistycznym rynku
Kolejny raport o rynku wózków widłowych “Widlak List 2014” przedstawia analizę rynku 
wózków widłowych w Polsce. Miniony 2013 rok jest określany mianem roku przełomu 
i odbicia polskiej gospodarki, wskaźniki określające stan poszczególnych branż “zazieleniły 
się”, niosąc optymizm uczestnikom logistycznego rynku. Ten rok był dla rynku powierzchni 
przemysłowych i magazynowych czasem przemian, zanotowano rekordowy zapis w hi-
storii transakcji dla obiektów przemysłowych i logistycznych.  

Rynek wózków widłowych znacząco się zmienia. W mi-
nionym roku spadła ilość zarejestrowanych w Urzędzie 
Dozoru Technicznego wózków podlegających dozorowi 
pełnemu i ograniczonemu, o ponad 10% w stosunku do 
poprzedniego roku. Znacząco jednak wzrosła ilość wóz-
ków niskiego unoszenia, używanych do kompletacji, które 
nie podlegają dozorowi technicznemu, a jest to spora ilość 
sprzętu wykorzystywanego w gospodarce magazynowej. 
Rynek wózków widłowych w Polsce nie jest jednorodny 
o czym świadczą publikowane w raporcie dane. 

Przewidywany jest  dalszy wzrost liczby wózków widło-
wych w Polsce, chociaż dotychczasowa dynamika popytu 
nie daje podstaw, by prognozować tempo tego wzrostu. 
Pomimo że w ostatnich dwóch latach segment wózków 
używanych notował nieco lepszą dynamikę, w dłuższym 
okresie wyraźnie zaznaczył się zwiększający udział popytu 
na wózki nowe. Stabilizacja i wzrost w polskiej gospodarce 
mogą być czynnikami kontynuacji tej tendencji. 

Dane wskazują także na tendencję dalszego zwiększania 
się udziału wózków o napędzie elektrycznym w rynku, 
spowodowanego korzystniejszą dynamiką popytu. W seg-
mencie wózków nowych można spodziewać się dalszej 
przewagi popytu na wózki elektryczne, a w segmencie 
wózków używanych – na wózki spalinowe. Na rynku wóz-
ków widłowych techniki magazynowej można spodziewać 
się nieznacznych wahań w całkowitej ilości. Rok 2014 to 
przede wszystkim ukończenie wielu ważnych inwestycji 
magazynowych, co wiąże się z prawdopodobnym wzro-
stem popytu na wózki widłowe techniki magazynowej.

Raport “Widlak List 2014” przygotował zespół z Nauko-
wego Koła Logistyki “DIALOG” działającego przy Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Katowicach, w oparciu o dane 
UDT, WITS oraz dane portalu log4.pl. 
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Większa elastyczność 
eksploatacyjna baterii 
Hawker XFC
Firma Enersys zapewnia zasilanie typu Plug-And-Play dzięki nowym akumulatorom 
Hawker XFC 2V

Nowa rodzina akumulatorów typu Hawker XFC firmy 
EnerSys z ogniwami 2V zapewnia producentom oraz ope-
ratorom wyposażenia magazynowego większą elastycz-
ność w doborze źródeł zasilania typu plug-and-play, któ-
re można podładowywać w dowolnym momencie, dzięki 
czemu akumulatory stale są gotowe do pracy. Akumula-
tory te gwarantują połączenie najlepszych parametrów 
technicznych oraz wysokiej wydajności z niskim kosztem 
eksploatacji. Mogą być wykorzystywane w większości za-
stosowań w branży magazynowej, między innymi w wóz-
kach z przeciwwagą, wózkach wysokiego składowania, 
wózkach widłowych, wózkach magazynowych oraz wóz-
kach samojezdnych. Minimalny poziom gazowania umoż-
liwia ich zastosowanie w obiektach o szczególnych wyma-
ganiach środowiskowych, np. w obiektach handlowych, 
miejscach użyteczności publicznej czy zakładach produk-
cyjnych, gdzie specyfika produkcji wyklucza możliwość za-
stosowania baterii tradycyjnych.

Akumulatory te są w całości bezobsługowe i nie wymaga-
ją uzupełniania wodą destylowaną.

W porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami ołowiowo-
-kwasowymi akumulatory typu Hawker XFC charaktery-
zują się specyficznymi właściwościami i wymaganiami 
zarówno w fazie ładowania, jak i pracy. Akumulatory te 
mogą być eksploatowane przy częściowym rozładowaniu 
(naładowaniu), co przy możliwości okazjonalnych podła-
dowań pozwala na praktycznie stałą gotowość do pracy. 
Profil ładowania akumulatorów w technologii XFC umoż-
liwia szybkie ładowanie od poziomu 60% rozładowania 
w ciągu mniej niż czterech godzin. Dzięki temu dorywcze 
podładowania nawet w czasie 0,5 godz. pozwalają na 
kontynuowanie pracy. Akumulatory XFC mogą zapewniać 
wiec ciągłe zasilanie w tych zastosowaniach, w których 
ładowanie okazjonalne jest możliwe. Dzięki temu zapew-
niają one pełną elastyczność zastosowania i eksploata-

cji sprzętu magazynowego, umożliwiając pracę na wielu 
zmianach. Tradycyjne akumulatory natomiast po rozłado-
waniu do określonego poziomu wymagają pełnego nała-
dowania w czasie od 8 do 12 godzin, co oznacza, że aby 
zapewnić ciągły ruch zakładu i ciągłą dostępność sprzętu, 
należy zastosować akumulatory zapasowe.

W ogniwach 2V zastosowano podobną technologię cienkich 
płyt z czystego ołowiu (TPPL) jak w przypadku oryginalnych 
modeli XFC, natomiast w porównaniu z nimi mają jeszcze 
większą gęstość energii oraz przede wszystkim możliwość 
podładowań oraz szybkiego ładowania. Płyty są znacznie 
cieńsze niż siatki ołowiano-antymonowe używane w tra-
dycyjnych akumulatorach trakcyjnych, co oznacza, że mogą 
zgromadzić ładunek o 30% większy i zapewnić 20% więcej 
mocy. Płyty bieguna dodatniego i ujemnego mają niską im-
pedancję wewnętrzną – tym samym w cyklu ładowania/
rozładowania wartość przepływającego prądu jest wyższa, 

http://www.enersys.com.pl/pl/
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co zapewnia możliwość wykorzystania do bardzo wymaga-
jących aplikacji przy krótkich czasach ładowania.

Elektrolit jest pochłaniany przez najwyższej jakości mikro-
porowaty separator z maty szklanej, który zapewnia wysoki 
współczynnik absorpcji i stabilność, gwarantując dzięki temu 
stałe parametry nawet do 1200 cykli przy rozładowaniu na 
poziomie 60%. Akumulatory te są w całości bezobsługowe 
i nie wymagają uzupełniania wodą destylowaną. Minimalne 
gazowanie zapewnia, że akumulatory te doskonale nadają 
się do zdecentralizowanego ładowania w obiektach handlo-
wych, miejscach użyteczności publicznej i zakładach pro-
dukcyjnych o szczególnych wymaganiach.

Gama produktów Hawker XFC została zoptymalizowana 
do współpracy z prostownikami wysokiej częstotliwości 
Hawker Life IQ oraz LifeSpeed IQ, a także do współpracy 
z kontrolerem bateryjnym przeznaczonym do monitoro-
wania pracy baterii typu Hawker Wi IQ2. Moduł ten w pre-
cyzyjny sposób zarządza profilem ładowania, dopasowu-
jąc parametry ładowania do stanu naładowania i innych 
parametrów akumulatora oraz warunków eksploatacji, 
jednocześnie rejestrując szereg danych dotyczących pracy 
akumulatora (rodzaj czarnej skrzynki). Takie rozwiązanie 
zapewnia wysoką wydajność i sprawność energetyczną 
przy optymalizacji żywotności baterii. Większa sprawność 
oznacza mniejsze zużycie energii przy obniżonym ryzyku 
przeładowania, które zwiększa ryzyko przedwczesnego 
zużycia baterii. Użytkownik może dzięki temu skupić się na 
wykonywaniu swoich podstawowych zadań.

Akumulatory montowane z ogniw Hawker XFC 2V są wy-
jątkowo odporne na uderzenia i drgania. Zostały zaprojek-
towane z myślą o intensywnym wykorzystaniu, tzn. mogą 

dostarczyć energię równą 160% pojemności znamionowej 
w cyklu 24-godzinnym.

Większa elastyczność eksploatacyjna oraz większe możli-
wości ładowania akumulatorów odsłaniają również nowe 
możliwości planowania i przygotowania infrastruktury 
energetycznej. Ładowanie akumulatorów w miejscu pra-
cy wózka w czasie, gdy wózek nie jest eksploatowany, 
ogranicza potrzebę tworzenia rozbudowanej infrastruk-
tury związanej z ładowaniem, wymianą baterii, wentyla-
cją pomieszczenia ładowni – pozwala to obniżyć koszty 

i ograniczyć ilość potrzebnego miejsca. Prostowniki można 
umieścić w najbardziej dogodnym miejscu z myślą o oka-
zjonalnym ładowaniu – nie ma konieczności tworze-
nia scentralizowanej akumulatorowni. Można w ten spo-
sób skrócić czas tracony na dojazdy do punktu ładowania, 
wymiany i obsługi baterii, a co za tym idzie, zwiększyć pro-
duktywność całości procesu technologicznego.

Dyrektor Sprzedaży Wojciech Waliczek

INFORMACJE O FIRMIE HAWKER

Hawker to uznana, światowa marka z branży technologii zasilania układów napędowych, należąca do firmy EnerSys, 
która jest wiodącym dostawcą akumulatorów, ładowarek i usług. Firma EnerSys to światowy lider w dziedzinie rozwią-
zań z zakresu gromadzenia energii do zastosowań przemysłowych. EnerSys jest producentem i dystrybutorem akumula-
torów, ładowarek, osprzętu zasilającego oraz akcesoriów akumulatorowych dla klientów na całym świecie. Firma świad-
czy również na rzecz swoich klientów usługi z zakresu obsługi klienta oraz rynku wtórnego, obsługując za pośrednictwem 
swojej globalnej sieci placówek sprzedaży i placówek produkcyjnych ponad 100 krajów.

Więcej informacji na temat firmy Hawker można znaleźć pod adresem: www.enersys-hawker.com
Więcej informacji na temat firmy EnerSys można znaleźć pod adresem: www.enersys.com
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Multibrandowa strategia
Za rok Trelleborg obchodził będzie 110 lecie swego istnienia,  kiedy Henry Dunker i Johan 
Kock  powołali w portowym mieście na wybrzeżu morza bałtyckiego spółkę Trelleborgs 
Gummifabriks AB. Firma szybko stała się wiodącą skandynawską kompanią oponiarską, 
która systematycznie zwiększała swoją produkcję, asortyment produktów i zasięg geo-
graficzny, stając się globalnym graczem.

Wiodąca pozycja firmy Trelleborg oparta jest na zaawanso-
wanych technologiach polimerowych i głębokiej wiedzy o ich 
praktycznych zastosowaniach. Trelleborg rozwija wysoko wy-
dajne rozwiązania które “uszczelniają, amortyzują i chronią” 
w najbardziej wymagających przemysłowych warunkach. 
Grupa Trelleborg zatrudnia blisko 15.800 pracowników w 46 
krajach na świecie, a jej roczne obroty wynoszą 2,4 mld EUR. 

Grupa Trelleborg to 5 obszarów biznesowych wykorzystu-
jące najnowocześniejsze technologie:

 � Trelleborg Coated Systems, 
 � Trelleborg Industrial Solutions, 
 � Trelleborg Offshore & Construction, 
 � Trelleborg Sealing Solutions 
 � Trelleborg Wheel Systems. 

Ponadto Trelleborg posiada 50% udziałów TrelleborgVibra-
coustic,   globalnego lidera w systemach antywibracyjnych 
do lekkich i ciężkich pojazdów, o rocznej sprzedaży 1,45 
mld EUR, zatrudnieniu 8.000 osób w 18 krajach. 

Fot. Trelleborg AB



7

Trelleborg Wheel Systems jest wiodącym producentem 
opon i kompletnych kół dla rolnictwa, leśnictwa i gospo-
darki magazynowej. Firma oferuje wysoko wyspecjalizo-
wane produkty dostarczające znaczną wartość dodaną 
każdemu klientowi. Trelleborg jest partnerem wielu wiodą-
cych producentów traktorów, sprzętu rolniczego, wózków 
widłowych oraz innego sprzętu służącego przenoszeniu 
towarów. Roczna sprzedaż TWS (2013) to około 462 mln 
EUR, zatrudnienie to 3.024 osób oraz 6 fabryk rozrzuco-
nych po całym świecie. 

FILOZOFIA

Trelleborg Wheel Systems jest wiodącym światowym do-
stawcą opon i kół do szerokiego asortymentu przemy-
słowych urządzeń do transportu towarów. Misją firmy 
Trelleborg jest dostarczanie najwyższej jakości produktów 
i obsługi, które spełnią wymagania klientów, firma osiąga 
to rozwijając unikalny, zintegrowany asortyment świato-
wej klasy produktów i najlepszego serwisu. Oznacza to 
jednego kompleksowego dostawcę, który dostarczy od-
powiednią oponę i serwis dla każdego zastosowania prze-
mysłowego. Jeśli urządzenie wymaga niestandardowego 
rozwiązania, Trelleborg je dostarczy rozpoczynając od pro-
jektu, a kończąc na dostawie nowego produktu – Total So-
lutions, to filozofia działania firmy od dziesięcioleci.

Trelleborg Wheel Systems, przekształciła się z producenta 
głównie opon pełnych w globalnego dostawcę szerokie-
go spektrum opon przemysłowych i felg do ogromnego 
wachlarza różnych pojazdów. Konsekwencja w działaniu 
połączona z naciskiem na kosztową efektywność i wyso-
ką wydajność naszych produktów doprowadziła do opa-

nowania znacznej części  bardzo konkurencyjnego rynku 
opon przemysłowych. 

Trelleborg Wheel Systems korzysta z ogromnego do-
świadczenia i technicznej doskonałości całej Grupy 
Trelleborg.

Mocne zaangażowanie firmy w jakość, najnowszą techno-
logię, efektywność kosztową są fundamentem na którym 
budujemy nasz globalny biznesowy sukces. Doskonałość 
produkcyjna, zaawansowane sposoby przygotowywania 
form i innych procesów produkcyjnych są po to by produko-
wać opony, które zapewnią optymalne osiągi, oszczędność 
energii, wygodę i bezpieczeństwo. Cały proces produkcyjny 
jest prowadzony z zachowaniem najbardziej wymagają-
cych norm ISO zapewniających maksymalną jakość oraz 
najwyższe standardy ochrony środowiska.

PRODUKTY

Podstawowym punktem strategii firmy jest multibrando-
wość: większość naszych produktów jest sprzedawana 
pod 4 głównymi markami, każda w pełnym asortymencie 
aby mieć propozycję dla każdego zastosowania. Oznacza 
to specjalne opony w krótkich seriach i opony produkowa-
ne w masowej skali. Imponujący asortyment pod wspól-
nym parasolem oznacza globalnego dostawcę wszystkich 
produktów, a więc jednego dużego dostawcę, światową 
obecność na pięciu kontynentach, logistyczne doświadcze-
nie, konkurencyjne ceny i mniejsze koszty administracyjne.

Nasze marki: Trelleborg Elite XP, Monarch, Rota, Master-
solid i Orca liderują w swoich segmentach rynku od dzie-
sięcioleci. Dostarczają rozwiązania “szyte na miarę” do 
szerokiego asortymentu wózków widłowych, maszyn 
budowlanych, przeładunkowych i innych zastosowań 
przemysłowych. Dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi 
producentami sprzętu  i głównymi globalnymi klientami, 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Trelleborg stał się liderem w opra-
cowaniu nowych mieszanek gu-
mowych, nowych konstrukcji kół 
i opon, dostarczając w ten sposób 
innowacyjne rozwiązania oferują-
ce optymalny komfort, stabilność 
i bezpieczeństwo.

Dla potrzeb logistyki wewnętrznej 
oraz systemów magazynowych firma Trelleborg przygoto-
wała szeroką gamę produktów, które można podzielić na 4 
główne grupy. Opony superelastyczne (pełne), opaski, opo-
ny pneumatyczne oraz felgi do pojazdów przemysłowych. 
Przed tymi produktami producenci pojazdów stawiają co-
raz wyższe wymagania, a Trelleborg jako czołowy dostaw-
ca opon dla producentów wózków widłowych w Europie 
stara się nadążyć za ich oczekiwaniami. Tak powstały opo-
ny klasy Premium które tak są zbudowane, aby sprostać 
najtrudniejszym warunkom i spełnić rosnące oczekiwania 
użytkowników wózków widłowych. 

JAKOŚĆ

Dział Badawczo-Rozwojowy Trelleborg Wheel Systems, 
analizuje potrzeby użytkowników wózków widłowych, 
następnie ta wiedzę wykorzystuje, przy modernizacji i bu-
dowie nowych opon spełniających oczekiwania rynku. Tak 
powstała nowa opona superelastyczna Elite XP, w której 
zastosowano zupełnie nowe rozwiązania. Idea kontrolowa-
nia wewnętrznych odkształceń opon, tak w warunkach ob-
ciążeń jak i przy zmiennych prędkościach i przyśpieszeniach, 
stanowi jeden z kluczy do sukcesu dla przyszłej generacji 
opon. Matryca Kontrolowanych Odkształceń Trelleborga 
łączy wyniki analizy elementów skończonych stosowanych 

w produktach opartych na gumie 
z Systemem Projektowania XP dla 
określenia obszarów powierzchni 
i ścian bocznych. Wybrano pew-
ną liczbę parametrów, pozyskano 
dane użytkowe, przeanalizowano 
je, a następnie skorelowano z za-
projektowaną oponą oraz testami 
w powierzchniach zamkniętych, co 

pozwoliło na kontrolowane dostrojenie pracy opon. Kontro-
la zniekształceń w każdych warunkach pozwoliła obniżyć 
nagrzewanie się opony o 15% co ograniczyło ryzyko awarii 
oraz potrzebę wolniejszej jazdy. Nagrzewanie zmniejszone 
o 15%, bieżnik głębszy o 10% oraz duża powierzchnia styku 
z podłożem pozwołiła wydłużyć czas ekspoatacji opony Eli-
te XP aż o 15% w porównaniu do oferty rynku.

Z każdym rokiem wzrasta rola oporów toczenia (rolling re-
sistance), generowanych przez oponę, które wpływaja na 
zużycia paliwa i energii. W nowoczesnym zarządzaniu flotą 
wózków widłowych, jest to wazna składowa kosztów eks-
ploatacyjnych. Producenci wózków stale inwestują w tech-
nologie mające na celu ograniczenie strat energii  (spalanie, 
tarcie, akumulatory, itp.). Nowa opona Elite XP wykazuje 
do 13% niższe zużycie energii w porównaniu z oponami 
konkurencyjnymi w zakresie wskaźników oporów tocze-
nia, a to przekłada się na mniejsze zużycie energii.

Konstruktorzy Działu Badawczo-Rozwojowego Trelle-
borg Wheel Systems, tworząc nowe rozwiązania, maja na 
uwadze również komfort pracy operatora. Superstabilność 
Elite XP jest związana z jej wydajnością w zakresie tłumie-
nia drgań. Nowe technologie zastosowane w oponie Elite 
XP pozwoliły zwiększyć absorpcję (do 10% powyżej kon-
kurencji) uderzeń i wibracji spowodowanych zderzeniami 
z przeszkodami i dziurami w nawierzchni. Nowoczesne 
rozwiązania pozwalają na wysoką zgodność z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy we wnętrzach pomiesz-
czeń. Wszystkie te działania, poprawiające istotne para-
metry techniczne opon do wózków widłowych, sprawia-
ją, że Trelleborg Wheel Systems uzyskał czołową pozycję 
w Europie wśród dostawców opon dla największych pro-
ducentów wózków widłowych.

Krzysztof Święch 
Dyrektor Działu Opon –Trelleborg 

Industries Polska sp. z o.o.



Opony Trelleborg gwarantują najlepszą wydajność
w branży, w rezultacie dłuższe życie opony, dodatkowe
godziny pracy, zmniejszony czas przestojów oraz
mniejsze koszty utrzymania. Nasze opony spełniają
wciąż rosnące oczekiwania wymagających użytkowników.
www.trelleborg.com/wheelsystems/pl

Większe przebiegimniejsze kosztyWiększe przebiegi

NACISKI 
MIEJSCOWE

ZUŻYCIE
BIEŻNIKA

ODPROWADZANIE
CIEPŁA

http://www.trelleborg.com/wheelsystems/pl
http://www.trelleborg.com
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W pogoni za Europą Zachodnią
W ostatnich latach rynek wózków widłowych w Polsce syste-
matycznie odbudowuje się po drastycznym załamaniu w roku 
2009. Poprawa w tym zakresie przejawia się z jednej stro-
ny większą ilością maszyn rejestrowanych na rynku polskim, 
z drugiej strony zmienia się struktura wózków. Polska stała się 
bardzo dobrą bazą logistyczną oraz łącznikiem między kraja-
mi Europy Zachodniej i Wschodniej. I właśnie wzrost zaintere-
sowania powierzchnią magazynową ma decydujący wpływ na 
pozytywną zmianę tendencji w branży wózków widłowych.

I lośc iowy wzrost 
sprzedaży spowo-
dowany jest także 
bardzo dynamicznym 
rozwojem alterna-
tywnej formy pozy-

skania wózków, jaką jest wynajem długoterminowy. Przed 
laty ta forma zarezerwowana była wyłącznie dla dużych, 
zagranicznych przedsiębiorstw, jednak sytuacja ostatnich 
lat, brak własnych środków na inwestycje (lub brak moż-
liwości ich pozyskania) czy po prostu wygoda związana 
z pozyskaniem, użytkowaniem i budżetowaniem transportu 
wewnętrznego stworzyły dogodne możliwości rozwoju wy-
najmu długoterminowego. Nie można w tym miejscu także 
pominąć wynajmu krótkoterminowego, który niezaprzeczal-
nie wspomaga ilościowe lokowanie wózków na rynku.

Przy rozpatrywaniu aspektu zmian strukturalnych na ryn-
ku wózków widłowych można wysunąć tezę, iż są one 
generowane poprzez szukanie oszczędności – zarówno 
po stronie użytkowników jak i po stronie producentów 
maszyn, którzy intensywnie wspierają swoich odbiorców 
w tym zakresie oraz poddawani są coraz bardziej rygory-
stycznym normom związanym z emisją spalin. Użytkowni-
cy z kolei coraz bardziej zmieniają sposób myślenia i zarzą-
dzania z krótkowzrocznego na długoterminowe i kalkulują 
nie tylko koszt bezpośredni zakupu, ale i własne koszty 
związane użytkowaniem maszyn w ujęciu wieloletnim. 

Producenci dokładają kolejne argumenty – na skutek 
zmian konstrukcyjnych oraz wprowadzenia udoskonalo-
nych zabezpieczeń wózki elektryczne nowej generacji mogą 

pracować na zewnątrz magazynów niezależnie od pogody. 
Dysponują także coraz większą mocą. Nie bez znaczenia 
pozostają również uregulowania prawne w tym zakresie 
stopniowo ograniczając możliwość użytkowania wózków 
spalinowych wewnątrz magazynów. Uwarunkowania te 
powodują, że systematycznie maleje udział wózków spa-
linowych w sprzedaży ogółem, a coraz bardziej zyskują na 
znaczeniu wózki elektryczne.

Z punktu widzenia inwestorów szukają oni oszczędno-
ści na powierzchni, co owocuje budową coraz wyższych 
magazynów, gdzie towary muszą być składowane i prze-
chowywane jak najbardziej wąsko, obsługiwanych przez 
coraz bardziej zautomatyzowane, kompleksowe systemy 
logistyczne, którego nieodłącznym elementem jest wózek. 
Powyższa tendencja w powiązaniu z ogólnym trendem do 
użytkowania wózków elektrycznych skutkuje globalnym 
wzrostem udziału wózków techniki magazynowej.

Podsumowując powyższe zależności na rynku wózków 
widłowych w Polsce można wnioskować, iż dalej będzie 
postępować wzrost w zakresie wózków czołowych elek-
trycznych, najpewniej kosztem zmniejszającego się udzia-
łu wózków spalinowych oraz analogicznej tendencji należy 
oczekiwać w obszarze wózków magazynowych w stosun-
ku do ilości wózków ogółem. Nie jest to jednak tendencja 
przejawiająca się chwilową koniunkturą, po prostu gonimy 
w tym zakresie Europę Zachodnią.

Marcin Trąbka
Członek Zarządu Kuhn Polska Sp. z o.o.

Fot. Kuhn Polska



   KUHN Polska Sp. z o.o. nale¿y do austriackiego koncernu 
KUHN Gruppe i specjalizuje siê w dostarczaniu kompleksowych 
us³ug z zakresu sprzeda¿y, wynajmu i serwisu wózków wid³owych 
MITSUBISHI oraz CARER, jak równie¿ urz¹dzeñ ze stali 
nierdzewnej ULMA.

Jako spó³ka koncernu, który zajmuje siê dystrybucj¹ urz¹dzeñ 
przemys³owych od 1974 roku, KUHN Polska systematycznie 
zwiêksza swój udzia³ na polskim rynku, natomiast KUHN Gruppe 
rozwija siê globalnie, zaznaczaj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ w krajach 
Europy Œrodkowej i Po³udniowej.

   KUHN Polska Sp. z o.o. oferuje produkty i us³ugi na terenie 
ca³ej Polski poprzez stacjonarne oddzia³y w £omiankach, 
Katowicach i Poznaniu oraz w³asn¹ profesjonaln¹, mobiln¹ sieæ 
handlow¹ i serwisow¹.

   KUHN Polska Sp. z o.o. posiada w ofercie wózki wid³owe 
marek MITSUBISHI i CARER oraz wózki wid³owe i urz¹dzenia ze 
stali nierdzewnej ULMA Inotruck. Dziêki ogromnemu 
doœwiadczeniu w bran¿y wózków wid³owych mo¿e zaoferowaæ 
swoim klientom profesjonaln¹ obs³ugê i wysoki poziom 
specjalizacji w zakresie logistyki i transportu wewnêtrznego. 
Ofertê swoj¹ kieruje do firm z sektora logistycznego, 
produkcyjnego, budowlanego, transportowego i publicznego, 
ró¿nych ga³êzi przemys³u, bran¿y miêsnej oraz mleczarskiej.     

    Urz¹dzenia oferowane przez KUHN Polska Sp. z o.o. znane 
s¹ na ca³ym œwiecie ze swojej niezawodnoœci i najwy¿szej jakoœci. 
Klienci ceni¹ kompetencje przedstawicieli handlowych, gotowych 
udzielaæ wszelkich niezbêdnych informacji na temat oferowanych 
produktów, szybk¹ reakcjê serwisu oraz profesjonalizm 
pracowników na ka¿dym poziomie obs³ugi. 

KUHN Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa121a   
05-092 £omianki
tel. + 48 22 751 41 07

Website: www.kuhn-polska.pl
E-mail: info@kuhn-polska.pl

Oddzia³ Poznañ
    ul. Goplañska 14
    61-051 Poznañ
    tel. 506 00 870

Oddzia³ Katowice
    Al. RoŸdzieñskiego 170
    40-203 Katowice 
    tel. 32 258 60 30-12 

http://www.kuhn-polska.pl
mailto:info@kuhn-polska.pl
http://www.kuhn-polska.pl
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Konkurencyjność w jakości
Ze względu na fakt, iż rynek opon przemysłowych nie posiada niezależnej organizacji zbie-
rającej wyniki sprzedaży i wyliczającej udział poszczególnych dostawców ogumienia na 
danym rynku, dla wszystkich producentów opon przemysłowych sprzedaż wózków wi-
dłowych jest wyznacznikiem rozwoju runku całej branży Material Handling.

Porównując pierwszy kwartał 
2014 z analogicznym okresem 
2013 roku Continental zauważa 
wyraźny wzrost sprzedaży ogu-
mienia do maszyn przemysło-
wych. Ten trend odzwierciedla 
się również w sprzedaży wóz-
ków widłowych.

Continental na rynku Polskim 
współpracuje z producentami 
wózków widłowych jedynie na 
rynku wtórnym (RE). Opony te są 
stosowane do nowych wózków 

widłowych, na pierwszą i kolejną wymianę. Można zatem 
zauważyć regułę, iż korelacja sprzedaży nowych pojazdów 
i ogumienia przemysłowego charakteryzuje się bezwładno-
ścią wynoszącą około 6 miesięcy. Z analizy rynku wózków 
widłowych zauważyć można znaczący wzrost sprzedaży 
wózków używanych / odnawianych jak i pozytywny trend 
sprzedaży wózków nowych . Do segmentu rynku pojazdów 
odnawianych, stosuje się zarówno opony klasy premium 
jak i klasy średniej czy też Budget. Natomiast do wózków 
nowych, pracujących w dużych flotach, montuje się głównie 
opony klasy Premium. 

W związku z powyższym wraz ze wzrostem całego rynku wóz-
ków widłowych wzrasta rynek opon przemysłowych w całym 
zakresie, we wszystkich grupach produktowych. Oczywiście 
wzrost ten nie jest jednorodny, jest odbiciem segmentu rynku, 
którego dotyczy, ponieważ dzisiaj opony są bardzo precyzyjnie 
dobierane do sprzętu i aplikacji w którym pracuje. Bardzo waż-
ne jest właściwe określenie parametrów technicznych sprzętu, 
bo ma to w konsekwencji wpływ na żywotność opony. Cykl 

“życia” opon do wózków widłowych jest bardzo zróżnicowany. 
Inaczej przebiega zużycie opon w wózku napędzanym elek-
trycznie, a inaczej z napędem spalinowym.

Dlatego też w nowej ofercie Continentala można zleźć 
nowe opony z bieżnikiem SC20 E+ do pojazdów z napę-

dem elektrycznym i opony SC20 M+ do pojazdów z napę-
dem spalinowym.

Opony różnią się mieszanką gumową. Ta różnorodność pozwa-
la odpowiednio dopasować rodzaj opony do aplikacji w której 
będzie eksploatowana. E+ (Energy) charakteryzuje się bardzo 
niskimi oporami toczenia co jest istotne dla wózków widłowych 
napędzanych elektrycznie. M+ (Mileage) zaś charakteryzuje się 
mieszanką odporną na zużycie – czyli dla pojazdów z napę-
dzanych silnikiem spalinowym pracujących na zewnątrz na po-
wierzchniach charakteryzujących się dużą ścieralnością.

Rynek w Polsce nieustannie się zmienia, zaznaczona tenden-
cja zwiększonej ilości wózków techniki magazynowej, nie jest 
bynajmniej krótkotrwała moim zdaniem, zmienia się struk-
tura rynku, rozwój branży e-commerce, zdecydowanie temu 
sprzyja. Rosną nowoczesne powierzchnie magazynowe, 
gdzie pracują wózki techniki magazynowej, więc należy przy-
puszczać, że ten segment rynku wózków widłowych będzie 
rósł, szybciej, niż inny. Nie oznacza to jednak, że rynek czoło-
wych wózków widłowych, jest w zaniku, według naszych da-
nych, tak się nie dzieje, a nasze symulacje wskazują na wzrost 
zapotrzebowania na opony do wózków czołowych. 

Rynek opon do wózków widłowych, rośnie wraz z zapotrzebo-
waniem na maszyny z grupy Material Handling. Widoczna jest 
również zmiana jakościowa tego rynku. W ciągu ostatnich kilku 
lat, bardzo się zmieniło na korzyść rynku i klientów, ta zmiana 
wynika z bardzo dużej konkurencyjności rynku opon przemysło-
wych. Jak widać ta konkurencyjność przynosi bardzo potrzebne 
zmiany jakościowe, o które zawsze zabiegał Continental, który 
jakość uważa za najważniejszy element gry rynkowej. Chociaż 
nasz rynek, jest jeszcze rynkiem ceny, to widać niewielką popra-
wę w tym względzie, a przy wzroście jakości opon przemysło-
wych, zmienią się warunki konkurowania.

Artur Skorupa
BU Commercial Specialty Tires Manager, 

Continental Opony Polska Sp. z o.o.
 

Nowa gama opon 
superelastycznych CS20
Dostosowane rozwiązania kluczem do sukcesu

SC20 Energy+
Dla pojazdów  

z napędem elektrycznym
Dla pojazdów  

z napędem spalinowym

SC20 Mileage+

Fot. Continental Opony Polska
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Dostosowane rozwiązania kluczem do sukcesu

SC20 Energy+
Dla pojazdów  

z napędem elektrycznym
Dla pojazdów  

z napędem spalinowym

SC20 Mileage+

http://www.continental-cst.pl
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Systematyczny wzrost
Zwiększający się z każdym rokiem udział wózków techniki magazynowej w rynku wózków 
widłowych to rezultat zmian zachodzących w branży logistycznej. Rozwój automatyzacji 
procesów logistycznych, wprowadzanie nowoczesnych technologii - bardziej ekonomicz-
nych i ekologicznych - oraz ciągła optymalizacja kosztów, czasu pracy i wydajności wpły-
wają na wzrost zainteresowania wózkami techniki magazynowej.

Wzrost cen gruntów oraz nakładów związanych z budową 
i późniejszą eksploatacją nieruchomości skłania firmy do 
inwestycji w nowoczesne energooszczędne i wysokowy-
dajne technologie. W ten trend idealnie wpisują się wózki 
techniki magazynowej które dzięki napędowi elektrycz-
nemu gwarantują znaczną redukcję kosztów związanych 
z eksploatacją przy zapewnieniu optymalnej efektywności 
i są ekologiczne co dzisiaj jest ważnym czynnikiem często 
decydującym o wyborze danego produktu. 

Dla wielu firm decydującym argumentem w przypadku wy-
boru wózków techniki magazynowej jest ich niższa wartość 
zakupu w porównaniu do wózków widłowych z przeciw-
wagą i tym samym wymierna oszczędność już na początku 
inwestycji. Należy pamiętać że większość wózków techniki 
magazynowej to elektryczne wózki paletowe i podnośnikowe 
na których zakup firma przeznacza zdecydowanie mniejsze 
środki finansowe niż w przypadku zakupu wózka widłowego 

z przeciwwagą a mimo to otrzymuje pełnowartościowy pro-
dukt dopasowany optymalnie do swoich potrzeb.

Ekonomiczne rozwiązania konstrukcyjne m.in.: silniki 
wykonane w technologii prądu zmiennego AC z funkcją 
odzysku energii, niskie koszty obsługi serwisowej m.in.: 
interwały przeglądowe wydłużone do 12 m-cy, wyso-
ka ergonomia m.in.: wielofunkcyjny joystick sterowania 
funkcjami jazdy i masztu, i bezpieczeństwo m.in.: system 
wspomagania stabilności, to elementy charakterystyczne 
dla współczesnych wysoko zaawansowanych technolo-
gicznie wózków techniki magazynowej które marka NIS-
SAN Forklift w przypadku swoich modeli stosuje w wypo-
sażeniu standardowym.

Widoczna od kilku lat dobra koniunktura na rynku po-
wierzchni magazynowych którą wzmacniają aktualne 
nowe inwestycje logistyczne potwierdza że w przyszłości 
udział wózków techniki magazynowej w rynku będzie się 
sukcesywnie zwiększał choć nie oznacza to że wózki wi-
dłowe z przeciwwagą zostaną w pełni zastąpione. Wózki 
widłowe z przeciwwagą – szczególnie z napędem spalino-
wym – są konieczne do szeroko pojętej obsługi zewnętrz-
nej poza magazynem tam gdzie rolę odgrywa większa uni-
wersalność i mobilność m.in.: udźwig, prześwit, odporność 
na warunki atmosferyczne itp.

Z dostępnych danych wynika że w roku 2013 stosunek 
procentowy udziału w rynku wózków techniki magazyno-
wej względem wózków widłowych z przeciwwagą wynosił 
odpowiednio 63% do 37% i trend ten z korektą wzrostową 
3-5% na rzecz wózków techniki magazynowej powinien 
utrzymać się w przyszłości z zaznaczeniem że w przypad-
ku sektora wózków widłowych z przeciwwagą odnotujemy 
wzrost udziału napędu elektrycznego wobec spalinowego.

Maciej Fajkowski
Dyrektor Działu Importu Nissan Forklift Polsad

Fot. Nissan Forklift Polsad



http://www.camoplastsolideal.com/pl/material-handling
http://www.camoplastsolideal.com/pl
http://www.camoplastsolideal.com/pl
mailto:biuro@camoplastsolideal.com
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Analityczny sukces
O biotechnologii, kompostowaniu opon, zagrożeniach nieuczciwej konkurencji oraz wyni-
kach wykonania budżetu, z Grzegorzem Szkulteckim, Prezesem Zarządu Solideal Polska SA, 
rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.

– Andrzej Szymkiewicz – Solideal na polskim rynku jest 
już kilkanaście lat. Jaka jest kondycja firmy w Polsce i na 
świecie?

Grzegorz Szkultecki – Niemal wszystkie firmy w 2008 
roku, przeżywały trudne chwile, my też dość gwałtownie 
musieliśmy się zmniejszyć, w tej chwili powoli rośniemy, 
zwiększamy zatrudnienie, nowe sprzęty i wyposażenie 
magazynu. Kondycja firmy w Polsce jest dobra i jesteśmy 
bardzo optymistycznie nastawieni, bo widzimy poprawę.

– Czyli są jakieś symptomy? Wzrasta koniunktura, rośnie 
zadowolenie klientów rozwojem sytuacji gospodarczej, 
potwierdzacie to?

Musimy rozdzielać kilka segmentów rynku, na których 
działamy. Obecnie 60% naszej sprzedaży są to opony do 
wózków widłowych, ok. 35% to są opony do maszyn bu-
dowlanych, a reszta to są gąsienice, felgi, wypełnienie. 
W segmencie budowlanym mamy duże wzrosty, jesteśmy 
nowym graczem na tym rynku, w związku z tym łatwiej 
jest nam pozyskać klientów. Do tego właściwie co miesiąc 
w dziale budowlanym są wprowadzane nowe produkty, 
które znajdują nabywców i ten wzrost jest dosyć natural-
ny. Natomiast w segmencie opon do wózków widłowych 
sytuacja nie jest jednoznaczna, ponieważ klienci, którzy 
są z nami od lat, mają wahania w zakupach. Firmy, któ-
re niegdyś były jednymi z największych odbiorców opon 
wózkowych, zredukowały swoje zakupy, inne przeszły na 
zakupy kontenerowe. W związku z tym trudno jest mó-
wić, że wszyscy są zadowoleni. Widzimy zmiany natęże-
nia współpracy, jednak przyczyny w każdym przypadku 
są inne, zarówno w małych firmach serwisowych, które 
obsługują wózki jak i w dużych przedstawicielstwach glo-
balnych firm wózkowych. 

– W ubiegłym roku firma Solideal zanotowała wzrost?

W segmencie opon wózkowych, były bardzo nieznaczne 
wzrosty. Udało nam się w ubiegłym roku nieco zwiększyć 

udziały w rynku opon pneumatycznych dzięki oponie tzw. 
budżetowej. Zauważamy też, że coraz lepiej się sprzedają 
produkty premium, jednak są to wzrosty symboliczne.

– Od kilku lat jesteście firmą Camoplast-Solideal. Czy to 
pomogło firmie, odczuwacie jakieś korzyści tutaj, na ryn-
ku Polskim?

Na pewno połączenie firm Camoplast i Solideal, miało po-
zytywne skutki dla obu organizacji. Efekt synergii dosko-
nale widać przy zakupach surowców, grupa zanotowała 
dzięki temu duże oszczędności. Możemy powiedzieć, że dla 
nas jako dla pracowników grupy w Polsce, ciekawym prze-
życiem było wprowadzenie kultury zatrudnienia typowej 
dla międzynarodowych grup, które wprowadził Camoplast. 
Można powiedzieć, że na początku odczuwaliśmy pewną 
presję do zaakceptowania nowych standardów – zarów-
no raportowania tego co robimy i oceny naszych działań. 
W tej chwili, po 3 latach jest to już raczej naturalny proces 
i samemu gdy się sugeruje ocenę przełożonym ma się peł-
ną satysfakcję, widząc, że zadania jakie były zlecone rok 
temu udało się wypełnić w całości, bądź w jakiejś części. 
Dla mnie jest to bardzo pozytywne.

– Jesteście w chwili obecnej dużą organizacją, macie bar-
dzo dużo zakładów produkcyjnych, sporo laboratoriów 
i biur projektowych. W jaki sposób jest wykorzystywany 
ten efekt synergii, w kierunku poszukiwania nowych roz-
wiązań, czy są jakieś badania nad nowymi mieszankami, 
czy bieżnikami? 

Tak jak mówiłem na wstępie – w dziale opon budowla-
nych właściwie co miesiąc jest wdrażany nowy produkt, 
więc widać że działy projektowe i wdrożeniowe pracują 
pełną parą. W tej chwili jesteśmy na etapie wymiany form 
do opon pneumatycznych Ecomatic. Widzimy, że fabryki 
inwestują co miesiąc w nowe, lepszej jakości formy. Nasze 
produkty będą wyglądać ładniej niż stare produkty. Lepiej 
się czujemy, kiedy widzimy że dany produkt jest ulepsza-
ny. Ruszyła budowa zupełnie nowej fabryki w Wietnamie. 
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Jest to kolejny krok w celu opanowania rynków azjatyckich 
przez grupę.

– Wszystkie opony, które trafiają na rynek Polski pocho-
dzą ze Sri Lanki?

Możemy powiedzieć, że 100% opon do wózków widło-
wych, które sprowadzamy jest produkowanych na Sri Lan-
ce, natomiast jeżeli chodzi o opony budowlane to mamy 
część asortymentu produkowanego w Chinach i mamy po-
jedyncze rozmiary z Tajwanu.

– Jak rozwinął się rynek na przestrzeni tych kilkunastu 
lat, odkąd Solideal na nim działa? Czy widać tę różnicę, 
czy jest ona znacząca?

Nie ma badań rynkowych w tym zakresie, jednak według 
naszych szacunków nastąpiła bardzo znacząca zmiana 
jeżeli chodzi o proporcje zastosowania opon pneumatycz-
nych i superelastycznych. Możemy powiedzieć, że zmniej-
szyła się o połowę liczba opon pneumatycznych do wóz-

ków widłowych sprzedawanych w Polsce na przestrzeni 
ostatnich 10–15 lat. Nastąpiła redukcja rynku o 50% na 
rzecz rynku opon superelastycznych.

– Czy to będzie trwała tendencja? Czy to jest tylko chwi-
lowe wahnięcie rynku? 

Sadzę, że ten trend się utrzyma. O ile 10 czy 15 lat temu 
zarówno wjazdy i podłoże wokół magazynów wymagały 
miękkiej, pneumatycznej opony, o tyle w tej chwili widzi-
my jak to się zmieniło. Jakość placów przeładunkowych, 
czy podłóg w magazynach poprawiła się diametralnie. Nie 
ma w tym momencie tylu przeciwwskazań do stosowania 
opon superelastycznych i pozwalają na pracę bez przesto-
jów przez wiele miesięcy.

– Czy robiliście Państwo badania nad wytrzymałością 
poszczególnych rodzajów opon? Od czego to zależy?

Musimy rozróżnić tzw. wytrzymałość konstrukcji opony 
oraz wytrzymałość samego bieżnika. W oponie superela-

Fot. Camoplast Solideal
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stycznej w danym rozmiarze jest z reguły 20–30% więcej 
bieżnika. W związku z tym, opona superelastyczna zawsze 
będzie miała przynajmniej 30% większą żywotność niż 
opona pneumatyczna. Natomiast jeżeli chodzi o konstruk-
cję i wytrzymałość na obciążenia, to tutaj mamy taką sy-
tuację, że opona pneumatyczna jest bardziej wytrzymała 
na problemy związane z temperaturą i długimi przejaz-
dami pod obciążeniem, natomiast opona superelastyczna 
jest mniej wrażliwa na jednorazowe przeciążenia. Oponę 
superelastyczną można chwilowo przeciążyć, natomiast 
nie można jej eksploatować przez długi okres czasu pod 
dużym obciążeniem ponieważ kumuluje w sobie ciepło. 
W zależności od tego w jakim cyklu wózek pracuje, dobie-
rana jest odpowiednia opona. Czasem jest automatycznie 
odrzucana opona pneumatyczna, a czasami, z samej de-
finicji pracy wózka niemożliwe jest zastosowanie opony 
superelastycznej.

– Czy polski rynek jest na tyle wyedukowany, że tak jak 
przed chwilą zostało powiedziane, wie jaką oponę do ja-
kiego środowiska pracy zastosować?

Wiedza użytkowników jest coraz większa, wynika ona 
z tego, że ludzie kształcą się i zdobywają doświadczenie, 
ale również jest coraz więcej różnego rodzaju publikacji 
i informacji branżowej, gdzie mogą się wiele dowiedzieć. 
Myślę, że stan świadomości użytkowników się bardzo po-
prawił i w chwili obecnej dorównuje zachodowi.

– Czy „Akademia Solideal” ma w tym swój udział?

Nasza Akademia skierowana jest nie do użytkowników, 
a do dystrybutorów. W związku z tym mamy świado-
mość, że nasi dystrybutorzy są przeszkoleni i mają wiedzę 
o wszystkich cechach naszych produktów. Operatorzy lo-
gistyczni mają fachowców, którzy swoją wiedzę pozyskują 
z różnych kursów i szkoleń prowadzonych przez producen-
tów wózków widłowych. Ci menadżerowie nie boją się py-
tać dostawców o plusy i minusy danego rozwiązania i je-
stem przekonany, że ta wiedza może być niejednokrotnie 
większa niż niektórych dystrybutorów.

– Wasz klient jest informowany o przeznaczeniu Wa-
szych produktów przed podjęciem decyzji?

Problem polega na tym, że o ile w przypadku samocho-
du rozróżniamy markę, kształt i kolor, to dla większości 

użytkowników wózków widłowych, wózek jest jedynie na- wózków widłowych, wózek jest jedynie na-, wózek jest jedynie na-
rzędziem, a opona do tego wózka, prawie zawsze czarna 
i okrągła. Jeżeli nasi dystrybutorzy nie będą potrafili wy-
różnić naszej oferty spośród ofert konkurencji, wtedy je-
dynym parametrem decydującym o wyborze użytkownika 
będzie cena. Nawet nam, mimo że mamy tzw. tanie opony 
w ofercie, nie zależy aby sprzedać do użytkownika oponę 
tanią, z której on nie będzie zadowolony. Zależy nam na 
tym, aby sprzedać oponę, z której użytkownik będzie zado-
wolony i ponownie wybierze nas, jako dostawcę opon do 
swoich wózków widłowych. Chcemy, aby nasi dystrybuto-
rzy wiedzieli do jakich warunków klient potrzebuje produkt 
i na tej podstawie tworzyli oferty. Sądzę, że przynajmniej 
kilkadziesiąt firm w skali kraju już to robi i jesteśmy z tego 
bardzo dumni.

– Jak szybko odbudowujecie straty po pamiętnym roku 
2008?

My nie straciliśmy dużo na wielkości sprzedaży, ilość sztuk 
sprzedawanych opon nie spadła dramatycznie. W 2008 
i 2009 roku straciliśmy przez konieczność dostosowania 
cen do rynku, w związku z tym sprzedawaliśmy po niż-
szych cenach. Ponadto uderzyły w nas, w sposób bardzo 
bolesny, straty na różnicach kursowych. Poziom sprzedaży 
ilościowej, spadł wtedy o niecałe 20%, które już w 2010 
roku odrobiliśmy, a lata 2011, 2012 i 2013 to czas deli-
katnych wzrostów. W segmencie opon budowlanych ilość 
sztuk sprzedanych w roku finansowym 2013 i 2014 jest 
prawie dwukrotnie wyższa niż w latach 2008 i 2009. 
W tym segmencie, przyrosty były powyżej 20%, rok do 
roku.

– Czy te 20% to jest Wasz cel wzrostu?

Mamy różne cele, dla różnych segmentów. W segmencie 
opon do wózków widłowych, w związku z tym, że nasza 
marka jest już tutaj obecna 20 lat i mamy dość duży udział 
w rynku opon do wózków widłowych, celem jest utrzyma-
nie aktualnych udziałów w rynku, co jest bardzo konkret-
nym zadaniem. Jeżeli chodzi o opony do maszyn budowla-
nych, tutaj jesteśmy ciągle małym graczem i nasze udziały 
w rynku wynoszą w granicach 5 do 10%. W związku z tym 
dosyć łatwo jest tą sprzedaż rozwijać. W Polsce firma ma 
rosnąć w oparciu o wzrost sprzedaży opon do maszyn 
budowlanych i naszym celem jest utrzymanie aktualnej 
sprzedaży opon do wózków.



19

– A jak Państwo oceniacie rynek opon do wózków widło-
wych? W tej chwili zmienia się struktura na rynku, maleje 
udział czołowych wózków widłowych, rośnie wózków 
techniki magazynowej. Jak to oceniacie? 

Sadzę, że w miarę rozwoju całej gospodarki, docelowo 
sprzedaż obu rodzajów wózków będzie rosła, ponieważ 
wózki czołowe są potrzebne do jednych zastosowań, na-
tomiast wózki techniki magazynowej są niezwykle efek-
tywne w przypadku różnego rodzaju magazynów, centrów 
logistycznych czy firm konfekcjonujących. Zapewne, jeszcze 
przez 2–3 lata wzrost sprzedaży wózków techniki maga-
zynowej będzie utrzymywał się na wysokim poziomie, przy 
niewielkich wzrostach sprzedaży wózków czołowych. Hi-
storia bardziej rozwiniętych gospodarek pokazuje, że i jedne 
i drugie wózki mają swoje zastosowania i są potrzebne.

– Jak duża jest konkurencja na rynku opon do wózków 
widłowych?

Ogromna. Wszyscy czołowi producenci są obecni albo 
przez swoje firmy dystrybucyjne, albo przez importerów. 
Jest wielu importerów niezależnych różnych marek. Mam 
takie wrażenie, że w segmencie opon do wózków widło-
wych jest w Polsce w tej chwili większa konkurencja niż 
w krajach o ustabilizowanej gospodarce takich jak Niemcy, 
Francja czy Wielka Brytania.

– Jak dużym zagrożeniem są dostawcy z Azji?

Myślę, że nie możemy mówić o zagrożeniu. Dla rynku, 
dla finalnych użytkowników, tak jak i w innych bran-
żach, zdrowa konkurencja jest pewnym elementem rynku 
i w długim okresie czasu prowadzi do zmniejszenia kosz-
tów ponoszonych przez użytkowników. Natomiast pew-
nego rodzaju zagrożeniem jest niezdrowa konkurencja. 
Znamy przypadki, że produkcja niektórych asortymentów 
w Chinach była dotowana przez państwo i zalewała inne 
rynki. To się nie tyczy jedynie wózków widłowych, ale 
również baterii, paneli słonecznych, wyrobów przemysłu 
ciężkiego. Nie można konkurować z producentem, który 
dostaje od państwa ponad 25% za to, że wyeksportował, 
to nie jest działanie rynku.

– Kultura techniczna zachodu, jest podpatrywana przez 
azjatyckich producentów, gdzie transfer nie jest stamtąd 
tu, tylko stąd tam.

Właściwie trudno jest powiedzieć skąd jest transfer, gdyż 
jest mnóstwo firm, które współpracują z producentami 
opon. Obecnie wiele firm współpracuje z zewnętrznymi 
firmami nowoczesnych biotechnologii, w kierunku produ-
kowania opon, z wykorzystaniem surowców naturalnych 
innych niż kauczuk. Mówi się o tym, że za kilka bądź kilka-
naście lat opony będzie można kompostować i będą mate-
riałem który ulega biodegradacji. Tak naprawdę na świecie 
postęp myśli technicznej, technologii powoduje, że o ile 
100 lat temu było wiadomo, że jest Goodyear, Michelin 
i Continental jako pierwsi producenci opon, tak w tej chwili 
proekologiczne myślenie spowoduje, że liczyć się w branży 
będą nie tylko producenci opon, ale i dostawcy tych zielo-
nych technologii.

– Te zielone technologie to one nie powstają w Waszych 
centrach konstrukcyjno-badawczych? One są zupełnie na 
zewnątrz?

To kwestia ogromnej pracy nad nowoczesnymi materia-
łami np. medycznymi. Nie pracuje się tylko w aptece czy 
laboratorium medycznym, ale to jest wiedza z pogra-
nicza biologii, fizyki, chemii i prawdopodobnie jeszcze 
informatyki.

– Interdyscyplinarność odciska swoje piętno w każdym 
obszarze gospodarczym. To gdzie jest ta dolina krzemo-
wa opon?

Trudno powiedzieć, ponieważ prace prowadzone przez 
największe koncerny nie idą jednotorowo. W prasie bran-
żowej, pisze się o różnych projektach czy porozumieniach, 
które poszczególne firmy oponiarskie będą prowadziły ra-
zem z firmami zewnętrznymi specjalizującymi się w che-
mii, biotechnologii czy genetyce roślinnej. Mogę się tylko 
domyślać, że przemysł oponiarski jako całość w najbliż-
szych 5 czy 10 latach przejdzie znaczące zmiany. 

– Technologia bardzo dalece ingeruje w różne produkty. 
Jaki jest udział komponentów w oponie? Chodzi mi o sa-
dzę, kauczuk i inne uszlachetniacze.

Bez używania uszlachetniaczy żywotność opony by była 
dramatycznie krótka, szczególnie przy dzisiejszej inten-
sywności eksploatacji, zarówno w przypadku opon sa-
mochodowych, jaki i do wózków widłowych. Proporcje 
tych uszlachetniaczy zależą od producenta, od tego jaki 

http://www.camoplastsolideal.com/pl/


Widlak List 2014

Log4.pl20

jest dostęp do poszczególnych rodzajów kauczuku i oczy-
wiście zmienia się tutaj też ze względu na ceny. W tej 
chwili ceny kauczuku naturalnego są na rozsądnym po-
ziomie, nawet można powiedzieć, że dosyć niskim. Ceny 
kauczuku syntetycznego są w tej chwili na poziomie 
troszkę powyżej średnich, w związku z tym użytkowa-
nie tego kauczuku jest troszkę mniej opłacalne. Jednak 
kauczuk syntetyczny uniezależnia w pewnym stopniu od 
skutków ewentualnych zmian pogodowych, w przypadku 
nieurodzaju kauczuku naturalnego można się posiłkować 
kauczukiem syntetycznym. Natomiast wszelkiego ro-
dzaju komponenty uszlachetniające, poprawiające wła-
sności zarówno mieszanek do produkcji, jak i gotowego 
produktu drożeją. To wynika z faktu, że firmy chemiczne 
angażują duże środki finansowe w badania mające na 
celu poprawę swoich produktów. W związku z tym udział 
kosztu nowych technologii w koszcie nowej opony będzie 
się zwiększał.

– Jest duża różnica pomiędzy kauczukiem naturalnym 
a syntetycznym?

Ja niestety nie jestem specjalistą od mieszanek, natomiast 
właściwie w tej chwili nie można wyprodukować dobrej 
opony, z samego kauczuku naturalnego czy syntetycznego. 
Jest to zawsze jakaś kompozycja, natomiast niektóre firmy 
chemiczne pracują nad takimi produktami które można 
ocenić jako elastomer – coś pomiędzy kauczukiem a pla-
stikiem. Prace w tym kierunku są prowadzone na wszyst-
kich kontynentach. Nie wiadomo, może kiedyś pewnego 
rodzaju elastomer zastąpi mieszanki stosowane dzisiaj.

– Elastomer – używacie go do serwisowania i napraw opon?

To jest zupełnie inny produkt, też nazywa się elastomer, 
natomiast mówiąc o elastomerze w kontekście gumy mó-
wiłem o pewnego rodzaju tworzywie, które po odkształce-
niu chwilowym wraca do swojego pierwotnego kształtu. 
My mamy elastomer do wypełniania opon pneumatycz-
nych, który zastępuje w środku powietrze i powoduje że 
opona jest odporna na przebicie i małe rozcięcia.

– Można powiedzieć, że z pneumatycznej opony robi się 
superelastyczna?

Tak możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o odporność na 
przebicie to ona jest w 100% odporna na przebicie, nato-

miast głębokość bieżnika pozostaje taka sama jak w opo-
nie pneumatycznej, czyli mniejsza. Jednak, co jest ważne, 
będzie to opona odporna na przebicia z zachowaniem ela-
styczności opony pneunatycznej, czyli poprawia się kom-
fort jazdy.

– Jak rozwija się ta usługa? Klienci korzystają z tego?

W przypadku opon do wózków widłowych osiągnęliśmy 
poziom, który bym nazwał stabilnym. Mamy klientów, któ-
rzy wypełniają opony do podnośników nożycowych. Jeżeli 
chodzi o użytkowników wózków widłowych to oni decydu-
ją się na przejście na opony superelastyczne jeżeli pracują 
w warunkach narażonych na przebicie. Wśród klientów 
tzw. budowlanych wypełnienie elastomerem cieszy się co-
raz większą popularnością.

– Ilu partnerów ma na rynku Solideal?

Lubię nazwę partnerzy, ponieważ nie wszyscy są dystrybuto-
rami. Mamy 40 partnerów bardzo dużych, 70 firm to partne-
rzy oceniani jako duzi i do tego mamy ok. 180 małych i śred-
niej wielkości firm partnerskich. W sumie z nami współpracuje 
między 300 a 350 firm obejmujących całą Polskę.

– Czy Solideal realizuje swoje cele poprzez swoich partne-
rów, czy partnerzy mają swoje cele które Wy wypełniacie? 

Nasi partnerzy pomagają nam zrealizować nasz cel, któ-
rym jest – w przypadku opon do wózków widłowych, 
utrzymanie pewnego udziału w rynku, czyli sprzedaż na 
określonym poziomie. My nie narzucamy naszym partne-
rom, że muszą pracować, tak czy inaczej. My oczywiście 
zachęcamy ich do pewnego rodzaju działań, a do innych 
staramy się zniechęcać. Wszyscy nasi partnerzy, to są fir-
my zupełnie od nas niezależne. Z reguły one realizują swój 
cel, czyli pracują po to, by rozwijać swoje firmy, zarabiać 
pieniądze, inwestują w swoje firmy, by poprawiać jakość 
usług, stan wyposażenia technicznego, by polepszać czas 
reakcji na potrzeby klientów. Nie narzucamy naszym part-
nerom sposobu działania.

– Ale określacie jakiś standard, macie jakieś warunki 
które muszą spełnić?

Właściwie możemy powiedzieć tak, że wśród dużych 
partnerów są firmy, które mają własną organizację, czy 
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nawet kulturę korporacyjną. W związku z tym w żaden 
sposób nie jesteśmy tym firmom w stanie niczego narzu-
cić, a możemy co najwyżej wspierać, współorganizując 
pewnego rodzaju akcje promocyjne, czy współfinansując 
materiały różnego rodzaju. Dla nas jest ważne to, żeby 
każdy z partnerów rozumiał potrzeby swojego klien-
ta, finalnego użytkownika i interesował się jak produkt 
jest użytkowany i oceniany przez użytkownika – po to, 
byśmy w przyszłości mogli lepiej dopasować ofertę do 
jego potrzeb. Głównym kryterium doboru partnerów jest 
właściwa obsługa użytkownika i odpowiednia przed nim 
reprezentacja naszej firmy.

– Jak zamknął się rok budżetowy, w firmie Solideal Polska?

Mogę powiedzieć z dumą, że przewidywaliśmy, że będzie 
to niezły rok. Udało się nam zrealizować budżet. W przy-ło się nam zrealizować budżet. W przy-. W przy-
padku opon do wózków widłowych budżet przekroczyli-
śmy o ok. 1,7%. W związku z tym w wartości sprzedaży 
nie ma dużej rozbieżności w stosunku do tego, co przewi-
dywaliśmy. W dziale budowlanym przekroczenie budżetu 
jest zdecydowanie większe, bo o ok. 10%. Sumarycznie 
rzecz ujmując budżet wykonany jest w okolicach 5% po-
nad plan.

– To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę otoczenie 
w którym był realizowany, a które nie było najłatwiejsze.

Mając stałych partnerów, ja bym powiedział, że dla nas 
to otoczenie biznesowe właściwie się nie zmieniło. To nasi 
partnerzy wykorzystali pewne możliwości, żeby realizo-
wać nasz plan, a w niektórych przypadkach przekraczać 
go. W segmencie opon do wózków widłowych w ostatnich 
kilkunastu miesiącach nie przybył żaden znaczący nowy 
klient, natomiast w segmencie opon budowlanych do-
słownie na palcach jednej ręki można policzyć całkowicie 
nowych klientów, którzy wykazali znaczące obroty. Nato-
miast musimy mieć świadomość, że jest to wynik wpro-
wadzania nowego asortymentu do naszej oferty. Specja-
liści zobaczyli, że jest możliwość spróbowania nawiązania 
współpracy z nowym dostawcą i tę próbę podjęli.

– To jest taki zdrowy objaw z uwagi na to, że rozwija-
cie się wraz z klientami. Tak cała Europa funkcjonuje, nie 
można powiedzieć że znaczący dostawcy ciągle mają no-
wych klientów, oni rozwijają się przy tych klientach któ-
rzy kupują ich nowe produkty.

Tak jest w naszym przypadku. Patrząc na europejski rynek 
samochodów osobowych, jest tam pewna pula aut która 
się sprzedaje. Nie jest to wcale więcej niż rok temu, a nie-
którzy producenci odnotowują wzrost produkcji i sprzeda-
ży. W związku z tym konkluzja jest taka, że inni producen-
ci muszą redukować sprzedaż. Natomiast patrząc już na 
konkretną markę czy producenta to zmieniają się proporcje 
– w jednym kraju nagle sprzedało się samochodów wię-
cej, w innym mniej, jeden diler sprzeda więcej a inny mniej, 
natomiast to, że jeden sprzeda mniej a drugi więcej nie 
znaczy, że nie można zwiększyć produkcji. Tak samo jest 
u nas, niektórzy dystrybutorzy i nasi partnerzy zmniejszyli 
u nas zakupy, a inni zwiększyli, nie jest powiedziane, że za 
rok ten trend nie będzie odwrotny. Nie umiem tego wytłu-
maczyć, natomiast widzimy pewną cykliczną aktywność 

poszczególnych klientów, z którymi współpracujemy już 
10 lat albo nawet dłużej, że są lata kiedy skupiają się na 
naszym produkcie i nasza sprzedaż rośnie, potem z jakiś 
powodów wewnętrznych lub z powodów zmiany orga-
nizacji lub innych, następuje redukcja pewnych zakupów. 
Ona może trwać nawet 2–3 lata, po czym, znowu jest ja-
kiś impuls u klienta i zaczyna zwiększać on zakupy u nas. 
Jest to rynek płynny, zmieniający się. Pomimo tego, że 
pracuję na tym rynku już wiele lat, nie do końca rozumiem 
wszystkie mechanizmy. Analizujemy je, natomiast nie je-
steśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. To, że zrealizo-
waliśmy budżet i wynik nie odstaje za bardzo od planów, 

Fot. Camoplast Solideal
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bardzo mnie cieszy, bo to znaczy że nasze przypuszczenia 
były trafione.

– Rozumiem, że takie analizy na ten nadchodzący rok już 
są opracowane, co one wskazują?

Możemy sami za siebie trzymać kciuki aby zrealizować 
budżet. Jest on ok. 4% wyższy w oponach do wózków 
widłowych i ok. 20% wyższy w oponach budowlanych 
w odniesieniu do budżetu który teraz się kończy. Nie będzie 
tajemnicą jak powiem, że w tej chwili zakończymy z wyni-
kiem nieco ponad 28 mln złotych, gdzie w zeszłym roku 
było 26,5 mln. Nie mieliśmy do tej pory takiego wyniku. 
Natomiast na przyszły rok jest to prawie 31 mln złotych.

– Jakie są plany, aby zrealizować ten cel?

W zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza sesja wiosenna 
akademii Solideal, gdzie 24 przedstawicieli różnych firm 
uczestniczyło w szkoleniu. Nawiązujemy ciągły kontakt 
z partnerami i poszukujemy jak lepiej pracować, jak oni 
mogą lepiej doradzać końcowym użytkownikom. Odbędą 
się kolejne sesje akademii Solideal dla menadżerów, gdzie 
jak sądzę podzielą nasze przekonanie, że aby w pewien 
sposób zarządzać działem sprzedaży menadżerowie po-
winni rozumieć specyfikę produktu. Na tej podstawie, będą 
mogli ocenić działania swoich podwładnych, będą mogli 
pomóc swoją fachową radą własnemu personelowi. Sądzę 
że to dobra droga.

– Czyli Wasz kierunek, to praca organiczna, która nadal 
przynosi zamierzone efekty?

Sądzę, że każdy człowiek, w każdej branży chce, aby inni 
ludzie z którymi się styka go rozumieli, żeby mówić jed-
nym językiem i żeby wiedzieć co oferujemy. To jest w moim 
odczuciu bardzo naturalne podejście. Mamy partnerów, 
z którymi pracujemy 10 lat lub więcej, my nie jesteśmy na-
stawieni na pojedyncze strzały i pojedynczy wynik, gdzie 
następnie usiądziemy na laurach. Tak nie chcemy.

– Jaką wiedzę przekazujecie w ramach „Akademii Solideal”?

Szkolenia zawsze są prowadzone dwutorowo. Część do-
tycząca naszych produktów, zastosowań, portfolio pro-
dukcyjnego i to co możemy zaoferować oraz część usług 
tzw. najlepsze praktyki jak obsłużyć klienta. Druga część 

szkolenia dotyczy wiedzy z zakresu psychologii i handlu, 
musimy wiedzieć, co jest istotne przy sprzedaży. Nasz 
klient musi być w 100% świadomy, że przy sprzedaży 
musi generować marżę aby pokryć koszty swojej działal-
ności. Są również elementy szkolenia odnośnie psycholo-
gii sprzedaży, żeby kontakt z klientem był poprawny, aby 
unikać pewnych sytuacji stresowych. Wydaje nam się, 
że jest to wiedza którą większość osób ma, natomiast 
nawet jeżeli będzie usystematyzowana, a przy okazji je-
śli przedstawiciele naszych partnerów wymienią swoje 
doświadczenia z obsługi klientów, z kontaktów z klien-
tami, to daje poczucie istnienia w pewnej grupie, gdzie 
problemy które ma sprzedawca w firmie A wcale nie są 
obce sprzedawcy w firmie B. Mogą się dzięki temu czuć 
trochę lepiej, że świat nie koncentruje się na tym, żeby 
mu dołożyć problemów, tylko rzeczywiście specyfika pra-
cy w sytuacji różnego rodzaju awarii, czy terminowych 
przeładunków jest bardzo stresująca.

– Czy firma będzie obecna na Taropaku i planuje prezen-
tację nowych produktów?

Na pewno we wrześniu na Taropaku przedstawimy 
wszystkie produkty, które mamy przeznaczone do trans-
portu wewnętrznego, z pewnym podkreśleniem wizualnej 
poprawy naszych produktów. Będzie również opona, któ-
rą rozpoczęliśmy produkować rok temu – opona pneu-
matyczna Solideal ED+. Ponieważ mieliśmy duże zapasy 
opon Solideal ED oraz opon Ecomatic, nie wprowadziliśmy 
jeszcze ED+ do szerokiej sprzedaży. Liczymy, że do sierp-
nia zgromadzimy pewien zapas całego asortymentu ED+, 
w związku z czym oficjalnie rozpoczniemy sprzedaż tego 
produktu na Taropaku.

– Czego życzyć, na nowy rok budżetowy?

Życzymy sobie i innym, aby problemy polityczne nie 
spowodowały problemów ekonomicznych, co bardzo 
często ma miejsce. Liczymy na to, że spokój i rozsądek 
polityków doprowadzą do zakończenia pewnych napięć, 
które mamy w Europie.

– Dziękując za rozmowę, tego spokoju życzę Państwu 
i waszym partnerom.

Dziękuję.



ANALIZA
RYNKU
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Streszczenie
1. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Sytuacja gospodarcza Polski w roku 2013 była korzyst-
niejsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Mieliliśmy do 
czynienia z realnym wzrostem produktu krajowego brut-
to, który wyniósł 1,6% w stosunku do roku 2012. Głów-
ną przyczyną wzrostu PKB Polski stanowił pozytywny 
wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyj-
nego. W 2013 roku odnotowywaliśmy przyrost wartości 
dodanej brutto w transporcie i gospodarce magazynowej 
(wzrost o 4,5%), przemyśle (o 2,9%) oraz handlu i napra-
wach (o 1,7%). W branży budownictwa odnotowany został 
spadek wartości dodanej brutto, który wyniósł 9,0%. Od 
drugiej połowy 2013 roku, z miesiąca na miesiąc, coraz 
szybciej wzrastała sprzedaż usług w transporcie i gospo-
darce magazynowej.

2. RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH 
I MAGAZYNOWYCH 

Rok 2013 był dla rynku powierzchni przemysłowych i ma-
gazynowych czasem dużych przemian. Stabilna gospodarka, 
dzięki widocznemu wzrostowi gospodarczemu, pozwoliła 
na rekordowy zapis w historii transakcji dla obiektów prze-
mysłowych i logistycznych. Od 2009 roku następuje stały 
wzrost podaży powierzchni przemysłowych i logistycznych. 
Szczególnie ważną rolę należy przypisać regionom Warsza-
wy i Śląska, które wykazują znaczny udział w całkowitej 
podaży powierzchni. Podaż powierzchni wynika również 
z budowli, które są lub będą ukończone w niedługim czasie. 
Znaczna przewaga magazynów będących w końcowej fazie 
budowy ma istotny wpływ na wielkość podaży. Po drugiej 
stronie barykady znajdziemy popyt, który podobnie jak po-
daż, może poszczycić się znaczną poprawą wyniku. Built 
to suit – właśnie ten typ budowy miał największy wpływ 
na obecny wynik popytu. Występuje on w dwóch polskich 
regionach – Poznaniu i Wrocławiu, które stają się obecnie 
głównym punktem zainteresowań inwestorów. Rynek po-
wierzchni handlowych, obok dwóch poprzednich, to równie 
ważny punkt niniejszej analizy. Centra handlowe, które sta-
nowią główne ogniwo łańcucha, posiadają 72% udziałów 
całkowitej podaży. Charakteryzują się znacznym przyrostem 
powierzchni w stosunku do roku ubiegłego. Szczególnie 
ważne dla statystyki są ośrodki o znacznym skupisku ludzi. 

3. RYNEK USŁUG LEASINGOWYCH W SEKTORZE 
WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Leasing wózków widłowych to obecnie doskonały sposób 
na optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie. Długo-
terminowy okres spłaty nie stwarza zagrożenia dla kon-
dycji firmy. W Polsce odnotowuje się nieznaczne wahania 
w ilości wózków leasingowanych. Przedsiębiorstwa trud-
niące się dzierżawą wózków w roku obecnym odnotowa-
ły niezbyt dobry wynik. Ponad połowa z nich zakończyła 
rok z wynikiem ujemnym. Najwięcej wózków udostępnił 
w roku 2013 Europejski Fundusz Leasingowy, który do-
datkowo odnotował wzrost w ilości w stosunku do roku 
ubiegłego. Rok obecny to fuzja czterech ważnych przedsię-
biorstw, z których narodziły się dwa nowe. 

4. WÓZKI WIDŁOWE

W 2013 roku popyt na wózki widłowe, mierzony liczbą 
wózków, które zarejestrowano w Urzędzie Dozoru Tech-
nicznego, spadł o ponad 10% (zarejestrowano 14050 
wózków) w porównaniu do lat 2011 – 2012. To istotny 
spadek popytu na rynku wózków widłowych, który po-
przedzony był stabilizacją na wysokim poziomie w roku 
2012 (zarejestrowano 15686 wózków).

Wśród 14050 wózków, które zarejestrowano w minionym 
roku, było 5695 (40,5%) wózków fabrycznie nowych oraz 
8355 (59,5%) wózków używanych. Pomimo większego 
udziału wózków używanych w popycie na wózki widłowe, 
na przestrzeni lat, ich przewaga malała. W latach 2010 
– 2011 zainteresowanie odbiorców wózkami nowymi ro-
sło znacznie szybciej niż używanymi – segment wózków 
nowych wzrastał (o 51,7% w 2010 i o 34,9% w 2011), 
podczas gdy używanych spadał (o 13% w 2010) lub był 
w stagnacji (2011). W 2012 roku popyt na wózki nowe 
nieznacznie (2,4%) spadł, podczas gdy na wózki używane 
nieznacznie wzrósł (2,2%). W 2013 roku zarejestrowaliśmy 
podobną, niekorzystną dynamikę całego rynku – popyt na 
wózki nowe spadł o 10,7%, a na wózki używane o 10,3%.

W 2013 roku w Polsce w użytku (zarejestrowanych) było 
140138 wózków widłowych – to 4,2% więcej, niż rok wcze-
śniej i 46,3% więcej, niż w 2009. Na polskim rynku syste-
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matycznie przybywa wózków widłowych. Wśród 14050 
wózków, które zarejestrowano w minionym roku, było 6999 
(49,8%) wózków o napędzie spalinowym oraz 5391 (38,4%) 
wózków o napędzie elektrycznym (pozostałą część wózków 
w danych UDT sklasyfikowano jako “inne” lub “nieokreślo-
ne”). Choć popyt na wózki spalinowe pozostaje większy, na 
przestrzeni lat 2009 – 2013 jego udział zmniejszał się. Do 
2011 roku oba te segmenty rosły, ale wózków elektrycznych 
szybciej (5% w 2010 i 16% w 2011 roku) niż spalinowych 
(1,7% w 2010 i 8,3% w 2011 roku). Podczas ostatnich dwóch 
lat popyt na wózki elektryczne ustabilizował się, a na wóz-
ki spalinowe istotnie spadł (o 3,9% w 2012 i 13,9% w 2013 
roku). W segmencie wózków spalinowych, przeważa popyt na 
wózki używane (70,1% w 2013 roku). W segmencie wózków 
elektrycznych, przeciwnie – dynamikę rynku bardziej napędza 
popyt na wózki nowe (56,6% w 2013 roku). 

W innym ujęciu, w popycie na wózki używane (wśród 
wózków, które zarejestrowano) w 2013 roku, przeważały 
wózki spalinowe (59,3%) nad elektrycznymi (28,3%). W po-
pycie na wózki nowe w 2013 roku przeważały elektryczne 
(53,6%) nad spalinowymi (36,8%).

W 2013 roku w użytku (zarejestrowanych) było 78891 (56,3%) 
wózków widłowych o napędzie spalinowym oraz 46913 
(33,5%) o napędzie elektrycznym (pozostałą część wózków 
w danych UDT sklasyfikowano jako “inne” lub “nieokreślone”). 
Całkowita wielkość segmentu wózków spalinowych jest więk-
sza, niż elektrycznych, choć jej udział w rynku co roku zmniej-
szał się, z 59% w 2009 roku. Udział segmentu wózków elek-
trycznych co roku nieznacznie rósł, z 32,2% w 2009 roku. 

Zestawiając na jednym wykresie liczbę wszystkich wóz-
ków techniki magazynowej na tle wszystkich wózków 
rejestrowanych w latach 2009 – 2013, z trudem można 
dopatrzeć się znacznych zmian. Występuje raczej niewiel-
kie wahanie w ilości wózków techniki magazynowej. War-
to zwrócić uwagę, iż kondycja wszystkich rejestrowanych 
wózków doskonale odzwierciedla sytuację na rynku wóz-
ków widłowych techniki magazynowej. W ostatnich 3 la-
tach dostrzegamy wzrost liczebności wózków używanych 
w stosunku 55 do 44 (% w 2013 roku).

5. WÓZKI WIDŁOWE Z PODZIAŁEM NA MARKI

Analizie rynku wózków widłowych z podziałem na marki, 
w ujęciu całościowym oraz z podziałem na wózki widło-

we zaliczane jako nowe i używane poddano 31 odrębnych 
producentów oraz grupę marek nieokreślonych, traktowa-
nych jako jedna pod nazwą “inni wytwórcy”.

Generalnymi liderami na ogólnym rynku wózków widło-
wych w 2013 roku okazali się Linde (2647 sztuk), Still 
(1898 sztuk) oraz Jungheinrich (1748 sztuk). Suma nowo 
wprowadzonych wózków widłowych tylko owych trzech 
graczy stanowi ponad połowę rynku w tym obszarze. Dla 
około jednej trzeciej przedsiębiorstw działających na ryn-
ku stosunek wprowadzonych pojazdów w 2013 roku był 
większy niż pojazdów używanych. Sześciu producentów 
nie wprowadziło w ubiegłym roku żadnego wózka, co daje 
25 marek na rynku nowych wózków widłowych. Główni 
gracze tego obszaru są tożsami z liderami generalnymi, 
natomiast marki wiodące używanych wózków widłowych 
to Linde, Toyota oraz Still.

W 2013 roku zostało zarejestrowanych 6949 wózków 
widłowych z napędem spalinowym, wśród których prym 
wiedzie marka Still, która zajmuje 21% rynku (454 sztuk), 
następnie marka Linde (379 sztuk), a na kolejnych miej-
scach znalazły się marki takie jak Toyota i Jungheinrich. 
Wśród używanych pojazdów z napędem spalinowym 
w 2013 roku odnotowano znaczne rozdrobnienie rynku 
– podział na 30 marek. Pozycje lidera zajęła marka Lin-
de z liczbą 1013 pojazdów, z kolei Toyota z 892 wózkami 
uplasowała się na drugim miejscu. Pozostałe marki po-
zostają w tyle w stosunku do marek dominujących. Ze-
stawiając dane nowych i używanych wózków widłowych 
z napędem spalinowym na polskim rynku dominują: marka 
Linde, Toyota, grupa Innych wytwórców oraz Still.

W 2013 wyprodukowanych zostało 3053 wózków widło-
wych z napędem elektrycznym, które można przydzielić do 
22 marek. Pierwsze miejsce zajmuje marka Jungheinrich 
(711 sztuk), na drugim miejscu – Still (564 sztuki), na trze-
cim miejscu Linde (522 sztuki). Na rynku używanych wóz-
ków elektrycznych zmiana występuje pomiędzy marką Lin-
de a Still z różnicą 5 wózków, dominująca w tym segmencie 
marką jest Jungheinrich z przewagą prawie 200 sztuk nad 
marką Linde. Porównując nowe i używane wózki widłowe 
z napędem elektrycznym zauważyć można, że spośród pra-
wie 30 producentów liderem jest marka Jungheinrich, na 
kolejnych pozycjach plasują się marki: Still, Linde oraz BT, po 
czym następuje wielki przeskok w ilościach do pozostałych 
producentów. 

http://www.camoplastsolideal.com/pl/


Widlak List 2014

Log4.pl24

Dokonując analizy wózków widłowych techniki magazyno-
wej, tzn. sterowanych z poziomu roboczego, podestu, moż-
na stwierdzić, że spośród 19 producentów, którzy w 2013 
roku wprowadzili na rynek co najmniej jeden wózek widło-
wy, liderem jest Jungheinrich (264 sztuki), po czym wyróżnić 
można marki BT, Still oraz Linde. Podobnie wygląda sytuacja 
przy omawianiu sfery używanych wózków widłowych tech-
niki magazynowej. Niekwestionowanym liderem jest marka 
Jungheinrich. Warto podkreślić jednak, że w porównaniu ze 
swoimi innymi produktami procent posiadanych wózków 
widłowych techniki magazynowej, wyróżnia również markę 
Promag, jako potencjalnego mocnego konkurenta.

6. CZOŁOWE WÓZKI WIDŁOWE Z PODZIAŁEM 
NA MARKI

Czołowych wózków widłowych w 2013 roku łącznie zare-
jestrowano w Polsce 4394, z czego ponad 65% to pojazdy 
używane. Były one wyprodukowane pod ponad 30 różnymi 
markami. Spośród nich dominującą rolę zajmują Still, Jun-
gheinrich, Linde oraz Toyota. Pierwsza zdominowała sek-
tor nowych czołowych wózków widłowych w roku 2013, 
wprowadzając na rynek 411 takich pojazdów, co stanowiło 
ponad 27%. Wózków każdej z dwóch kolejnych marek było 
o około połowę mniej. Jednak wszystkie trzy łącznie zdobyły 
prawie 55% udziałów w tym sektorze. Z kolei wśród uży-
wanych czołowych wózków widłowych prowadzenie objęła 
czwarta z wyróżnionych marek – Toyota (488 pojazdów, 
16,87%). Blisko za nią uplasowała się na rynku marka Linde 
(481 pojazdów, 16,63%). Pozostałe marki nie przekroczyły 
liczby 260 sztuk. Natomiast w ogólnym zestawieniu nowych 
oraz używanych czołowych wózków widłowych różnice po-
między trzema największymi graczami sektora są stosun-
kowo niewielkie. Pierwsza marka, Linde, na swoim koncie 
odnotowała łącznie 669 zarejestrowanych tego typu pojaz-
dów w roku ubiegłym. Z kolei wózków Still było 662, Toyota 
– 612. Pojazdów czołowych czwartej co do wielkości marki, 
Jungheinrich, wpuszczono do użytku 425. Warto również 
zwrócić uwagę na fakt, iż marki takie jak Balkancar, GPW 
Gliwice, Daewoo, RAK Suchedniów, OM Pimesmo, Rocla, HC 
czy Hubtex, nie wprowadziły na rynek w roku ubiegłym ani 
jednego nowego czołowego wózka widłowego.

Natomiast wśród tego typu pojazdów z napędem spalino-
wym dominuje marka Toyota z liczbą 542 wózków czoło-
wych, z czego aż 449 (82,8%) zostało wyprodukowanych 
wcześniej niż w roku ubiegłym. Na drugim miejscu co do 

ilości czołowych wózków spalinowych są te sygnowane 
marką Linde (487 sztuk). Proporcje pojazdów napędza-
nych spalinowo wyprodukowanych w roku 2013 do tych 
wypuszczonych na rynek w latach wcześniejszych są bar-
dzo zbliżone do tych z poprzedniego przypadku (82,5% 
używanych i 17,5% nowych). Wyróżnić tutaj należy kolejną 
największą na rynku markę, Still, która zdominowała sek-
tor nowymi czołowymi wózkami widłowymi z napędem 
spalinowym, wprowadzając ich na rynek rok temu aż 343 
sztuki. Jednocześnie zajęła silną pozycję wśród pojazdów 
używanych, których zarejestrowano 131. Tak dużej prze-
wagi wózków rocznika produkcji 2013 nie odnotowano 
w przypadku żadnej innej marki.

Z kolei czołowych wózków widłowych napędzanych elek-
trycznie zarejestrowano w 2013 roku 838 sztuk. Liderem 
tego sektora jest marka Linde z liczbą 291 pojazdów (199 
używanych i 92 nowe). Na drugim miejscu uplasowały się 
wózki Jungheinrich, których zarejestrowano 273. Jedno-
cześnie była to jedna z trzech marek, która w tym sektorze 
wprowadziła do użytku więcej pojazdów nowych niż uży-
wanych (dwie pozostałe to Cesab i Promag) w stosunku 
151 do 122. Dwie wspomniane marki w roku 2013 zdo-
były ponad 67% udziałów w sektorze czołowych wózków 
widłowych z napędem elektrycznym.

Wymienione z początku marki Linde, Still, Toyota oraz Jun-
gheinrich już od kilku lat są dominującymi graczami na rynku 
czołowych wózków widłowych. Począwszy od roku 2009 
wszystkie z nich odnotowywały wzrosty co do liczby reje-
strowanych pojazdów na rynku polskim. W roku 2012 marka 
Jungheinrich odnotowała znaczny spadek o 38,5%. Jednak 
w kolejnym roku udało jej się nieco odrobić straty. Z kolei 
sytuacja trzech pozostałych marek pozostawała bardzo po-
dobna – początkowe wzrosty, bardzo zbliżone ilości wypro-
dukowanych i wprowadzonych do użytku pojazdów w roku 
2012 oraz spadki w roku ubiegłym. Natomiast wśród marek 
zanikających wyróżniono Crown, Rocla, HC oraz Hubtex. Na-
leży zwrócić uwagę na fakt, iż żadna z nich w przeciągu pięciu 
ostatnich lat nie zajmowała znaczącej pozycji w sektorze czo-
łowych wózków widłowych. Toteż ich rokroczne zmiany ilości 
wypuszczanych na rynek pojazdów nie są znaczące.

7. LICZBA WÓZKÓW WIDŁOWYCH WG UDŹWIGU

W porównaniu z rozdziałami zeszłorocznego raportu, któ-
re bezpośrednio odnosiły się do omówienia rynku wózków 
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widłowych, w tym roku, odmiennie niż w 2012, anali-
za została uzupełniona o podział wózków widłowych ze 
względu na wielkość udźwigu. Wstępem do analizy wła-
ściwej jest rozdział 7, w którym zwraca się uwagę na fakt, 
że na rynku polskim odchodzi się od wózków o większym 
udźwigu na rzecz tych, których udźwig wyniósł od 1 do 2 
ton, co może sugerować, w którym kierunku rozwija się 
polski rynek wyposażenia magazynowego. Polscy przed-
siębiorcy oczekiwali od producentów zwrotnych maszyn, 
które potrafią obsłużyć ładunki o mniejszych gabarytach.

Na podstawie zestawienia zmian liczby wózków widłowych 
w roku 2012 i 2013, zauważony został spadek co do ilo-
ści rejestrowanych wózków widłowych o napędach spali-
nowym i elektrycznym w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
co może znaleźć potwierdzenie we wskaźniku akumulacji 
brutto za rok 2013, który uległ spadkowi. Zatem można 
dostrzec, że klienci na polskim rynku wózków widłowych 
jak i na rynkach innych zakupywanych środków trwałych, 
oszczędzali na inwestycjach w park maszynowy. Inny 
aspekt, który warto poruszyć w tym kontekście, jest ogólny 
wzrost produkcji sprzedanej o 1 punkt procentowy w po-
równaniu z rokiem poprzednim. Rozwijały się poszczególne 
działy gospodarki narodowej, lecz nie znalazło to odzwier-
ciedlenia w liczbie zakupywanych wózków. Można zatem 
powiedzieć, że to nie wzrost czy spadek produkcji wpływają 
na ilość zakupywanych maszyn i urządzeń, lecz wiele innych 
elementów bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa, 
które trudno jest jasno zidentyfikować. W rozdziale omówio-
na została również sytuacja ilościowa wózków widłowych 

nowych i używanych, z których te drugie charakteryzowały 
się w 2013 roku pozycją dominującą, ponieważ w większo-
ści przypadków rynek wtórny charakteryzuje się cenami niż-
szymi w porównaniu z rynkiem pierwotnym.

8. WÓZKI WIDŁOWE Z PODZIAŁEM NA MARKI 
WG UDŹWIGU

W kolejnej części raportu dotyczącej charakterystyki rynku 
wózków widłowych, rozpatrzono udział poszczególnych 
producentów wózków widłowych w zależności od udźwigu 
urządzeń. Analiza ta pozwala na przedstawienie potrzeb 
polskich przedsiębiorców poprzez pokazanie gabarytów 
ładunków, jakie obsługiwać miały poszczególne wózki wi-
dłowe. Część ta rozpoczyna się od omówienia wózków jezd-
nych o najmniejszym udźwigu aż do tych, które przewożą 
towary skonsolidowane o największych gabarytach. Dzięki 
temu podziałowi można było dokonać identyfikacji marek 
wiodących na polskim rynku i określić tendencje ich rozwoju. 
W przeciwieństwie do raportu z 2013 roku, poniższa cześć 
uwzględniła nie tylko podział wózków widłowych ze wzglę-
du na producentów, ale ujęła ich podział ze względu na kon-
kretne pozycje asortymentowe, które zostały wyproduko-
wane bądź sprzedane. Takie zestawienie pozwala uzyskać 
konkretną informację na temat wózków o poszczególnych 
udźwigach, których nabyciem kupujący byli zainteresowa-
ni. Poza tym, w danych grupach produktowych podzielono 
również producentów ze względu na rynki, jakie obsługują 
– pierwotne bądź wtórne, co pozwala na dokonanie prze-
glądu zmieniającego się rynku poszczególnych marek. Po-

http://www.nissanforklift.pl/
http://www.nissanforklift.pl/
http://www.polsad.net/
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nadto w każdej grupie wózków widłowych ze względu na 
udźwig dokonano rozróżnienia, który rodzaj napędu (elek-
tryczny czy spalinowy) był bardziej dominujący w danej gru-
pie wraz z wyjaśnieniem takiej sytuacji. Opis został również 
wzbogacony o tendencję zmian zespołów wózków widło-
wych w czasie w ciągu roku 2013. Taka analiza umożliwi-
ła rozpoznanie, które kwartały okazały się być najbardziej 
produktywne dla producentów nowych wózków widłowych, 
a w których przeważała sprzedaż wózków używanych. Ta-
kie zestawienie czasowe nie zostało dokonane dla wóz-
ków widłowych o udźwigu powyżej 10 ton ze względu na 
niewielki rynek w tym przedziale udźwigu. Przechodząc do 
grupy wózków widłowych o udźwigu od 1 do 4 ton można 
zdecydowanie powiedzieć, że dominują na rynku polskim. 
Najwięcej nowych urządzeń manipulacyjnych, posiadało 
udźwig do 1 tony, w szczególności o zasilaniu elektrycznym, 
a używane przede wszystkim w powierzchniach zamknię-
tych, sklepach, blisko klienta ostatecznego. Producentami 
przodującymi w tym przypadku okazali się być Linde, kate-
goria “inni wytwórcy”, Jungheinrich, Toyota oraz Still. Powy-
żej 2 ton udźwigu zmienia się trend co do udziału wózków 
nowych o napędzie elektrycznym, a zaczynają dominować 
urządzenia używane o napędzie spalinowym, co odzwiercie-
dlone zostało również na wykresach tendencji zmian ilości 
wózków widłowych w czasie. W większości kwartałów roku 
dominował rynek wtórny. Ponownie dominowała przede 
wszystkim marka Linde, a następnie Still, Toyota, kategoria 

“inni wytwórcy” czy Hyundai.

9. NOWE WÓZKI SPRZEDANE NA RYNKU 
POLSKIM 

W 2013 roku wzrosła sprzedaż nowych wózków widło-
wych. Największy wzrost zaobserwować można w I kwar-
tale roku 2013. Wzrost ten spowodowany był powsta-
waniem kolejnych zakładów i magazynów, które trzeba 
wyposażać w wózki widłowe usprawniające codzienną 
pracę. Jednak ze względu na ograniczanie możliwości pra-
cy wraz z upływem czasu wózków używanych – koniecz-
ny jest zakup nowych. 

Wózki z przeciwwagą diesel/gaz, podobnie jak wózki elek-
tryczne, wykazują tendencję wzrostową, jednak jest ich 
dużo więcej niż elektrycznych. W roku 2013 wózków tych 
sprzedano 3034, natomiast wózków elektrycznych 1987. 
Czyli sprzedaż wózków elektrycznych była o 1/3 mniejsza 
niż spalinowych. W przypadku wózków widłowych wyso-

kiego unoszenia, również odnotowano wzrost sprzeda-
ży. Jednak sprzedaż tego typu wózków w roku 2014 jest 
niepewna, gdyż w 2013 roku nastąpił spadek sprzedaży. 
Wózki niskiego unoszenia i podestowe to najpopularniejsze 
wózki widłowe w polskich przedsiębiorstwach ze względu 
na swą prostotę obsługi. W 2013 roku sprzedaż tego typu 
wózków wyniosła 7421 sztuk (wzrost z roku poprzednie-
go o około 1000 sztuk).

W samym roku 2013 sprzedaż każdego rodzaju wózków za 
wyjątkiem wózków czołowych z przeciwwagą diesel/gaz, 
spadała z kwartału na kwartał lub zostawała na przybliżo-
nym poziomie. Było to spowodowane wieloma czynnikami.

10. RYNEK BATERII TRAKCYJNYCH

Dzięki danym umownym zakładającym, że na jeden wó-
zek widłowy przypada około 1,5 baterii, a na jedną bate-
rię około 18 ogniw, oszacowano rynek baterii trakcyjnych 
w Polsce. Z takiego oszacowania wynika, że największy 
udział na rynku baterii trakcyjnych w Polsce ma GNB Exide 
Technologies (50%). O wiele mniejszy udział mają kolejne 
przedsiębiorstwa jak np. Enersys (15%) czy Sunlight (12%). 
Przekłada się to również na ilość baterii trakcyjnych wy-
danych przez firmę. GNB Exide Technologies w roku 2013 
wyprodukowała 6836 sztuk baterii trakcyjnych, z kolei 
Enersys Sp. z o.o. tylko 2051, Sunlight 1641, a Hoppecke 
Baterie Polska 1367.

W Polsce w roku 2013 zarejestrowanych było 14023 
wózków widłowych, co daje 37862 baterii zamiennych 
i 416483 ogniw. Jednak ze względu na to, iż ok. 50% bate-
rii wjeżdża do Polski bezpośrednio z wózkami – rzeczywi-
sty obraz rynku polskiego wynosi 227173 ogniw.

Najwięcej ogniw z wszystkich dostaw dostarczyło przed-
siębiorstwo Exide Technologies SA w liczbie sztuk 113586 
ogniw. Przedsiębiorstwo to jest liderem na polskim rynku 
wśród dostawców baterii trakcyjnych i ogniw. Następnym 
w kolejności dostawcą ogniw jest Enersys Sp. z o.o., Sun-
light Polska Sp. z o.o., Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. 
oraz inni (mniejsi) dostawcy. Na ostatnim miejscu znajduje 
się P.H.U. TECH – System z liczbą sztuk 11359.

Duże rozbieżności obrazuje podział na baterie nowe i uży-
wane. Tych pierwszych w każdym przedsiębiorstwie jest 
zdecydowanie więcej.
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1. Sytuacja gospodarcza Polski
Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Staty-
stycznego produkt krajowy brutto Polski w 2013 roku 
zwiększył się realnie o 1,6% w stosunku do roku 2012. 
Do wzrostu PKB przyczynił się głównie pozytywny wpływ 
eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego, przy 
bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego. Eks-

port netto w trzecim z kolei roku pozytywnie oddziaływał 
na wzrost PKB. Mimo wolniejszego przyrostu PKB niż rok 
wcześniej sytuacja gospodarcza Polski jest stabilna i moż-
na spodziewać się polepszenia sytuacji gospodarczej na-
szego kraju w następnym roku.

WYKRES 1. Produkt krajowy brutto w Polsce i Unii Europejskiej na przestrzeni lat 2001-2013 [%]

a) Szacunek wstępny dla 2013 roku
b) Prognoza dla 2013 roku

Źródło: GUS, Komisja Europejska

Wzrost PKB w Polsce w całym 2013 roku był nieco wol-
niejszy niż w 2012 roku. Mimo utrzymujących się nadal 
niekorzystnych uwarunkowaniach w gospodarce europej-
skiej, w kolejnych kwartałach 2013 roku, tempo wzrostu 
gospodarczego w Polsce stopniowo poprawiało się.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
w IV kwartale 2013 roku w wielu obszarach obserwowa-
no umocnienie pozytywnych tendencji, zapoczątkowanych 
w poprzednich miesiącach. Między innymi zaobserwowa-
no wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stabilnym 

tempie, ograniczenie skali spadku produkcji budowlano-
-montażowej, umocnienie się dynamiki sprzedaży deta-
licznej, wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży usług 
w transporcie oraz niewielkie zwiększenie się sprzedaży 
usług w łączności. W IV kwartale miał miejsce także nie-
wielki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, a ceny 
producentów w przemyśle i budownictwie były niższe niż 
przed rokiem. W stabilnym tempie rosły nominalne wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz umocniła się 
dynamika ich siły nabywczej. Zmniejszyła się również ska-
la negatywnych zmian na rynku pracy.

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
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WYKRES 2. Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto wg cen średniorocznych roku poprzedniego na przestrzeni lat 2005-2013 [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak wstępnie szacuje Główny Urząd Statystyczny, pro-
dukt krajowy brutto w 2013 roku był realnie wyższy 
o 1,6% w porównaniu z 2012 rokiem (w cenach stałych 
roku poprzedniego). Jednak przyrost ten jest niższy o 0,3 
punktu procentowego w porównaniu ze wzrostem PKB 
w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011, kiedy wyniósł 
1,9%. Można zauważyć, że ostatnie 2 lata cechują się po-
dobnym poziomem PKB jak rok 2009, w którym można 
było zauważyć największe spowolnienie przyrostu PKB 
po ogłoszeniu kryzysu gospodarczego. Próbując dostrzec 
podobieństwa w cyklach wzrostu i spadku PKB w Polsce 
należałoby spodziewać się w następnym roku niewielkiego 

spadku PKB (kilka dziesiątych %) – tak jak to było w latach 
2007 – 2009, chociaż prognozy spekulują poprawę sy-
tuacji gospodarczej i coraz bardziej optymistyczne klimaty 
koniunktury.

Główny Urząd Statystyczny podaje również, że wartość 
dodana brutto w gospodarce narodowej w 2013 roku 
wzrosła o 1,5% w porównaniu z 2012 rokiem. Tutaj po-
dobnie jak w przypadku PKB widać wolniejsze tempo 
wzrostu, ponieważ w roku 2012 wzrost wartości dodanej 
brutto wyniósł 1,9% w porównaniu z rokiem 2011.
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WYKRES 3. Realny produkt krajowy brutto wg cen średniorocznych roku poprzedniego na przestrzeni lat 2005-2013 [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Popyt krajowy w 2013 roku był nieco niższy niż przed ro-
kiem. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku 
popyt krajowy zmniejszył się realnie o 0,2% przy wzro-
ście PKB o 1,6% przy zmniejszeniu się popytu krajowego 
w 2012 roku w stosunku do 2011 o 0,1% przy wzroście 
PKB o 1,9%. Spożycie ogółem w 2013 roku przekroczyło 
poziom z 2012 roku o 1,1%, w tym spożycie indywidual-
ne o 0,8% (w stosunku do 2012 roku odpowiednio wzrost: 
o 1,0% oraz o 1,2%).

Ponownie obniżyła się akumulacja brutto. Akumulacja 
brutto w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim 
zmniejszyła się realnie o 5,0%, w tym zanotowano spadek 

nakładów brutto na środki trwałe o 0,4%. W roku 2012 
miał miejsce odpowiednio spadek: o 4,2%, oraz o 1,7%. 
Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakła-
dów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto 
w cenach bieżących) w 2013 roku wyniosła 18,4%, wobec 
19,1% w 2012 roku.

Można również zauważyć, że przyrosty spożycia ogó-
łem (w tym spożycia indywidualnego) i popytu krajowego 
w 2013 roku są bardzo przybliżone do tych z 2004 roku, 
a akumulacja brutto (w tym nakłady brutto na środki 
trwałe) są znacznie mniejsze przy zachowaniu podobnego 
poziomu przyrostu PKB w roku 2004 i 2013.

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
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WYKRES 4. Dynamika zmian podstawowych wskaźników makroekonomicznych wg cen średniorocznych roku poprzedniego na prze-
strzeni lat 2005-2013 [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Możemy zaobserwować, że w branży budownictwa od 
2011 roku ma miejsce ciągłe spowolnienie przyrostu 
wartości dodanej brutto, a w 2013 roku nawet jej spa-
dek. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny wartość do-
dana brutto w budownictwie w 2013 roku w porówna-
niu z rokiem poprzednim spadła o 9,0%, wobec wzrostu 
o 0,3% w 2012 roku.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2013 
roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1,7%, 
wobec wzrostu o 1,2% w 2012 roku. Po spadku przyro-

stu w 2011 roku, który wyniósł 2,1% w stosunku do roku 
2010 nastąpiła już stabilizacja w tej branży. Możemy spo-
dziewać się w kolejnym roku wzrostu wartości dodanej 
brutto w handlu i naprawach.

Zmniejszyło się także tempo wzrostu wartości doda-
nej brutto w transporcie i gospodarce magazynowej. 
W 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, war-
tość dodana brutto wzrosła w tej branży tylko o 4,5%, 
wobec wzrostu prawie dwukrotnie większego w 2012 
roku, który wyniósł 7,9%.
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WYKRES 5. Produkcja sprzedana przemysłu wg cen stałych roku poprzedniego w poszczególnych miesiącach na przestrzeni lat 2011-2013 [%]

Źródło: GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość 
dodana brutto w przemyśle w 2013 roku wzrosła o 2,9% 
w porównaniu z 2012 roku, wobec wzrostu o 1,8% w 2012 
roku. W 2013 roku możemy także zaobserwować wzrost 
produkcji sprzedanej przemysłu, która w roku 2012 nabra-
ła tendencji spadkowych. Produkcja sprzedana przemysłu 
powinna w 2014 roku pozostać na przybliżonym poziomie 
bądź przyjąć jeszcze większą tendencję przyrostową.

W 2013 roku w przetwórstwie przemysłowym miał miej-
sce ogólny wzrost produkcji sprzedanej, który wyniósł 

2,3%. Wzrost ten był szybszy niż w roku 2012, który wy-
niósł wtedy 1,3%. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowały 
działy przetwórstwa przemysłowego takie jak: produkcja 
urządzeń elektrycznych (wzrost o 8,3%), produkcja papieru 
i wyrobów z papieru (wzrost o 6,4%), produkcja pojazdów 
samochodowych i naczep (wzrost o 6,3%), produkcja wy-
robów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 6%). Spadek 
produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w działach: pro-
dukcji maszyn i urządzeń (spadek o 6%), produkcji metali 
(spadek o 3,2%) czy produkcji chemikaliów i wyrobów che-
micznych (spadek o 2,9%).

WYKRES 6. Sprzedaż usług w transporcie i gospodarce magazynowej wg cen stałych roku poprzedniego w poszczególnych kwartałach 
na przestrzeni lat 2008-2013 [%]

Źródło: GUS
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Wzrost średniej sprzedaży usług w transporcie i gospodar-
ce w ciągu całego 2013 roku był wolniejszy niż w 2011 
czy 2012 roku. Jednak wraz z III kwartałem 2013 roku na-
stąpiło znaczne przyspieszenie wzrostu sprzedaży usług 

w transporcie i gospodarce magazynowej. W pierwszych 
kwartałach 2014 roku również możemy spodziewać się 
wzrostu sprzedaży w tym sektorze usług.

WYKRES 7. Sprzedaż usług w transporcie i gospodarce magazynowej wg cen stałych roku poprzedniego w poszczególnych miesiącach 
na przestrzeni lat 2008-2013 [%]

Źródło: GUS

Przypatrując się miesięcznej sprzedaży usług w trans-
porcie i gospodarce magazynowej obserwujemy bardzo 
powolny jej przyrost na początku roku 2013. W czerwcu 
2013 roku zamiast przyrostu sprzedaży usług w transpor-
cie i gospodarce magazynowej, mieliśmy do czynienia z jej 

spadkiem. Druga połowa roku była korzystniejsza dla sek-
tora transportu i gospodarki magazynowej. Prognozuje się, 
że rok 2014 również będzie zwyżkowy i utrzyma się po-
ziom przyrostu w sprzedaży usług transportu i gospodarki 
magazynowej na poziomie ostatnich miesięcy roku 2013.

WYKRES 8. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wg analogicznego okresu roku poprzedniego w miesiącach na prze-
strzeni lat 2008-2013 [%]

Źródło: GUS
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Poza wzrostem sprzedaży usług w transporcie i gospodar-
ce magazynowej od drugiej połowy 2013 roku w Polsce 
zaczynało się stopniowo poprawiać przeciętne zatrudnie-
nie w różnych branżach. W dwóch ostatnich miesiącach 

2013 roku udało się osiągnąć przyrost ogólnego przecięt-
nego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, co powin-
no skutkować jeszcze większym przyrostem przeciętnego 
zatrudnienia w kolejnym roku.

2. Rynek powierzchni przemysłowych 
i magazynowych 
Z analiz CBRE Global Research and Consulting wynika, że 
ubiegły rok dla rynku powierzchni przemysłowych i ma-
gazynowych był okresem przynoszącym znaczne zyski 
inwestorom. Sprzyjająca koniunktura oraz jeden z naj-
wyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej, pozwoliły na osiągnięcie 
rekordowego poziomu wolumenu transakcji dla obiektów 

przemysłowych i logistycznych. W 2013 roku wartość ta 
wyniosła 610 mln EUR i była większa o blisko 160 mln 
EUR w stosunku do roku 2012.

Realizując analizę rynku powierzchni przemysłowych i ma-
gazynowych, należy brać pod uwagę zarówno podaż jak 
i popyt na te nieruchomości. 

WYKRES 9. Podaż powierzchni przemysłowych i logistycznych w latach 2009-2014 [mln mkw.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBRE

Mimo że rok 2013 wykreował znaczny, jak na sytuację 
gospodarczą, spadek produkcji budowlanej, to podaż na 
nieruchomości przemysłowe i logistyczne wykazała ten-
dencję wzrostową. W stosunku do roku 2012, zaczynając 

od 2009, nastąpił schodkowy wzrost całkowitej podaży 
wyrażonej w mln mkw. W roku ubiegłym wartość ta wy-
niosła 7,72 mln mkw. i jest ona większa o blisko 0,4 mln 
mkw. w stosunku do roku 2012.
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WYKRES 10. Regiony Polski o największej podaży powierzchni przemysłowych i logistycznych w 2013 roku [ mln mkw.]

 

Warszawa Centralna Polska Inne

 7,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBRE

Rok 2013 to w dalszym ciągu dominacja regionu war-
szawskiego. 2,8 mln mkw. podaży zawdzięcza przede 
wszystkim wysokiej jakości powierzchni zlokalizowanych 
w takich miejscowościach jak Okęcie, Błonie, Pruszków, 
Ożarów, Piaseczno. 

Z uwagi na coraz lepszą infrastrukturę drogową oraz loka-
lizację Górnego Śląska, głównie ze względu na obecność 
autostrad A1 i A2, region ten staje się terenem niezwykle 
atrakcyjnym dla inwestorów. Obecność KSSE w Gliwicach 

przy węźle autostradowym Gliwice Sośnica” oraz atrak-
cyjne tereny w Tychach, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, 
Mysłowicach budują pozycję Śląska jako silnego konkuren-
ta na rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych.

Centralna Polska podobnie jak Górny Śląsk charakteryzuje 
się dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową oraz dogod-
ną lokalizacją. Atrakcyjne tereny to Stryków, Piotrków Try-
bunalski, Łódź. Inne regiony to pozostałe obszary rozloko-
wane na terenie Polski.

WYKRES 11. Powierzchnie w budowie i ukończone w latach 2012-2013 z prognozą na rok 2014 [mln mkw.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBRE
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 W roku 2013, jak donosi MarketView, oddano do użytku 
mniejszą ilość powierzchni, a dokładnie 320 tysięcy mkw. 
Istotny wpływ na tą tendencję miał wskaźnik produkcji 
budowlanej, który w roku 2013 był o ok. 14% niższy ani-
żeli w roku 2012. Inwestycje, które odegrały znaczącą rolę 
w kształtowaniu wartości wskaźnika to kolejny etap bu-
dowy Prologis Park Wrocław, Tulipan Park Warszawa, oraz 
Segro Industrial Park Tychy.

Wielkim optymizmem napawają liczby informujące o blisko 
3-krotnym wzroście, względem roku 2012, powierzchni 

będących w fazie budowy. Obszarem dominującym pod 
względem budowy powierzchni magazynowych jest Po-
znań oraz Wrocław, gdzie swoje dwie inwestycje lokuje 
Amazon. Jedna to Panattoni Poznań, druga natomiast Go-
odman Wrocław South Logistic Centre.

Prognozy na rok 2014 zakładają nieznaczny spadek po-
wierzchni będących w budowie oraz istotny wzrost po-
wierzchni ukończonych. Ponadto inwestorzy wykazywać 
będą coraz większe zainteresowanie obszarem Wrocławia 
w następnych latach.

WYKRES 12. Popyt powierzchni przemysłowych i logistycznych w latach 2009-2013 [mln mkw.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBRE

Rok 2013 był przełomowy pod względem ilości wynajętej 
powierzchni przez inwestorów. 904 tysięcy mkw. powierzchni 
wynajętej w IV kwartale roku ubiegłego stanowi najwyższą 
wartość, jaka kiedykolwiek została zarejestrowana na polskim 
rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych. 

Znaczący wpływ na osiągnięty rezultat miały inwestycje 
typu built to suit. Cztery pod względem wielkości, znaj-
dują się we wspomnianym wcześniej, regionie Wrocławia 
i Poznania. Są to Amazon w Goodman Wrocław Logi-
stics Centre oraz Panattoni Wrocław, Panattoni Poznań, 
a także Intermarche w Goodman Poznań Logistics Cen-
tre. Pozostałe inwestycje, mniejsze, jednak równie waż-
ne to między innymi Volkswagen w Segro Logistic Park, 

Castorama w Panattoni Park Stryków czy Żabka w Segro 
Logistic Park Gdańsk.

Ważnym czynnikiem z ekonomicznego punktu, mającym 
wpływ na popyt powierzchni jest stawka czynszu ofero-
wana przez właścicieli nieruchomości. Wartość stawek 
waha się w zależności od regionu oraz odległości wzglę-
dem centralnego punktu w mieście. Najwyższe stawki 
w przeliczeniu na euro/mkw./mies. są w Warszawie tj. 4,2 
– 5,0. Region charakteryzujący się znacznym zaintereso-
waniem ze strony inwestorów czyli Poznań, Wrocław to 
odpowiednio 3,0 – 3,6 i 3,0 – 3,8 euro/mkw./mieś. Z kolei 
obszar Śląska cechuje się najniższą stawką maksymalną 
wynoszącą 3,4 euro/mkw./mieś.
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Wysokie stawki czynszowe są przyczyną powstawania tzw. 
pustostanów. Przykładowo dla Warszawy wskaźnik osią-
gnął wartość 22% w mieście, oraz 12% w regionie. Jest to 
rezultat wysokich stawek czynszowych na terenie miasta.

Rynek powierzchni handlowych w Polsce kształtowany jest 
przez podaż tychże powierzchni – ich zbudowaną ilość. W ich 
skład wchodzą centra handlowe, parki handlowe, wolnosto-
jące powierzchnie handlowe, centra wyprzedażowe.

WYKRES 13. Podaż powierzchni handlowych w roku 2013 [mln mkw.]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Jones Lang LaSalle

Rok 2013 miał do zaoferowania 11,8 mln mkw. po-
wierzchni handlowych, z czego aż 8,5 mln mkw. stanowiła 
powierzchnia centrów handlowych (72%). Prognoza na rok 
2013 zakładała powstanie 750 000 mkw. dodatkowej 

powierzchni, co przy ówczesnej podaży brutto na poziomie 
11 mln mkw., spowodowało powstanie niewielkiego błędu 
50 000 mkw.
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WYKRES 14. Ilościowy wzrost podaży powierzchni handlowej dla roku 2013 względem roku 2012 [mkw.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Jones Lang LaSalle

Rok 2013 charakteryzował się dużą dynamiką rozwoju 
powierzchni centrów handlowych. W stosunku do roku 
ubiegłego wybudowano o 459 000 mkw. powierzchni 
więcej. Wzrost podaży centrów handlowych to w głów-
nej mierze zasługa obszarów skupiających duże ilości 
ludności: Poznań, Kraków, Trójmiasto. Nie bez znaczenia 
pozostaje wartość średnich miejscowości, gdzie również 
otwierane bądź planowane są centra handlowe. W budo-
wie pozostaje nadal około 600 000 mkw. powierzchni. 
W roku 2014 prognozowana podaż wyniesie dodatkowe 
500 000 mkw., z czego 35% przypadać będzie na obszary 
miejskie do 100 tysięcy mieszkańców.

Sytuacja nieco mniej korzystniej wygląda w przypadku 
parków handlowych. Łączna podaż brutto wzrosła o 113 
000 mkw.. Główne skupiska to przede wszystkim Warsza-
wa – rynek wiodący, oraz pozostałe aglomeracje polskie. 
Obecny trend to rozbudowa centrów handlowych o parki 
handlowe oraz budowanie od podstaw parków w mniej-
szych miejscowościach.

W przypadku centrów wyprzedażowych należy zaznaczyć, 
że 12 000 mkw. powierzchni to budowa Outlet Center 
w Lublinie, która rozpoczęła się w 2013 roku.

3. Rynek usług leasingowych w 
sektorze wózków widłowych 
Rok 2013, to po ubiegłorocznym spadku, wzrost liczby 
wózków leasingowanych. Na przestrzeni ostatnich 3 lat, 
z trudem można upatrywać przyczyn w wahaniach ten-
dencji. Jednym z możliwych powodów nieznacznego spad-
ku w roku 2012 jest spadek popytu ze strony przedsię-

biorców. Leasingowanie wózków widłowych to doskonała 
alternatywa zmniejszenia obciążeń podatkowych. Zatem 
w kolejnych latach należy spodziewać się utrzymania nie-
znacznego trendu wzrostowego.
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WYKRES 15. Liczba wózków widłowych w leasingu w latach 2010-2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

W roku 2013 zanotowano wzrost ilości umów leasingo-
wych względem roku 2012 (536 sztuk). Od 2010 roku 
utrzymuje się trend wzrostowy z nieznacznym wahaniem 

w roku 2012. Niespełna 3 lata wstecz, ilość umów leasin-
gowych była o 2169 sztuk mniejsza, aniżeli w roku 2013.

WYKRES 16. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2012-2013 [mln zł]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)
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WYKRES 17. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2012-2013 – cd. [mln zł]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

Rok 2013 względem roku ubiegłego charakteryzuje się 
spadkiem łącznej wartości umów leasingowanych. Róż-
nica choć niewielka, wynosząca 14,56 mln zł netto, 
stanowi punkt zwrotny dla działalności wybranych firm 
oferujących wynajem długoterminowy. Rok 2013 był ko-
rzystny dla 10 firm. 12 z 22 przedsiębiorstw, oferujących 
leasing wózków widłowych, odnotowało wynik ujemny. 
Podobnie jak w roku 2012, wartość umów leasingowych 

wózków widłowych w 14 firmach przekroczyła 10 mln 
zł netto. 

W roku 2013 na rynku pojawiły się 2 firmy leasingowe, 
które odnotowały 100% przyrost wartości – mLeasing 
Sp. z o.o. i AKF Leasing. Największy spadek wartości osią-
gnęła firma IKB Leasing Polska Sp. z o.o. (47, 72 mln zł 
netto w latach 2012 – 2013).
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WYKRES 18. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2012-2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

WYKRES 19. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2012-2013 – cd.
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W roku 2013 zanotowano wzrost liczby wózków leasin-
gowanych względem roku ubiegłego o 526 sztuk. Spadła 
ilość firm oferujących wynajem długoterminowy wózków 
powyżej 100 sztuk, z 15 w roku 2012 do 13 w roku 
ubiegłym. 

Największe przyrosty ilości wózków leasingowanych od-
notowały mLeasing Sp. z o. o. i AKF Leasing. Obie firmy za-

notowały 100% przyrost ilościowy w latach 2012-2013. 
Na uwagę zasługuje również Millenium Leasing Sp. z o.o. 
oraz BZWBK Leasing S.A. – ich ilościowy wzrost wynosi 
odpowiednio 271 i 255 sztuk względem roku 2012. 

Natomiast największy spadek ilości wózków leasingowa-
nych w roku 2013 odnotowano w firmie IKB Leasing Pol-
ska Sp. z o.o. – 195 sztuk względem roku 2012. 

TABELA 1. Zmiany w ilości leasingowanego sprzętu przez firmy leasingowe w latach 2012-2013

Lp. Firma 2012
(szt.)

2013
(szt.)

Różnica
(szt.) Zmiana Zmiana (%)

1 Deutsche Leasing Polska S.A. 4 63 59  1475%

2 BZWBK Leasing S.A.* 172 427 255  148%

3 mLeasing Sp. z o. o.** 0 355 355  100%

4 AKF Leasing 0 343 343  100%

5 ING Lease Polska Sp. z o.o. 144 282 138  95%

6 Millennium Leasing Sp. z o.o. 316 587 271  85%

7 Pekao Leasing Sp. z o. o. 181 264 83  45%

8 Getin Leasing S.A. 198 274 76  38%

9 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 538 588 50  9%

10 Siemens Finance Sp. z o.o. 79 83 4  5%

11 Raiffeisen Leasing Polska S.A. 346 331 -15  -4%

12 PKO Leasing S.A. 166 157 -9  -5%

13 BNP Paribas Leasing Solutions 267 242 -25  -9%

14 VB Leasing Polska S.A. 88 79 -9  -10%

15 ORIX Polska S.A 43 33 -10  -23%

16 DLL/BGŻ*** 124 88 -36  -29%

17 SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 630 438 -192  -30%

18 Impuls Leasing Sp. Z o. o. 188 128 -60  -31%

19 IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 545 350 -195  -35%

20 SGB Leasing Sp. z o. o. 2 1 -1  -50%

21 Handlowy Leasing Sp.z o.o. 47 20 -27  -57%

22 Nordea Finance Polska S.A. 15 1 -14  -93%

23 DNB Nord Leasing Sp. z o.o. 5 0 -5  -100%

24 BRE Leasing Sp. z o.o. 339 0 -339  -100%

25 Kredyt Lease S.A. 161 0 -161  -100%

∑4598 ∑5134 ∑536  11%
* Dawniej BRE Leasing Sp. z o.o.
** Dawniej Kredyt Lease S.A.
 *** De Lage Landen Leasing Polska S.A./BGŻ Leasing Sp. z o.o.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)
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Na czele firm, które odnotowały największy wzrost pro-
centowy w roku 2013 w porównaniu do roku ubiegłego, 
był Deutsche Leasing Polska S.A. z 63 sztukami wózków 
leasingowanych (1475% wzrost w porównaniu do roku 
2012). Następną firmą był BZWBK Leasing S.A. z 427 
wózkami widłowymi (148% wzrost w porównaniu do roku 
2012). Trzecie miejsce w zestawieniu przypada mLeasing 
Sp. z o.o., który ukończył rok dzierżawiąc 355 wózków 
(100% wzrost względem 2012 roku).

Na uwagę zasługują również AKF Leasing, ING Lease Pol-
ska Sp. z o.o., oraz Millennium Leasing Sp. z o.o., które uzy-
skały ponad 80% wzrost ilości leasingowanych wózków 
widłowych. 15 z 25 firm leasingowych notuje regres pro-
centowy w ilości wózków dzierżawionych.

TABELA 2. Zmiany procentowe wartości umów leasingowych firm leasingowych w latach 2012-2013

Lp. Firma 2012
(mln zł)

2013
(mln zł)

Różnica
(mln zł) Zmiana Zmiana (%)

1 Deutsche Leasing Polska S.A. 0,24 7,14 6,9  2875%

2 mLeasing Sp. z o. o.* 0 28,42 28,42  100%

3 AKF Leasing 0 23,39 23,39  100%

4 BZWBK Leasing S.A.** 15,09 30,13 15,04  99%

5 Millennium Leasing Sp. z o.o. 27,79 48,85 21,06  75%

6 Getin Leasing S.A. 9,82 14,73 4,91  50%

7 Pekao Leasing Sp. z o. o. 15,09 19,01 3,92  26%

8 VB Leasing Polska S.A. 6,51 8,05 1,54  23%

9 ING Lease Polska Sp. z o.o. 13,5 15,78 2,28  16%

10 PKO Leasing S.A. 14,86 14,35 -0,51  -3%

11 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 30,39 28,87 -1,52  -5%

12 ORIX Polska S.A 1,83 1,7 -0,13  -7%

12 SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 50,29 45,03 -5,26  -10%

14 Siemens Finance Sp. z o.o. 8,63 7,06 -1,57  -18%

15 Raiffeisen Leasing Polska S.A. 26,1 19,67 -6,43  -24%

16 DLL/BGŻ*** 11,18 8,48 -2.7  -24%

17 Impuls Leasing Sp. Z o. o. 11,77 8,67 -3,1  -35%

18 IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 94,17 46,75 -47,42  -50%

19 BNP Paribas Leasing Solutions 19,81 12,71 -7,1  -55%

20 Handlowy Leasing Sp.z o.o. 4,23 1,58 -2,65  -62%

21 SGB Leasing Sp. z o.o. 0,13 0,03 -0,1  -76%

22 Nordea Finance Polska S.A. 1,59 0,02 -1,57  -98%

23 BRE Leasing Sp. z o.o. 27,49 0 -27,49  -100%

24 Kredyt Lease S.A. 13,93 0 -13,93  -100%

25 DnB Nord Leasing Sp. z o.o. 0,54 0 -0,54  -100%

∑404,98 ∑390,42 ∑-14,56  -3%
*Dawniej BRE Leasing Sp. z o.o.
**Dawniej Kredyt Lease S.A.
***De Lage Landen Leasing Polska S.A./BGŻ Leasing Sp. z o.o.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)
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Rok 2013 względem 2012 odnotowuje 3% regres war-
tości umów leasingowych. Dla 9 firm leasingujących 
wózki widłowe rok 2013 był okresem udanym. Szcze-
gólny wzrost zanotowało Deutsche Leasing Polska S.A., 
wartość leasingu 7,14 mln zł (2875% wzrost względem 
roku 2012). Kolejne miejsca, odpowiednio 2 i 3, zajmują 
mLeasing Sp. z o.o. (wcześniej BRE Leasing Sp. z o.o.) i AKF 

Leasing. Dla mLeasing rok 2013 przyniósł 28,42 mln zł 
(100% wzrost względem roku 2012), natomiast AKF Le-
asing może poszczycić się przychodem na poziomie 23,39 
mln zł (100% wzrost względem roku 2012). 3 firmy zano-
towały 100% spadek przychodu z tytułu najmu wózków 
widłowych, a są nimi: BRE Leasing Sp. z o.o., Kredyt Lease 
S.A. i DnB Nord Leasing Sp. z o.o.

4. Wózki widłowe
Na podstawie danych Urzędu Dozoru Technicznego do-
konana została analiza liczby wszystkich wózków widło-
wych, które zarejestrowano w latach 2009 – 2013, także 
w podziale na wózki nowe i używane. Przedstawiono po-
nadto sytuację poszczególnych segmentów rynku – wóz-
ków widłowych o napędzie spalinowym oraz elektrycznym, 
z uwzględnieniem podziału na wózki nowe i używane. 
Segmenty te porównano w kilku wariantach odniesienia. 
Dokonano także analizy sytuacji na rynku wózków maga-
zynowych. Przedstawia się także całkowitą wielkość rynku 
oraz wielkość segmentów rynku, mierzoną liczbą wszyst-
kich wózków pozostających w użytku (wszystkich zareje-
strowanych w UDT).

Jako nowe wózki zarejestrowane w danym roku określa się 
wózki, które w tym roku zostały także wyprodukowane. 

Jako używane wózki zarejestrowane w danym roku określa 
się wózki, które zostały wyprodukowane wcześniej. Liczbę 
wózków, które zarejestrowano w danym roku, utożsamia 
się z popytem i traktuje jako wskaźnik rozwoju rynku.

Jako wszystkie wózki pozostające w użytku w Polsce okre-
śla się wszystkie wózki, które są zarejestrowane. Na liczbę 
wszystkich zarejestrowanych w UDT wózków widłowych 
w danym roku wpływają, z jednej strony – liczba wózków 
widłowych, którą do tego roku włącznie zarejestrowano, 
z drugiej strony – liczba wózków widłowych, którą przed 
tym rokiem skreślono z rejestru. Liczbę wszystkich wóz-
ków widłowych pozostających w użytku utożsamia się 
z całkowitą wielkością rynku. Dozorowi technicznemu oraz 
rejestracji w UDT podlegają wózki jezdniowe podnośniko-
we z mechanicznym napędem podnoszenia.

4.1. Liczba wszystkich wózków 
widłowych w latach 2009 – 2013
Na podstawie danych UDT podsumowano liczbę wózków 
widłowych, które zarejestrowano w latach 2009 – 2013, 
a wśród nich liczbę wózków nowych oraz używanych. 
Porównano udziały segmentów – wózków nowych oraz 
używanych – w rynku wózków widłowych, na podstawie 

dynamiki popytu na te wózki. Przedstawiono ostatecz-
nie, jak rokroczna dynamika rynku wpłynęła na całkowitą 
wielkość rynku, mierzoną całkowitą liczbą wózków widło-
wych pozostających w użytku (zarejestrowanych w UDT) 
w Polsce.
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WYKRES 20. Liczba wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W roku 2013 w Urzędzie Dozoru Technicznego zarejestro-
wano w przybliżeniu tyle wózków widłowych (14050), ile 
w roku 2010 (13955). W porównaniu z poprzednimi dwo-
ma latami to ponad 10% mniej, a więc istotny spadek po-

pytu na rynku wózków widłowych. W całym okresie widać, 
że rynek istotnie wzrósł (o 12,1%) w 2011 roku, po okresie 
stabilizacji w 2010. Z kolei spadek w 2013 poprzedzony 
był okresem stabilizacji w 2012 roku.

WYKRES 21. Liczba nowych wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013, na tle wszystkich rejestrowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród 14050 wózków widłowych, które zarejestrowano 
w 2013 roku, było 5695 wózków nowych. Wykres poka-

zuje, że w latach 2009 – 2011 liczba rejestrowanych rok-
rocznie nowych wózków wrastała, z 3193 w roku 2009 
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do 4843 w 2010 (wzrost o 51,7%) oraz do 6534 w 2011 
(wzrost o 34,9%). Rynek wózków widłowych rozwijał się, 
napędzany popytem na wózki fabrycznie nowe. W kolej-
nym 2012 roku nowych wózków widłowych zarejestro-
wano nieznacznie mniej. W minionym roku zaznaczył się 
zatem istotny, 10,7% spadek na rynku nowych wózków 
– proporcjonalny (nieznacznie mniejszy) niż spadek liczby 
wszystkich rejestrowanych wózków.

Na tle wszystkich rejestrowanych wózków, wózki nowe 
cechowały się dużo lepszą dynamiką do 2011 roku włącz-
nie – liczba rejestracji nowych wózków rosła znacznie 
szybciej niż wszystkich, tym samym zwiększając udział na 

rynku. W dwóch poprzednich latach wózków nowych reje-
strowano coraz mniej, a liczba spadała proporcjonalnie do 
malejącej liczby rejestracji wszystkich wózków. 

Oznacza to, że zainteresowanie odbiorców wózkami no-
wymi rosło dużo szybciej niż używanymi, do 2011 roku 
włącznie – popyt na wózki nowe wzrastał, gdy na uży-
wane spadał lub był w stagnacji. W 2012 roku zaintere-
sowanie nabywców wózkami nowymi nieznacznie (2,4%) 
spadło, podczas gdy wózkami używanymi nieznacznie 
wzrosło (2,2%). W minionym roku w obu tych segmentach 
obserwowaliśmy podobny spadek popytu.

WYKRES 22. Liczba używanych wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013, na tle wszystkich rejestrowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na większą część rejestrowanych co roku wózków widłowych, 
składają się wózki używane. W 2013 roku było to 8355 wóz-
ków – o 10,3% mniej niż w roku poprzednim (9310). W całym 
okresie 2009 – 2013 dała zauważyć się tendencja spadko-
wa liczby rejestrowanych wózków używanych. W 2009 roku 
zarejestrowano ich 10468, rok później 9112 (o 13% mniej). 
W 2012 roku ich liczba nieznacznie wzrosła (o 2,2% w porów-
naniu z 2011), by w minionym roku istotnie spaść. Wielkość 
spadku jest proporcjonalna, nieznacznie większa niż liczby 
wszystkich rejestrowanych wózków.

Na tle wszystkich rejestrowanych wózków, do 2011 roku 
wózki używane cechowały się niekorzystną dynamiką. 

Gdy w 2010 roku zarejestrowano podobną liczbę wszyst-
kich wózków, co w 2009 (2,2% wzrostu), segment wóz-
ków używanych istotnie skurczył się (o 13%). Podczas gdy 
w 2011 roku liczba wszystkich rejestrowanych wózków 
wzrosła (o 12,1%), liczba wózków używanych pozostała 
taka sama. Od 2012 roku dynamika wózków używanych 
jest proporcjonalna do dynamiki wszystkich. 

Dane te oznaczają, że do 2011 roku włącznie obserwo-
waliśmy istotnie większy popyt na wózki nowe – segment 
ten wzrastał, podczas gdy wózków używanych spadał 
(2010) lub był w stagnacji (2011). W 2012 roku zaintere-
sowanie nabywców wózkami nowymi nieznacznie (2,4%) 
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spadło, podczas gdy wózkami używanymi nieznacznie 
wzrosło (2,2%). W 2013 roku zarejestrowaliśmy podobną, 
niekorzystną dynamikę całego rynku. W porównaniu do 

roku poprzedniego, mierzony liczbą rejestracji w UDT rynek 
wózków widłowych zmniejszył się o ponad 10%.

WYKRES 23. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród wszystkich wózków widłowych, które zarejestro-
wano w 2013 roku, 59,5% stanowiły wózki używane. Sto-
sunek wózków używanych do nowych (w przybliżeniu 6:4) 
utrzymuje się od 2011 roku. W latach 2009 – 2010, dane 

UDT pokazały spadek udziału wózków używanych na rzecz 
wózków nowych – jeszcze w 2009, wózki nowe stanowiły 
jedynie 23,4% wszystkich, które zarejestrowano.

WYKRES 24. Liczba wszystkich wózków widłowych w użytku (zarejestrowanych) w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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W 2013 roku w Polsce w użytku było (tzn. pozostawało 
zarejestrowanych) 140138 wózków widłowych. Na pol-
skim rynku systematycznie przybywa wózków widłowych. 
W roku 2009 w użytku pozostawały 95794 wózki, tj. 
o 44344 mniej, niż w 2013 roku. W latach 2009 – 2011 

obserwowaliśmy dynamiczny wzrost wielkości rynku (po-
nad 14% z roku na rok). Spowolnienie wzrostu po roku 
2011 wynika z mniejszego popytu (mniejszej liczby wóz-
ków, które rejestrowano), ale także większej liczby skreśleń 
z rejestru UDT.

4.2. Liczba wózków widłowych z napędem 
spalinowym w latach 2009 – 2013
W niniejszym podrozdziale pogłębiono analizę liczby wóz-
ków widłowych rejestrowanych w latach 2009 – 2013, 
za przedmiot zainteresowania podejmując segment wóz-
ków o napędzie spalinowym. Określono także całkowitą 

wielkość rynku, mierzoną liczbą wszystkich pozostających 
w użytku (zarejestrowanych) w Polsce wózków spalino-
wych.

WYKRES 25. Liczba wózków spalinowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013, na tle wszystkich rejestrowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W roku 2013 zanotowano spadek liczby wózków o na-
pędzie spalinowym, które zarejestrowano w UDT – było 
ich 6999, o 13,9% mniej niż w roku poprzednim (8130). 
W analizowanym okresie lat 2009 – 2013, tendencję 
spadkową obserwujemy od 2011 roku, w którym zare-

jestrowano 8463 wózki spalinowe (o 8,3% więcej, niż rok 
wcześniej – 7818). Widać zatem, że rynek wózków spali-
nowych cechuje się nieznacznie mniej korzystną dynamiką 
niż wszystkich wózków – z roku na rok liczba rejestracji 
maleje nieco szybciej niż wszystkich.
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WYKRES 26. Udział wózków nowych i używanych w liczbie spalinowych wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród wózków spalinowych, które co roku rejestrowane 
są w UDT, większość stanowią wózki używane. W 2013 
roku stosunek używanych do nowych wynosił 70,1 do 
29,9 (4903 używane i 2096 nowych). W porównaniu 
z poprzednimi dwoma latami, udział wózków używanych 
nieznacznie wzrósł (o niecałe 4 punkty procentowe). Na-
tomiast jeszcze w roku 2009, wśród rejestrowanych wóz-
ków spalinowych, było jedynie 16,2% wózków nowych 
(1246, w porównaniu do 6440 używanych).

W latach 2009 – 2011 wózki nowe w segmencie wóz-
ków spalinowych zyskały na znaczeniu, a w 2012 roku 

ich udział w rynku utrzymał się na tym samym pozio-
mie. W minionym roku zanotowaliśmy nieznaczny spadek 
udziału.

W porównaniu ze strukturą całego rynku wózków wi-
dłowych, w segmencie wózków o napędzie spalinowym, 
udział wózków używanych był w 2013 roku większy o ok. 
10 punktów procentowych. Stosunek wszystkich wózków 
używanych do nowych wyniósł w minionym roku 59,5 do 
40,5, podczas gdy w segmencie wózków spalinowych – 
70,1 do 29,9. W całym okresie lat 2009 – 2013 cechował 
się podobną dynamiką. 
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WYKRES 27. Liczba wszystkich wózków spalinowych w użytku (zarejestrowanych) w latach 2009-2013, na tle wszystkich zarejestro-
wanych wózków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2013 roku w Polsce w użytku było 78891 wózków 
widłowych o napędzie spalinowym, tj. o 2,8% więcej niż 
w roku poprzednim. W latach 2010 – 2011 rynek rósł 
w stałym, rokrocznym tempie 13 – 14%. Spowolnienie 
wzrostu po roku 2011 wynika z mniejszego popytu (mniej-
szej liczby wózków, które rejestrowano), ale także większej 

liczby skreśleń z rejestru UDT. Niemniej, w całym okre-
sie badawczym, obserwowaliśmy tendencję wzrostową 
w segmencie wózków o napędzie spalinowym. Jego cał-
kowita wielkość rosła podobnie, choć o mniej intensywnej 
dynamice, co wielkość całego rynku. 

4.3. Liczba wózków widłowych z napędem 
elektrycznym w latach 2009 – 2013
W niniejszym podrozdziale pogłębiono analizę liczby wóz-
ków widłowych rejestrowanych w latach 2009 – 2013, za 

przedmiot zainteresowania podejmując segment wózków 
o napędzie elektrycznym.

WYKRES 28. Liczba wózków elektrycznych, które zarejestrowano w latach 2009-2013, na tle wszystkich rejestrowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Liczba wózków o napędzie elektrycznym, które zarejestro-
wano w 2013 roku, była taka sama, jak w roku poprzed-
nim (1% wzrostu) i wyniosła 5391. Od 2009 do 2011 roku 
obserwowaliśmy systematyczny wzrost liczby rokrocznie 
rejestrowanych wózków elektrycznych (od 4328 w 2009 
roku do 5258 w 2011). Od 2011 roku liczba ta pozostaje 
niemal niezmienna.

Na tle całego rynku wózków widłowych, segment wózków 
elektrycznych cieszył się w minionym roku korzystniejszą 
dynamiką (1% wzrostu w porównaniu z 11% spadkiem). To 
nie wyjątek w całym okresie badawczym. Segment wóz-
ków elektrycznych do 2011 rósł szybciej, zwiększając swój 
udział w rynku, a później utrzymał stabilność, przy spadku 
całego rynku.

WYKRES 29. Udział wózków nowych i używanych w liczbie elektrycznych wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród zarejestrowanych w 2013 roku wózków o napędzie 
elektrycznym były 3053 wózki nowe (56,6%) i 2338 uży-
wane (43,4%). Udział wózków nowych wzrósł w stosunku 
do roku poprzedniego o 1,6 punktu procentowego. W okre-
sie lat 2009 – 2011 obserwowaliśmy rosnący udział 
wózków nowych w segmencie rynku wózków o napędzie 
elektrycznym. Jeszcze w 2009 roku było ich niespełna 37% 
(zarejestrowano 1599 wózków nowych oraz 2729 

używanych), by rok później, w 2010 roku proporcje zrów-
nały się z niewielką przewagą wózków nowych.

W segmencie wózków elektrycznych dominuje popyt na 
wózki nowe i to odróżnia go znacznie od segmentu wóz-
ków spalinowych. Stosunek spalinowych wózków używa-
nych do nowych, które zarejestrowano w UDT w 2013 
roku, wyniósł 70,1 do 29,9. W segmencie wózków elek-
trycznych, ten sam stosunek wyniósł 43,4 do 56,6.
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WYKRES 30. Liczba wszystkich wózków elektrycznych w użytku (zarejestrowanych) w latach 2009-2013, na tle wszystkich zarejestro-
wanych wózków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2013 roku w użytku pozostawało 46913 wózków o na-
pędzie elektrycznym – o 6,5% więcej, niż w roku poprzed-
nim (44050 wózków). W latach 2010 – 2011 rynek rósł 
w stałym, rokrocznym tempie niemal 15%. Spowolnienie 
wzrostu po roku 2011 wynika z mniejszego popytu (mniej-

szej liczby wózków, które rejestrowano), ale także większej 
liczby skreśleń z rejestru UDT. Należy zwrócić uwagę, że 
w całym okresie badawczym całkowita wielkość rynku 
wózków elektrycznych rosła szybciej, niż cały rynek.

4.4. Porównanie rynku wózków widłowych o napędzie 
spalinowym i elektrycznym w latach 2009 – 2013
W uzupełnieniu do wcześniejszych analiz, dokonano bar-
dziej szczegółowego porównania segmentów rynku – 
wózków o napędzie spalinowym i o napędzie elektrycz-
nym. Zestawiono z sobą dane o wzroście tych segmentów 
rynku (o rejestrowanych każdego roku wózkach) oraz 

o udziale popytu na wózki spalinowe i elektryczne w seg-
mencie wózków używanych oraz nowych. Podsumowano 
wreszcie udział tych wózków w całkowitej wielkości rynku, 
porównując liczby wózków o napędzie spalinowym oraz 
elektrycznym pozostających w użytku w Polsce.
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WYKRES 31. Liczba wózków spalinowych i elektrycznych, które zarejestrowano w latach 2009-2013 oraz ich udział w liczbie wszyst-
kich wózków widłowych, które rejestrowano

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W całym okresie badawczym, rokrocznie rejestrowanych 
było więcej wózków o napędzie spalinowym, niż elek-
trycznym. Widać jednak, że różnica ta stopniowo mala-
ła – w niewielkim tempie w latach 2009 – 2011 (róż-
nica 3358 wózków w 2009 roku i 3205 w 2011) oraz 
znacznie szybciej od 2011 roku (różnica 1608 wózków 
w 2013 roku).

W minionym roku zarejestrowano 6999 wózków o napę-
dzie spalinowym (49,8% wszystkich, które zarejestrowano) 
i 5391 o napędzie elektrycznym (38,4% wszystkich, które 
zarejestrowano). W całym okresie badawczym lat 2009 
– 2013, systematycznie zmniejszał się udział wózków 
spalinowych wśród wózków, które rejestrowano każdego 

roku. Z kolei stale zwiększał się udział wózków elektrycz-
nych. Do roku 2011 działo się to przy stałym rozwoju obu 
tych segmentów – szybszym rozwoju segmentu wózków 
elektrycznych i wolniejszym spalinowych. 

Po roku 2011 zaobserwowaliśmy istotną zmianę wcze-
śniejszych tendencji. Segment wózków spalinowych zaczął 
się kurczyć (z roku na rok rejestrowano ich mniej), podczas 
gdy segment wózków elektrycznych pozostawał stabilny, 
a nawet nieznacznie rósł.

W perspektywie całego okresu widać, że na rynku zdecy-
dowanie zaznaczył się wzrost udziału wózków elektrycz-
nych w popycie na wózki widłowe (z 31,7% do 38,4%). 
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WYKRES 32. Udział wózków spalinowych i elektrycznych w liczbie nowych wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Większość nowych wózków widłowych, które zarejestro-
wano w 2013 roku było wyposażonych w napęd elek-
tryczny (3053, stanowiące 53,6% wszystkich). 

W latach 2009 – 2011 obserwowaliśmy istotny wzrost 
liczby rokrocznie rejestrowanych nowych wózków elek-
trycznych, z 1599 w 2009 roku, do 2303 w roku 2010 
(wzrost o 44%) i 2948 w 2011 (wzrost o 28%). W tym sa-
mym okresie jednak ich udział malał na rzecz nowych wóz-
ków spalinowych, których liczba rosła szybciej – z 1246 
w 2009 roku, do 2047 w 2010 (wzrost o 64,3%) i 2846 
w 2011 (wzrost o 39%). Choć wśród nowych wózków 
wciąż prym nad wózkami spalinowymi wiodły wózki elek-
tryczne, ich udział spadł z 50,1% w 2009 (udział spalino-

wych: 39%) do 45,1% w 2011 (udział spalinowych: 43,5%). 
Pozostałą część wózków w danych UDT sklasyfikowano 
jako „inne” lub „nieokreślone”.

Po 2011 roku rejestrowano coraz mniej nowych wózków 
widłowych – nastąpiło odwrócenie tendencji wzrostowej. 
Segment wózków spalinowych spadał wyraźnie szybciej 
(o 4% w 2012 i 23,2% w 2013 roku), tym samym tracąc 
udział w rynku – do 42,8% w 2012 roku i 36,8% w 2013. 
Popyt na wózki elektryczne w latach 2011 – 2013 utrzy-
mał poziom z 2011 roku (spadek o 1% w 2012 i wzrost 
o 4% w 2013 roku), przyczyniając się do wzrostu udziału 
wózków elektrycznych w rynku.
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WYKRES 33. Udział wózków spalinowych i elektrycznych w liczbie używanych wózków widłowych, które zarejestrowano w latach 
2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród wózków używanych, które w 2013 roku zareje-
strowane zostały w UDT, większość stanowiły wózki 
o napędzie spalinowym – 4903 (59,3%). Wózków elek-
trycznych zarejestrowano 2338, tj. 28,3% wszystkich 
używanych.

W całym okresie 2009 – 2013 rokrocznie malała liczba 
rejestrowanych używanych wózków o napędzie spali-
nowym. W 2009 roku dokonano rejestracji 6440 takich 
wózków, w kolejnych latach liczba ta malała (licząc rok do 
roku): o 10,4% w 2010, o 2,7% w 2011 i 3,9% w 2012 
roku. Po względnie niewielkich spadkach w latach 2011 
– 2012, w 2013 roku zarejestrowano 9,2% mniej używa-
nych wózków spalinowych, niż w roku poprzednim.

Inaczej kształtowała się dynamika segmentu używanych 
wózków elektrycznych. W 2010 roku zanotowano znaczą-
cy 18% spadek, ale po 2010 liczba rejestracji wykazywała 
względną stałość, tj. niewielki wzrost w 2011 (3%) i 2012 
roku (4%) oraz niewielki spadek w 2013 roku (3%).

W wyniku opisanej dynamiki, wahał się udział wózków 
elektrycznych i spalinowych wśród wszystkich używa-
nych wózków, które rejestrowano w latach 2009 – 2013. 
Ich większość stanowią wózki o napędzie spalinowym, 
w 2009 stanowiące 61,5% wszystkich (udział elektrycz-
nych: 26,1%), a w kolejnych latach: 63,3% (elektrycznych: 
24,5%), 61,7% (25,4%) i 5 8% (25,8%) i 59,3% w 2013 roku 
(elektrycznych: 28,3%). Pozostałą część stanowią wózki 
klasyfikowane w UDT jako „inne” lub „nieokreślone”.
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WYKRES 34. Udział wózków spalinowych i elektrycznych w liczbie wszystkich wózków w użytku w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2013 roku 56,3% wszystkich wózków pozostających 
w użytku (zarejestrowanych) w Polsce było wyposażo-
nych w napęd spalinowy, a 33,5% w napęd elektryczny 
(pozostałą część wózków w danych UDT sklasyfikowano 

jako „inne” lub „nieokreślone”). 4 lata wcześniej, w 2009 
roku, udział ten wynosił 59% do 32,2%. Widać więc, że 
udział wózków elektrycznych w całkowitej wielkości rynku 
zwiększa się, a spalinowych maleje.

4.5. Liczba wózków widłowych techniki magazynowej 
rejestrowanych w latach 2009 – 2013
Podrozdział ten ma na celu zobrazowanie stanu liczby 
wózków widłowych techniki magazynowej w roku 2013 
na tle poprzednich lat. Analiza uwzględnia podział na 

wózki nowe i używane wraz z ich udziałem procentowych 
w całkowitej ilości wózków widłowych techniki magazy-
nowej.
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WYKRES 35. Liczba wózków techniki magazynowej, które zarejestrowano w latach 2009-2013, na tle wszystkich rejestrowanych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W roku 2013 nastąpił spadek liczby wózków widłowych 
techniki magazynowej, które zarejestrowano w Urzędzie 
Danych Technicznych – było ich 1394, o 3,59 % mniej, 
niż w roku poprzednim (1446). W analizowanym okresie 
tendencja wzrostowa następowała do roku 2012, z liczbą 

wszystkich wózków widłowych włącznie. Na podstawie 
analizowanych danych widać, że rynek wózków techniki 
magazynowej przyjmuje tendencję wszystkich rejestrowa-
nych wózków widłowych w latach 2009 – 2013.
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WYKRES 36. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków widłowych techniki magazynowej, które zarejestrowano w latach 
2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT

W roku 2013 pośród zarejestrowanych wózków widło-
wych techniki magazynowej było 623 wózków nowych 
(44,7%) i 771 używanych (55,3%). W stosunku do roku 
ubiegłego udział wózków nowych zmalał o 3 punkty pro-
centowe. W badanym okresie widzimy wahania tendencji. 

Od 2012 roku następuje spadek w udziale nowych wóz-
ków techniki magazynowej. W porównaniu z początkiem 
badanego okresu, udział nowych wózków spadł o 5,8 
punktu procentowego względem 2009 roku.

5. Wózki widłowe z podziałem na marki
W tej części raportu skupiono się na trendach na ryn-
ku wózków widłowych, panujących w roku ubiegłym, 
z podziałem na konkretne marki. W analizie rozdzielono 
je również względem ich roku produkcji, który określa, czy 
dany pojazd był zarejestrowany jako nowy, czy używany. 
W pierwszej kolejności opisano ogólne zależności powsta-
jące pomiędzy liczbą pojazdów syngowanych różnymi 
markami, które po raz pierwszy zostały zarejestrowane 
w Polsce w 2013 roku. Z kolei w dalszej części skupiono 

się dodatkowo na różnych typach wózków widłowych – 
od napędzanych spalinowo, przez elektryczne, aż po tech-
niki magazynowej. W sumie w zebranych danych wyróż-
niono aż 31 marek pojazdów logistyki magazynowej oraz 
kilka mało znaczących, skupionych razem w jednej grupie 
o nazwie „inni wytwórcy”. Analizując poszczególne podzia-
ły zauważa się kilku głównych graczy na rynku wózków 
widłowych. Jednakże żaden z nich nie wiedzie prymu we 
wszystkich segmentach.

5.1. Wszystkie wózki widłowe z podziałem na marki
W niniejszym podpunkcie został omówiony rynek no-
wych oraz używanych wózków widłowych z podziałem 
na marki. Przedstawiono również skumulowany wykres 

kolumnowy, który obrazuje stosunek wózków nowych do 
używanych w roku 2013, na podstawie którego możemy 
śledzić postępowanie marki na rynku.
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WYKRES 37. Nowe wózki widłowe z podziałem na marki w roku 2013

 

1099 
1011 961 

437 428 400 
322 

193 138 
123 116 99 81 

0

200

400

600

800

1000

1200

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 38. Nowe wózki widłowe z podziałem na marki w roku 2013 – cd.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Liczba producentów, którzy w roku 2013 dostarczyli na 
rynek co najmniej jeden wózek widłowy wynosi 25. Spo-
śród nich wyróżnić można trzech głównych graczy: marka 
Still z liczbą 1099 wózków, marka Jungheinrich z liczbą 
1011, marka Linde 961 sztuk. Podsumowując jedynie 

owych trzech producentów, zajmują ponad połowę rynku 
nowych wózków widłowych roku 2013. W dalszej kolejno-
ści wyodrębnić można grupę marek, które wprowadziły na 
rynek około 400 pojazdów.
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WYKRES 39. Używane wózki widłowe w roku 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 40. Używane wózki widłowe w roku 2013 – cd.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Liczba używanych wózków widłowych w roku 2013 wy-
nosiła 8721, gdzie na rynku wyróżnić można 31 odręb-
nych marek oraz grupę marek „inni wytwórcy” – według 
danych Urzędu Dozoru Technicznego. Niekwestionowa-
nym liderem rynku tej kategorii jest marka Linde, przewyż-

szając swojego głównego konkurenta Toyota o ponad 500 
sztuk, z liczbą 1686. Na podium plasuje się również grupa 
„Innych wytwórców”, których suma wynosi 994. Kolejne 
miejsca z liczbą ponad 700 sztuk zajmują kolejno Still oraz 
Jungheinrich.
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WYKRES 41. Wózki widłowe nowe i używane w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 42. Wózki widłowe nowe i używane w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W roku 2013 liderem rynku okazała się marka Linde 
z liczbą 2647 sztuk, przewyższając konkurentów głów-
nie dzięki dużej liczbie wózków widłowych używanych, 
co może świadczyć o bardzo dobrym serwisie. W dalszej 
kolejności plasuje się Still (1898 sztuk) oraz Jungheinrich 

(1748 sztuk). Zestawiając jednak liczbę pojazdów uży-
wanych oraz nowych tych dwóch producentów, wyraźnie 
zauważalny jest udział około 60%-owy wózków nowych, 
co mówi o innowacyjności oraz rozwoju. Z podobną ten-
dencją mamy również do czynienia w przypadku firmy BT, 
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Yale, Cesab i Doosan – pomimo mniejszego wolumenu, 
udział procentowy nowych wózków widłowych stanowi 
ponad połowę. 

Ponowny rozkwit na rynku wózków widłowych w 2013 
roku obserwujemy w przypadku firm Rocla oraz Crown, 

które z niewielką liczbą wózków używanych, wprowadzi-
ły na rynek stosunkowo dużą liczbą nowych wózków – 
udział procentowy w tych markach wynosi odpowiednio 
83% i 74%. Możemy wyróżnić 6-ciu producentów, którzy 
w 2013 roku nie wprowadzili na rynek żadnych nowych 
wózków widłowych, utrzymując jedynie używane pojazdy.

5.2. Wózki widłowe z napędem 
spalinowym z podziałem na marki
W roku 2013 na polskim rynku wózków widłowych zare-
jestrowanych zostało w sumie 6949 pojazdów z napędem 
spalinowym. W dalszej części podpunktu 5.2 zaprezen-
towano szczegółowe dane dotyczące tego typu wózków 
z uwzględnieniem nowych i używanych oraz z podziałem 

na określone marki. Na poniższym wykresie zaprezento-
wano spalinowe pojazdy widłowe, które zostały zarówno 
wyprodukowane, jak i zarejestrowane w roku 2013. Było 
ich w sumie 2096.

WYKRES 43. Nowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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WYKRES 44. Nowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród nowych wózków widłowych z napędem spalinowym 
w roku 2013 pozycję lidera zajęła marka Still z liczbą 454 po-
jazdów, zajmując ponad 21% rynku w tym segmencie. Drugą 
pozycję co do liczby tego typu wózków przypadła marce Lin-
de – 379 sztuk, 18% udziału. Tuż za tymi dwoma markami 
znalazły się Toyota oraz Jungheinrich. Jednak ilości wypusz-
czonych i sprzedanych pojazdów widłowych napędzanych 
spalinowo tych marek na polskim rynku w 2013 roku była 
o ponad połowę niższa niż w przypadku marki dominującej. 
Te cztery marki wspólnie zajęły w roku ubiegłym ponad 58% 
udziałów w tym segmencie rynku. Z kolei ilości wprowadza-

nych w kraju wózków spalinowych innych marek są znacząco 
niższe. Podobnie sytuacja wyglądała w roku wcześniejszym 
2012 – wtedy to na trzech pierwszych pozycjach znajdowały 
się te same marki. Natomiast swoją pozycję znacznie popra-
wiła Jungheinrich (wzrost o 36% co do liczby pojazdów).

Nieco inaczej w 2013 roku sytuacja wyglądała w przypad-
ku używanych wózków widłowych napędzanych spalino-
wo. Liczba takich pojazdów zarejestrowanych w ubiegłym 
roku wyniosła 4853. Zależności co do ich podziału na po-
szczególne marki zaprezentowano na poniższym wykresie.

WYKRES 45. Używane wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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WYKRES 46. Używane wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jak można zauważyć na powyższym wykresie wśród używa-
nych wózków widłowych z napędem spalinowym w 2013 
roku odnotowano znaczne rozdrobnienie rynku. W sumie 
udziały w tym segmencie są podzielone na ponad 30 marek 
(30 wyróżnionych z nazwy i kilka innych, sklasyfikowanych 
razem jako „inni wytwórcy”). Na zdecydowane prowadzenia 
wysunęła się marka Linde z liczbą takich 1013 pojazdów. 
Oznacza to, iż w ubiegłym roku prawie 21% używanych wóz-
ków napędzanych spalinowo, zarejestrowanych w kraju po 
raz pierwszy, należało właśnie o tej marki. Drugą co do liczby 
pojazdów marką była Toyota – 892 wózki, 18% z wszystkich. 
Na trzecim miejscu znalazły się spalinowe wózki widłowe 

Nissan, jednak ich udział w rynku jest znacznie mniejszy niż 
dwóch marek wspomnianych wcześniej (323 pojazdy, 6,6%). 
Z kolei pozostałe marki pozostają w tyle w stosunku do ma-
rek dominujących. W roku ubiegłym sytuacja w tym segmen-
cie rynku wyglądała podobnie, prym wiodły te same trzy 
marki, jednak Toyota nieznacznie wyprzedzała Linde. W tym 
roku obserwujemy dokładnie odwrotną sytuację na dwóch 
pierwszych pozycjach dominujących.

Należałoby się przyjrzeć również zestawieniu nowych 
wózków widłowych napędzanych spalinowo z używany-
mi. Taką analizę prezentuje poniższy wykres.

WYKRES 47. Nowe i używane wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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WYKRES 48. Nowe i używane wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013 – cd.

 

195 
7 

379 

29 11 92 0 40 0 1 

454 

6 
202 115 211 

230 
125 

1013 

184 157 
323 

11 26 18 19 

243 

30 

892 

100 

675 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Nowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jak można zauważyć na powyższym wykresie dla każdej 
marki proporcje między spalinowymi wózkami widłowymi 
nowymi a używanymi w roku 2013 kształtowała się w zu-
pełnie inny sposób. Niewiele z nich ulokowało na polskim 
rynku więcej nowych tego typu pojazdów niż używanych. 
Wymienić tutaj należy markę Still, której nowych wózków 
było w ubiegłym roku aż o 317% więcej niż używanych. 
Przewagę skierowaną w stronę pojazdów wyprodukowa-
nych w 2013 roku miały również Hangcha, Hyundai czy 
Jungheinrich. Jednak w żadnym z tych przypadków różni-
ca nie była już tak znacząca. Z kolei odwrócone proporcje 
ilościowe odnotowano dla większej liczby marek. Należy 
zwrócić uwagę m.in. na wózki syngowane nazwą Linde, 

Toyota, Nissan czy Hyster. Wśród nich przez cały zeszły rok 
dużo więcej zarejestrowano pojazdów spalinowych uży-
wanych niż nowych. Różnice te wahały się od 270% (Linde) 
do nawet 441% (Toyota). Natomiast w 2013 roku nowych 
wózków widłowych spalinowych aż 6-ciu marek na rynek 
nie wypuszczono w ogóle (nie zarejestrowano żadnego po-
jazdu wyprodukowanego w ubiegłym roku). Z kolei liderem 
rynku co do ogólnej liczby sprzedanych wózków została 
marka Linde z ogólną liczbą 1392 pojazdów, co dało jej 
w sumie 20% udziałów w tym segmencie rynku w Polsce. 
Warto również zaznaczyć, iż trzy z wszystkich marek (Lin-
de, Toyota oraz Still) zdobyły prawie 50% (45,8%) całego 
rynku spalinowych wózków widłowych w kraju.

5.3. Wózki widłowe z napędem 
elektrycznym z podziałem na marki
W następującym podpunkcie będzie pokazana klasyfika-
cja wózków widłowych z napędem elektrycznym, które 
w dzisiejszym magazynowaniu odgrywają dużą rolę. Z ra-
cji tego, że są ciche i nie emitują spalin, używa się ich na 

produkcjach, w pomieszczeniach zamkniętych. Zrobione 
zestawienie ma na celu ukazanie nowych oraz używanych 
wózków widłowych z napędem elektrycznym z podziałem 
na marki.
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WYKRES 49. Nowe wózki widłowe z napędem elektrycznym z podziałem na marki w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 50. Nowe wózki widłowe z napędem elektrycznym z podziałem na marki w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Biorąc pod uwagę nowe wózki widłowe z napędem elek-
trycznym marka Jungheinrich zajmuje pierwsze miejsce 
z liczbą 711 sztuk, następnie marka Still z 564 sztukami 

oraz Linde z liczbą 522. Całkowita ilość nowych wózków 
widłowych na rok 2013 wynosi 3053, z czego trzy pierw-
sze pozycje na 22 marki mają prawie 59% udział w rynku.
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WYKRES 51. Używane wózki widłowe z napędem elektrycznym z podziałem na marki w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 52. Używane wózki widłowe z napędem elektrycznym z podziałem na marki w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na rynku w 2013 roku znalazło się 4530 sztuk używa-
nych wózków widłowych, z czego ponownie na pierwszym 
miejscy plasuje się Jungheinrich z przewagą 199 sztuk 
nad drugim miejscem. Różnica pomiędzy drugim – Linde, 
a trzecim miejscem – Still wynosi zaledwie 5 sztuk. Na-
leży zwrócić uwagę na markę BT, która znajduje się na 4 

miejscu z ilością 623, po czym następuje wielki przeskok 
w ilości używanych wózków widłowych. Na 29 marek 
tylko ośmiu producentów ma w obiegu ponad 100 sztuk 
używanych wózków widłowych.
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WYKRES 53. Nowe i używane wózki widłowe z napędem elektrycznym z podziałem na marki w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 54. Nowe i używane wózki widłowe z napędem elektrycznym z podziałem na marki w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Zestawiając ze sobą nowe oraz używane wózki widłowe 
z napędem elektrycznym w roku 2013 można zaobserwo-
wać wiodący prym marki Jungheinrich z liczbą 1671. Na-
stępnie na drugim oraz trzecim miejscu z różnicą 37 sztuk 
znajdują się marki Still i Linde. Poza podium notowana 

jest marka BT z sumą 1016 sztuk. Biorąc pod uwagę 29 
marek, cztery z nich zajmujące najwyższe notowania osią-
gnęły 69,76% udziałów w rynku. Siedmiu producentów nie 
wyprodukowało w 2013 roku ani jednego elektrycznego 
wózka widłowego.

5.4. Wózki widłowe techniki magazynowej 
z podziałem na marki
W tym podpunkcie zajmiemy się analizowaniem wózków 
widłowych techniki magazynowej, czyli takich, które są 
sterowane z poziomu roboczego, podestu. Są to wózki 
mało popularne, jest niewielkie zapotrzebowanie na rynku 

na tego typu wózki. Pokażemy tutaj jacy producenci wiodą 
prym w tej dziedzinie a jacy zanikają na rynku wózków wi-
dłowych techniki magazynowej.

WYKRES 55. Nowe wózki widłowe techniki magazynowej w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Z wykresu można odczytać, iż marka Jungheinrich plasu-
je się na pierwszym miejscu w produkcji nowych wózków 
widłowych techniki magazynowej z liczbą 264. Następ-
nie na trzech kolejnych pozycjach utrzymują się marki BT, 

Still i Linde, które wytwarzają wózki w ilościach od 174 
do 163. Na 19 producentów dziewięciu wyprodukowało 
w 2013 roku poniżej 10-ciu wózków widłowych techniki 
magazynowej.
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WYKRES 56. Używane wózki widłowe techniki magazynowej w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 57. Używane wózki widłowe techniki magazynowej w 2013 roku – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W roku 2013 sześciu producentów miało najwięcej wóz-
ków widłowych techniki magazynowej na rynku spośród 
24 – posiadają oni 85,9% wszystkich używanych wózków. 

Należą do nich: Jungheinrich, kategoria “inni wytwórcy”, 
Linde, Still, BT, a także Promag. Pozostałych 18-stu ma 
14,1% udział w tym rynku. 
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WYKRES 58. Skumulowane wózki widłowe techniki magazynowej w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 59. Skumulowane wózki widłowe techniki magazynowej w 2013 roku – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Patrząc na zestawienie używanych oraz nowych wózków wi-
dłowych techniki magazynowej bez konkurencyjna staje się 
marka Jungheinrich z ilością 453 sztuk. Po niej z sumą 294 

sztuk plasuje się Linde, kolejno Still z 288 sztukami oraz BT 
z ilością 285. Trzeba zauważyć, że wśród 24 producentów, 
piątka z nich nie wytworzyła swojego produktu w 2013 roku. 
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6. Czołowe wózki widłowe 
z podziałem na marki
Na szczególną uwagę zasługują wózki widłowe czołowe, 
ze względu na ich szerokie zastosowanie w magazynach 
oraz halach produkcyjnych rożnych branż. Wózki te są gru-
pą wózków sterowanych bezpośrednio z poziomu kabiny. 
Czołowe wózki widłowe o napędzie elektrycznym zalecane 
są do obiektów, gdzie korytarze robocze są bardzo wąskie 
oraz do rozładunku kontenerów i naczep przy dokach lub 
rampach. Natomiast wózki widłowe czołowe o napędzie 

spalinowym poszerzają swoje zastosowanie o nabrze-
ża i porty. Polski rynek czołowych wózków widłowych 
jest zbliżony do światowego pomimo różnic w miejscach 
w rankingu poszczególnych marek. Można natomiast po-
wiedzieć o zgodności czterech dominujących marek: Toyo-
ta, Linde, Still oraz Jungheinrich.*

* http://www.mmh.com/article/top_20_lift_truck_suppliers_2013 [dostęp 
29.03.2014]

6.1. Czołowe wózki widłowe z podziałem na marki
Niniejszy podpunkt poświęcony został analizie generalnej 
czołowych wózków widłowych z podziałem na marki. Ba-
danie wykazało obecność na rynku 30 marek indywidual-
nych oraz marki nieokreślone, zaliczane wspólnie do jednej 

grupy “inni wytwórcy”. Poniżej przedstawiono w sposób 
graficzny jak kolejno kształtowały się liczby nowych, uży-
wanych oraz skumulowanych czołowych wózków widło-
wych.

WYKRES 60. Nowe czołowe wózki widłowe w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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WYKRES 61. Nowe czołowe wózki widłowe w 2013 roku – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Analiza rynku nowych wózków widłowych czołowych 
wykazała obecność 22 marek oraz grupy “inni wytwór-
cy”, którzy łącznie dostarczyli 1502 sztuk pojazdów. Nie-
podważalnym liderem rynku jest marka Still z liczbą 411 
sztuk, podczas gdy różnica w porównaniu z drugim miej-
scem wynosi 184 wózki. Podium zajmują odpowiednio 
Jungheinrich oraz Linde. Warto przyjrzeć się marce Hang-

cha, w przypadku której na 193 nowo wprowadzonych 
wózków widłowych w 2013 roku aż 120 zajmują wózki 
czołowe. Podobnej sytuacji dopatrujemy się u producen-
ta Hyundai, gdzie wózki czołowe to ponad trzy czwarte 
nowych wózków w roku 2013. Na rynku istnieją 4 marki, 
które w roku 2013 wprowadziły jedną nową sztukę.

WYKRES 62. Używane czołowe wózki widłowe w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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WYKRES 63. Używane czołowe wózki widłowe w 2013 roku – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Rynek używanych wózków widłowych czołowych składa 
się z 30 marek indywidulanych i grupy “inni wytwórcy”, 
którzy wspólnie dostarczyli w ubiegłych latach 2892 sztu-
ki pojazdów. Z różnicą 7 pojazdów liderami rynku są Toyo-
ta oraz Linde, których suma pojazdów w tym obszarze zaj-
muje niemal jedną trzecią rynku. Kolejnej marce określonej 
– Still (251 sztuk) do walki o tytuł lidera brakuje około 230 

pojazdów. Na dwóch kolejnych miejscach plasują się Nis-
san (214 sztuk) oraz Jungheinrich (198 sztuk). Na rynku 
występuje 5-ciu producentów, których pojazdy używane 
oscylują pomiędzy 1 a 5 sztukami, podczas gdy czterech 
z nich – Crown, Rocla, HC oraz Hubtexnie nie wprowadziły 
w ubiegłym roku ani jednej sztuki.

WYKRES 64. Skumulowany wykres czołowych wózków widłowych w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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WYKRES 65. Skumulowany wykres czołowych wózków widłowych w 2013 roku – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Powyższy wykres przedstawia skumulowaną ilość wóz-
ków widłowych czołowych dla poszczególnych marek (kolor 
żółty – wózki używane, kolor czerwony – wózki nowe). Do-
datkowo wprowadzono wykres liniowy, mówiący o ogólnej 
liczbie wózków widłowych wszystkich rodzajów na rynku. 
Warto zauważyć, iż udział czołowych wózków widłowych 
poszczególnych marek jest bardzo wysoki, co świadczy 
o specjalizowaniu się w owej dziedzinie. Na rynku zidenty-
fikowano jedynie 2 używane czołowe wózki marki HC, któ-
re są równocześnie jedynymi produktami tej marki. Ponad 
75-cio procentowy udział czołowych wózków widłowych 

był odnotowany w przypadku producentów Balkancar oraz 
GPW Gliwice, ilości te nie są jednak wysokie. Większą ilością 
wózków i zarazem znacznym udziałem procentowym do 
ogólnej oferty może pochwalić się Hangcha oraz Hyundai. 
Obie marki wprowadziły większą liczbę nowych wózków 
widłowych czołowych niż wynosiła suma wózków używa-
nych w roku 2013. Dane wykazują znacznie mniejszy udział 
wózków widłowych czołowych, do ogólnej liczby wózków 
na rynku, dotyczy to następujących marek: Linde, Still, To-
yota, Jungheinrich, Nissan, Hyster, Mitsubishi, Yale, BT, Pro-
mag, Crown, Rocla, Cesab,Atlet, Hubtex.

6.2. Czołowe wózki widłowe z napędem 
spalinowym z podziałem na marki
W roku 2013 w sektorze czołowych wózków widłowych 
na rynku polskim zarejestrowane zostały w sumie 3372 
takie pojazdy z napędem spalinowym. W dalszej części 
podpunktu zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące 
tego typu wózków z uwzględnieniem nowych i używanych 

oraz z podziałem na określone marki. Na poniższym wy-
kresie zaprezentowano spalinowe pojazdy widłowe, które 
zostały zarówno wyprodukowane, jak i zarejestrowane 
w roku 2013. Było ich w sumie 998.
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WYKRES 66. Nowe czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 67. Nowe czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Liderem sektora nowych czołowych wózków widłowych 
z napędem spalinowym była zdecydowanie marka Still. 
Pojazdów nią syngowanych zarejestrowano w ubiegłym 
roku 343, dzięki czemu zajęła ponad 34% tego sektora 
rynku. Na drugim miejscu co do ilości nowych spalinowych 
wózków widłowych była marka Hangcha. Jednak jej po-
jazdów wyprodukowanych w 2013 roku zarejestrowano 
107, czyli trzykrotnie mniej niż marki dominującej. Nowe 
czołowe wózki widłowe tych dwóch marek łącznie, wraz 

z kolejną, która jest Toyota zajęły w ubiegłym roku ponad 
54% udziałów w rynku liczonej ilością pojazdów.

Sytuacja wśród używanych czołowych wózków widło-
wych z napędem spalinowym w roku 2013 kształtowała 
się nieco inaczej. Rozkład zależności liczbowych zaprezen-
towano poniżej.
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WYKRES 68. Używane czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 69. Używane czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W ubiegłym roku zarejestrowano w sumie 2374 używane 
czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym. Inaczej 
niż w przypadku pojazdów nowych, górowała tutaj mar-
ka Toyota z liczbą 449 sztuk. Niewiele mniej (402) zareje-
strowano używanych czołowych wózków widłowych syn-
gowanych marką Linde, które wyprodukowano w latach 
wcześniejszych. Te dwie marki daleko w tyle pozostawiły 
całą resztę (ponad 28 konkurentów). Jednak w tym seg-
mencie rynku zauważa się stosunkowo duże rozdrobnienie 

udziałów pomiędzy wiele marek. Pomimo dominacji dwóch 
z nich, liczba ich używanych czołowych spalinowych wóz-
ków widłowych w stosunku do wartości całego rynku jest 
nieznaczna.

Zależności liczbowe pomiędzy nowymi oraz używanymi 
czołowymi pojazdami widłowymi z napędem spalinowym, 
które zostały po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce 
w roku 2013, przedstawiono na poniższych wykresach.
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WYKRES 70. Nowe i używane czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 71. Nowe i używane czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym w roku 2013 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jak już wspomniano ogółem w roku 2013 zarejestrowano 
w Polsce 3372 czołowe wózki widłowe z napędem spali-
nowym. Jednak ten segment rynku zdominowały pojazdy 
używane, których było ponad dwa razy więcej niż nowych. 
Natomiast przyglądając się maszynom syngowanym kon-
kretnymi markami, należy wyróżnić tutaj Toyotę, której 
spalinowych wózków czołowych zalegalizowano w ubie-
głym roku do użytku najwięcej (w sumie 542, w tym 93 
nowych i 449 używanych). Drugą marką, której tego typu 

pojazdów widłowych najwięcej zarejestrowano w 2013 
roku jest Linde z liczbą 487 (w tym 85 nowych i 402 uży-
wane). Trzecia z kolei jest marka Still (474 czołowe spalino-
we wózki widłowe). Jednak zasługuje ona na wyróżnienie 
na tle innych, bowiem zauważa się jej znaczną ekspansję 
w tym segmencie rynku. W roku ubiegłym nowych spalino-
wych pojazdów czołowych marki Still było niemal trzy razy 
więcej niż używanych. Taka dużą różnicę, a nawet zbliżoną 
nie odnotowano w przypadku żadnej innej marki.
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6.3. Czołowe wózki widłowe z napędem 
elektrycznym z podziałem na marki
Dany podpunkt pokazuje podział na marki czołowych 
wózków widłowych z napędem elektrycznym. Pokazane 
są tu wykresy liniowe przedstawiające podziały marek na 
nowe, używane, a także zestawienie nowych oraz używa-

nych elektrycznych czołowych wózków widłowych. W su-
mie branych pod uwagę jest 28 marek, w których marka 

“inni wytwórcy” kumuluje kilka niewiadomych nam marek.

WYKRES 72. Nowe czołowe wózki widłowe z napędem elektrycznym w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jak można zauważyć na wykresie marka Jungheinrich zaj-
muje pierwsze miejsce z ilością 151 sztuk wśród nowych 
czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym. 
Na siedemnaście marek posiada ona 35,3% udziału na 
rynku. Na drugim miejscu znajduje się marka Linde z ilością 
92 sztuk, po czym na trzecim miejscu jest Still 50 sztu-
kami, czyli różnica wynosi 42 sztuki. Zauważyć można, 
iż dziewięć marek posiada nowe, czołowe wózki w ilości 
mniejszej niż 10 sztuk. Wyprodukowanych w 2013 roku 

oraz zarejestrowanych nowych czołowych wózków widło-
wych z napędem elektrycznym jest 428 sztuk, przy czym 3 
pierwsze marki zajmują około 68% udziału w rynku.
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WYKRES 73. Używane czołowe wózki widłowe z napędem elektrycznym w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 74. Używane czołowe wózki widłowe z napędem elektrycznym w 2013 roku – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Biorąc pod uwagę używane czołowe wózki widłowe z na-
pędem elektrycznym marka Linde zajmuje pierwszą pozy-
cję z ilością 199 sztuk. Z różnicą jednego wózka widłowe-
go marka Still plasuje się na drugiej pozycji, a za to marka 
Jungheinrich z ilością 122 na trzecim miejscu. Kolejno dalej 
w rankingu znajduje się Toyota z 80 wózkami, po czym 
marka BT z ilością 60 sztuk. Zaobserwować można, iż 

pięć czołowych marek wiedzie prym na rynku czołowych 
wózków widłowych, zajmują one 77,5% udziałów. Na 28 
marek piętnaście z nich posiada mniej niż 10 wózków wi-
dłowych na rynku. Po jednym wózku posiadają takie mar-
ki jak Caterpillar, Rak Suchedniów, Daewoo, Pramac oraz 
Hubtex.

http://www.camoplastsolideal.com/pl/


Widlak List 2014

Log4.pl80

WYKRES 75. Zestawienie nowych i używanych czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

WYKRES 76. Zestawienie nowych i używanych czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym w 2013 roku – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Zestawiając ze sobą nowe oraz używane czołowe wózki 
widłowe z napędem elektrycznym można wymienić dwie 
marki, które mają wysoką pozycję w tym segmencie – 
Linde oraz Jungheinrich. 291 wózków posiada Linde, przy 
czym 199 sztuk to używane, a natomiast Jungheinrich 
posiada 273 sztuki, przy czym 151 sztuk jest nowych. 
Na podium znajduje się także Still z sumą 173 czołowych 

wózków widłowych. Zauważyć można, iż na 28 marek 11 
producentów nie wypuściło na rynek ani jednego nowego 
wózka czołowego w 2013 roku. Marki takie jak Cesab czy 
Promag posiadają więcej nowych wózków widłowych niż 
używanych.
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6.4. Marki dominujące na rynku 
czołowych wózków widłowych
W tym podpunkcie zostały zaprezentowane marki domi-
nujące na rynku wózków czołowych. Można tutaj bliżej 
zapoznać się z tym jak kreowały się liczby wózków widło-

wych marek dominujących w tym segmencie na przestrze-
ni lat 2009 – 2013.

WYKRES 77. Marki dominujące na rynku czołowych wózków widłowych w roku 2013 na przestrzeni 5-ciu lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Analizie sytuacji na rynku na przestrzeni 5-ciu ostatnich 
lat (2009 – 2013) poddano cztery wyróżniające się pod 
względem ilościowym marki: Linde, Still, Toyota oraz Jun-
gheinrich. W latach 2009 – 2011 wyraźna jest dominacja 
marki Toyota oraz podobny poziom konkurencji producen-
tów Still i Jungheinrich. Sytuacja zmienia się z rokiem 2012, 
kiedy to odnotowujemy wyraźny wzrost ilości pojazdów 

marki Still, a tym samym duży spadek w przypadku Jun-
gheinrich. Rok 2012 jest rokiem wzmożonej konkurencji, 
kiedy to ilość wózków trzech przodujących marek: Toyota, 
Still oraz Linde, różni się kilkoma sztukami. W roku 2013 
zauważono podobną sytuację, przy czym każda z marek 
dominujących odnotowała spadek pojazdów o ponad 150 
sztuk, podczas gdy Jungheinrich poszerzył wolumen.

6.5. Marki zanikające na rynku 
czołowych wózków widłowych
W niniejszym podpunkcie zaprezentowano marki zani-
kające w obszarze czołowych wózków widłowych. Owe 
marki wybrano na podstawie najniższej liczby wózków 

czołowych w porównaniu do konkurentów w roku 2013 
i przeanalizowano ich sytuację na rynku na przestrzeni lat 
2009 – 2013.
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WYKRES 78. Marki zanikające na rynku czołowych wózków widłowych w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Analizie marek zanikających na rynku czołowych wózków 
widłowych w 2013 roku poddano cztery marki: Crown, 
Rocla, HC oraz Hubtex. Wykres przedstawia liczbę wóz-
ków czołowych na przestrzeni pięciu ostatnich lat od roku 
2009 do 2013 oraz ogólną liczbę wózków danej marki na 
rynku w roku 2013. W przypadku wszystkich producen-

tów zauważalne jest wahanie polityki dotyczącej utrzymy-
wania czołowych wózków widłowych. Warto zauważyć, że 
udział owych wózków nie stanowi dużego udziału w ogól-
nej liczbie wózków danych marek na rynku. Natomiast 
w przypadku producenta HC 2 sztuki wózków czołowych 
stanowią jedyny asortyment tej marki na rynku.

7. Liczba wózków widłowych wg udźwigu
Powszechnie postrzega się wózki widłowe jako integral-
ne wyposażenie magazynów, w których są wykorzysty-
wane. Przede wszystkim, w sposób bezpośredni, wpły-
wają one na optymalizację przepływów wewnętrznych 
w określonych systemach logistycznych, co uwydatnia 
się w zwiększeniu sprawności i kompletności realizowa-

nych zamówień. Użyteczność tego typu urządzeń wynika 
z ich specyficznych parametrów technicznych, do których 
należą: wymiary, wysokość podnoszenia jednostek ładun-
kowych, rodzaj zasilania i związana z tym obsługa eksplo-
atacyjna, a także szczególnie norma udźwigu, która w du-
żym stopniu determinuje wymienione wcześniej wielkości.
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WYKRES 79. Liczba rejestrów elektrycznych i spalinowych wózków z podziałem udźwigu w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W przypadku nominalnego rozkładu liczby pojazdów 
w poszczególnych kategoriach w 2013 roku, aż 90% zare-
jestrowanych elektrycznych lub spalinowych wózków jez-
dniowych stanowiły urządzenia o udźwigu od 1 do 4 ton, 
a te o nośności do 2 ton są najliczniejsze (6681 rejestrów). 
Można zatem założyć, że najczęściej manipulacji w Polsce 
podlegają jednostki transportowe o tonażu od 1 do 4 ton, 
co potwierdza się dużą liczbą tych urządzeń magazyno-

wych tylko w tych dwóch kategoriach (1-2 ton oraz 2-4 
ton). Powszechne występowanie tych wózków świadczy 
o szerokim zakresie ich zastosowania w różnych gałęziach 
gospodarki. W dalszej kolejności zastosowanie mają wózki 
o udźwigu od 4 do 7 ton, których w 2013 roku zarejestro-
wano w liczbie 922 pojazdów. Następnie niewiele ponad 
sto rejestrów zanotowano w grupie wózków o udźwigu do 
1 tony oraz od 7 do 10 ton.

WYKRES 80. Tendencje zmian w poszczególnych przedziałach udźwigu w porównaniu z rokiem 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Z kolei porównując rok ubiegły z rokiem 2012, nastąpiło 
obniżenie liczby zarejestrowanych wszystkich spalinowych 
i elektrycznych wózków jezdnych o 1037 rejestrów. Zasad-
niczy wpływ na taką sytuację miało zmniejszenie ilości po-

zycji w największych kategoriach udźwigu tj. w przedzia-
le od 1 do 4 ton, które posiadały 87-procentowy udział 
w odnotowanej redukcji ilości rejestrów w 2013 roku. 

WYKRES 81. Stosunek wózków widłowych nowych względem używanych w poszczególnych przedziałach udźwigu zarejestrowanych 
w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Odnośnie struktury modelu z podziałem na nowe i używa-
ne właściwie we wszystkich kategoriach udźwigu w 2013 
roku dominują te drugie, za wyjątkiem wózków do 1 tony, 
które są stosunkowo tańsze w zakupie jako nowe. Stąd 
też często niższe ceny ofert na rynku wtórnym nie są aż 
tak bardzo atrakcyjne biorąc pod uwagę korzyści, jakie daje 
zakup fabrycznie nowego urządzenia. Analizując pojazdy 
o wysokiej normie nośności, już od 4 ton, udział nowych 

urządzeń manipulacyjnych oscyluje wokół 30%, a dla ka-
tegorii od 15 do 25 ton wyniósł zaledwie 7%. Cena takich 
wózków rośnie proporcjonalnie do oferowanego udźwigu, 
aczkolwiek dla najliczniejszych grup pojazdów od 1 do 4 
ton nośności stosunkowo duży udział wózków używanych 
wynika z bogatej oferty na rynku wtórnym, na którym nie-
trudno znaleźć relatywnie tanie egzemplarze w przyzwo-
itym stanie technicznym.

8. Wózki widłowe z podziałem 
na marki wg udźwigu  
Niniejszy rozdział opracowania ma na celu zidentyfikowa-
nie potrzeb polskiego rynku co do udźwigu nabywanych 
wózków widłowych. Również w pewnym stopniu pozwoli 
wskazać przedziały wagowe jednostek ładunkowych naj-
częściej obsługiwanych w Polsce w 2013 roku. Szczegó-
łowa analiza poszczególnych wielkości nośności, przepro-

wadzonych na podstawie danych z UDT, obejmuje badanie 
struktur danego segmentu rynku pod względem zasilania 
elektrycznego lub spalinowego, a także proporcji nowych 
produktów do używanych. W pierwszym przypadku we-
ryfikacji poddana będzie oferta producentów pod wzglę-
dem innowacyjności rynku wózków elektrycznych, która 
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determinuje nowe obszary wykorzystania pojazdów z tego 
typu napędem. Z drugiej strony przedstawione zostaną in-
formacje na temat rynku wtórnego, czy w dalszym ciągu 
jest atrakcyjnym sposobem na zaopatrywanie się w urzą-
dzenia manipulacyjne z dziedziny intralogistyki. W dodatku 

przeprowadzone analizy wyodrębnionych kategorii udźwi-
gu wskażą liderów poszczególnych segmentów rynku, 
które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jaka marka cieszy 
się największym uznaniem, czy też jaka wielkość udźwigu 
miała w 2013 roku najwięcej klientów.

8.1. Wózki widłowe o udźwigu do 1 tony
Pierwszy typ wózków widłowych o udźwigu do 1 tony 
stanowi na polskim rynku jedną ze średnio licznych grup 
produktowych wśród wózków widłowych. Wspomniane 
urządzenia techniki magazynowej znajdują zastosowa-
nie przede wszystkim w handlu detalicznym, czyli m.in. 
w super-, hipermarketach, sklepach dyskontowych czy 
u hurtowników cash&carry. Takie wózki pozwalają na 

efektywną obsługę ładunków, ponieważ są stosunko-
wo lekkie, a co za tym idzie – zwrotne. Jednakże, mimo 
szerokiego zastosowania wózków widłowych do 1 tony, 
w Polsce zarejestrowano niewielką liczbę zarówno no-
wych jak i używanych pojazdów tego typu, co przedsta-
wia poniższy wykres.

WYKRES 82. Struktura wózków widłowych o udźwigu do 1 tony według napędu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Z załączonego wykresu odczytać można, że dominującą 
rolę spełniają w tej grupie wózki widłowe o zasilaniu elek-
trycznym, które jako jedyne stanowią grupę nowych wóz-
ków widłowych – 100% a w wózkach używanych – 92%. 
Tak wysoki udział wózków o napędzie elektrycznym wyni-
ka z ich zastosowania głównie w obiektach zamkniętych, 

w których intensywnie realizowane są zadania związane 
z dystrybucją ładunków drobnicowych. Ponadto wózki 
spalinowe mają większą moc, a przy ładunkach o masie do 
1 tony nie ma potrzeby używania wózków o takiej cesze, 
ponieważ są one dużo cięższe i większe niż elektryczne 
o udźwigu do 1 tony.
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WYKRES 83. Nowe wózki widłowe do 1 tony z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jeżeli chodzi o nowe wózki widłowe to dominującą po-
zycję ma marka Linde, a jej udział w rynku wyniósł 43%. 
Na kolejnym miejscu została sklasyfikowana kategoria 

“inni wytwórcy”, która osiągnęła 22-procentowy udział 
w rynku. Trzecią z kolei marką jest BT, która odnotowała 
12-procentowy udział w strukturze rynku wózków wi-
dłowych. Niewiele mniej wózków ma marka Jungheinrich, 
których różnica w stosunku do BT wyniosła 2 pojazdy. 

Marka Still natomiast odnotowała stratę do lidera w wy-
sokości 34 jednostek. Najniższą liczbą nowych wózków 
widłowych zanotowały marki Toyota i Crown (po 2 pozy-
cje asortymentowe). 

Dla porównania należy również omówić strukturę rynku 
używanych wózków widłowych. Sytuację tę przedstawia 
następujący wykres.

WYKRES 84. Używane wózki widłowe do 1 tony z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W tym przypadku dostrzec można odmienną tendencję 
w porównaniu z poprzednim wykresem. W 2013 roku na 
pierwszym miejscu znalazła się kategoria “inni wytwórcy” 
jako najczęściej wybierana przez klientów przy zakupie uży-

wanych wózków jezdniowych. Sprzedaż tej grupy produ-
centów stanowiła 38-procentowy udział w rynku całego 
zestawienia. Używane wózki widłowe sygnowane logiem 
Linde znalazły się na drugim miejscu, co stanowiło 27-pro-
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centowy udział urządzeń manipulacyjnych tej firmy. Mniej 
znaczące pozycje na wtórnym rynku zajęły Toyota, Still oraz 

BT, które tracą do pierwszego miejsca w rankingu 11 jedno-
stek różnicy. Najmniejszy udział zanotowały Crown i Hubtex.

WYKRES 85. Tendencja zmian liczby używanych i nowych wózków widłowych o udźwigu do 1 tony w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej tendencję co do 
zmiany liczby wózków widłowych o udźwigu do 1 tony za-
uważyć można, że trend jest dosyć zróżnicowany w 2013 
roku. W styczniu stosowanie wózków nowych i używa-
nych nie różni się znacznie (wózki nowe – brak, używane 
– 100%). Natomiast dostrzec można trzy szczyty i spadki, 
które odzwierciedlają dynamikę zmian liczby wózków jez-
dniowych. Od lutego do marca prawie czterokrotnie wro-
sła liczba wózków używanych, podczas gdy liczba wózków 
nowych utrzymywała się na stabilnym poziomie 7 pozy-

cji. Z kolei najwięcej urządzeń manipulacyjnych zakupio-
no w czerwcu, co było szczytem zeszłorocznego okresu, 
z czego aż 95% z nich stanowiły wózki nowe. Od początku 
drugiego półrocza 2013 sprzedaż powróciła do średniego 
rocznego poziomu. Ostatni skok sprzedaży odnotowano 
w październiku, na który również w znacznym stopniu 
wpływ miał popyt na fabrycznie nowe wózki. Pod koniec 
roku zostało zarejestrowanych jeszcze tylko 5 urządzeń 
manipulacyjnych – wszystkie nowe.

8.2. Wózki widłowe o udźwigu od 1 do 2 ton
Kategoria ta reprezentuje najliczniejszą grupę wózków wi-
dłowych zarejestrowanych w 2013 roku w Polsce. Pojaz-
dy o udźwigu od jednej do dwóch ton swoją popularność 
zawdzięczają optymalnemu stosunkowi ceny do szerokiej 
możliwości ich wykorzystania. Wózki o takich parame-

trach technicznych najczęściej pracują w małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz w przemyśle lekkim. Szczegól-
nie te o zasilaniu elektrycznym, dzięki stosunkowo lekkiej 
konstrukcji, a tym samym dużej zwrotności, znakomicie 
sprawdzają się w pracy w branży FMCG, głównie w obiek-
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tach zamkniętych. Stąd też w 2013 roku zarejestrowano 
2381 nowych elektrycznych wózków jezdniowych, które 

w porównaniu ze spalinowymi zanotowały ok. 74-procen-
towy udział.

WYKRES 86. Struktura udźwigu od 1 do 2 ton według zasilania z podziałem na wózki widłowe nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Z kolei na rynku wtórnym można zaobserwować prawie 
równą dyferencjację pod względem zasilania, na którym 
wyższy udział używanych wózków spalinowych w po-
równaniu z nowymi egzemplarzami wynika z ich relatyw-
nie niższych cenowo ofert. Wydaje się, że kryterium ceny 
ściśle wiąże się z przeznaczeniem pojazdów z drugiej ręki 
do takich prac manipulacyjnych, w których cechy wózków 
elektrycznych nie mają tak istotnego znaczenia. Niemniej 
jednak rozkład ten wskazuje na nieznaczną przewagę po-
jazdów elektrycznych, których udział wyniósł 56%. 

Ponadto w przedziale od jednej do dwóch ton klienci po-
dzielili się prawie równo, jeżeli chodzi o preferencje zaopa-
trywania się w urządzenia manipulacyjne, wśród których 
jednak niewielką przewagę miały wózki używane, a do-
kładnie o 275 dodatkowych rejestrów, w odróżnieniu od 
wózków nowych. Stąd też w tym segmencie alternatyw-
ny rynek wtórny zaprezentował bogatą ofertę wynikającą 
głównie z dużej liczebności wózków o tym udźwigu, która 
dalej powinna rosnąć ze względu na wolumen corocznej 
sprzedaży tego typu pojazdów.
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WYKRES 87. Nowe wózki widłowe o udźwigu od 1 do 2 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2013 roku najczęściej jako nowe wózki sprzedawa-
no pojazdy marki Jungheinrich, których liczba wyniosła 
729 sztuk, co daje ok. 22-procentowy udział w rynku. 
W znacznej mierze były to wózki zasilane elektrycznie, 
których stosunek do wózków o napędzie spalinowym 
wyniósł 85% do 15%. Niewiele słabszy wynik odnotowały 
produkty marki Still, których sprzedaż w 2013 roku była 

mniejsza o 114 pojazdów od lidera zestawienia, co jed-
nak daje tej marce prawie 20-procentowy udział w ryn-
ku. Trzecim producentem w zestawieniu jest Linde z licz-
bą 522 sprzedanych egzemplarzy i 16-procentowym 
udziałem w rynku. Strata kolejnej marki BT do trzeciego 
miejsca wynosiła prawie 200 urządzeń manipulacyjnych 
z dziedziny intralogistyki.
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WYKRES 88. Używane wózki widłowe o udźwigu od 1 do 2 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na wtórnym rynku najczęściej wybieranymi w 2013 roku 
pojazdami były te wyprodukowane przez markę Linde, 
których zakupiono 637 egzemplarzy. Drugą pozycję zajęły 
wyroby Toyoty z nieznacznie niższym wynikiem – 546 po-
jazdów, które przyniosło ok. 15-procentowy udział w ca-
łości , co stanowi o 3 punkty procentowe mniej od wiodą-

cego producenta w tym zestawieniu. Kolejne pozycje zajęły 
odpowiednio Jungheinrich i Still. Różnica pomiędzy liczbą 
nabytych, używanych wózków jezdniowych tych marek 
w 2013 roku wynosiła 36 pojazdów. Przewaga trzeciej 
i czwartej marki nad kolejną pozycją wynosiła około 150 
wózków, a strata do pierwszego Linde ponad 200.
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WYKRES 89. Tendencja zmian liczby używanych i nowych wózków widłowych o udźwigu od 1 do 2 ton w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Rok 2013 w kategorii udźwigu od 1 do 2 ton rozpoczął 
się od nabywania sporej ilości używanego sprzętu, którego 
udział w styczniu wyniósł 82%. Słaby początek sprzedaży 
nowych pojazdów już w lutym został poprawiony, przez co 
do kwietnia utrzymywał się blisko ilości wózków jezdnio-
wych z drugiej ręki, by w maju go przewyższyć. Większy 
udział nabywanych nowych urządzeń manipulacyjnych 

utrzymywał się praktycznie do końca roku za wyjątkiem 
października i grudnia, kiedy odnotowano nieznaczną 
przewagę używanych pojazdów nad fabrycznie nowymi. 
Szczyty aktywności klientów na rynku wózków widłowych 
o udźwigu od 1 do 2 ton zanotowano w marcu, lipcu i paź-
dzierniku, kiedy łączna sprzedaż przekroczyła liczbę 600 
urządzeń manipulacyjnych.

8.3. Wózki widłowe o udźwigu od 2 do 4 ton
Wózki widłowe o udźwigu od dwóch do czterech ton są 
drugą co do liczebności grupą pojazdów nabytych w 2013 
roku. Charakteryzują się stosunkowo solidniejszą konstruk-
cją ramy, a zatem wyposażone są w mocniejsze jednostki 
napędowe w porównaniu z urządzeniami manipulacyjny-

mi poniżej 2 ton nośności. Wykorzystywane są zasadniczo 
w przemyśle produkcyjnym oraz w magazynach zaopa-
trzeniowych czy dystrybucyjnych, w branży automotive, 
chemicznej, elektrotechnicznej, metalurgicznej, lekkiej itp..
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WYKRES 90. Struktura udźwigu od 2 do 4 ton według zasilania z podziałem na wózki widłowe nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Odzwierciedleniem wyższych obciążeń jest większy udział 
wózków widłowych o napędzie spalinowym niż miało to 
miejsce do tej pory w kategoriach o mniejszym udźwigu. 
Wózki tego typu umożliwiają ciągłą pracę w przeciwień-
stwie do wózków elektrycznych, które zużywają nieporów-
nywalnie więcej energii elektrycznej przy maksymalnym 
wykorzystaniu aniżeli ich odpowiedniki z niższych klas. 

W 2013 roku spośród nowych pojazdów 34% stanowiły 
te o zasilaniu elektrycznym, które szczególnie wykorzysty-

wane są w miejscach, w których niewskazana jest emisja 
spalin, a także częstotliwość pracy operatorów wózków 
jest stosunkowo niższa. Jeżeli chodzi o używane elektrycz-
ne wózki widłowe to zainteresowanie nimi jest zdecydo-
wanie mniejsze, ponieważ tylko co 10 zarejestrowany 
w 2013 roku pojazd posiadał tego rodzaju zasilanie. Po-
nadto klienci zakupili prawie dwukrotnie więcej używanych 
urządzeń manipulacyjnych od nowych w tym przedziale 
nośności.
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WYKRES 91. Nowe wózki widłowe o udźwigu od 2 do 4 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród nowych spalinowych i elektrycznych wózków wi-
dłowych o udźwigu od dwóch do czterech ton liderem 
sprzedaży została marka Still z 348 produktami i z około 
23-procentowym udziałem w rynku. Co ciekawe, ponad 
połowa pojazdów tego producenta, posiadała zasilanie 
elektryczne. Dokładnie o 100 wózków widłowych mniej 
trafiło na rynek marki Linde, jednakże wśród wózków tego 

producenta więcej wybierano maszyn o napędzie spalino-
wym, co bliższe jest generalnemu rozkładowi w tej kate-
gorii (69%). Trzecia pozycja przypadła kategorii “inni wy-
twórcy” z liczbą 162 urządzeń manipulacyjnych, a tuż za 
nią uplasowali się ex aequo Toyota i Jungheinrich ze 155 
wózkami widłowymi.
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WYKRES 92. Używane wózki widłowe o udźwigu od 2 do 4 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jeżeli chodzi o wózki widłowe używane to największym 
zainteresowaniem w 2013 roku cieszyły się egzemplarze 
marki Linde, których liczba wyniosła 570. W następnej ko-
lejności najczęściej nabywanymi wózkami widłowymi były 
te z logiem Toyoty. Tak samo jak w zestawieniu nowych 

wózków trzecią lokatę zajęła kategoria “inni wytwórcy”, 
która osiągnęła nieznaczną stratę do drugiej Toyoty tj. 7 
pojazdów. Z kolei na czwartej pozycji odnotowano już pra-
wie o połowę mniej używanych wózków widłowych, które 
zostały wyprodukowane przez Still (209 sztuk).
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WYKRES 93. Tendencja zmian liczby używanych i nowych wózków widłowych o udźwigu od 2 do 4 ton w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Z perspektywy roku 2013 można zaobserwować w po-
szczególnych miesiącach stosunkowo równomierną ak-
tywność strony popytowej na rynku wózków widłowych 
o udźwigu od 2 do 4 ton, na którym odnotowane wielkości 
oscylowały wokół średniej 366, odchylając się od niej o ok. 
45 urządzeń manipulacyjnych. Aczkolwiek zauważalna 
jest nieznaczna tendencja spadkowa, na którą zasadni-
czo wpływ miała zmniejszająca się liczba transakcji, której 
przedmiotem obrotu były używane wózki jezdne. Styczeń 
rozpoczął się od rejestracji 374 urządzeń z drugiej ręki, 

których udział w pierwszym miesiącu roku wyniósł 93%, 
co było najlepszym wynikiem w całym analizowanym 
okresie. Wraz ze spadkiem wózków używanych w ciągu 
roku, stopniowo rosła sprzedaż nowych urządzeń mani-
pulacyjnych aż do listopada, w którym nastąpiło przecię-
cie dwóch wielkości. Nie bez znaczenia na taki stan rzeczy 
w jedenastym miesiącu miała również wpływ szczytowa 
sprzedaż w 2013 roku fabrycznie nowych egzemplarzy 
wózków widłowych o udźwigu od 2 do 4 ton (183 urzą-
dzenia manipulacyjne).
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8.4. Wózki widłowe o udźwigu od 4 do 7 ton
Kolejną grupą wózków widłowych, na które warto zwró-
cić uwagę, są wózki jezdniowe o udźwigu od 4 do 7 ton. 
Ten typ wózka widłowego znajduje zastosowanie przede 
wszystkim przy średnich i intensywnych pracach związa-
nych z transportem wewnętrznym materiałów. Z jego po-

mocą można przewieźć produkty o wyższych gabarytach 
niż w przypadku omówionych już wózkach widłowych. 
Znajdują one zastosowanie w wielu branżach m.in. prze-
mysłowych, hutniczych.

WYKRES 94. Struktura udźwigu od 4 do 7 ton według zasilania z podziałem na wózki nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Podobnie jak przy wózkach widłowych o udźwigu od 2 do 
4 ton zauważalna jest zwiększona liczba wózków spa-
linowych niż elektrycznych. W 2013 roku zarejestrowa-
no łącznie 922 wózki nowe i używane, w tym aż 841 
wózków spalinowych, czyli 91%. W tej grupie produktów 
dominują wózki widłowe używane, a w nich aż 95% sta-
nowią wózki jezdniowe spalinowe. Taki rozkład rynku no-

wych i używanych wózków widłowych wynika z faktu, że 
tylko silniki spalinowe o dużej mocy są w stanie obsłużyć 
ładunki o większych gabarytach, na które zauważalny 
jest popyt. Dlatego też producenci decydują się na ich 
produkcję. Te założenie potwierdza znikomy udział w tej 
grupie produktów wózków elektrycznych (nowe – 18%, 
używane – 5%).
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WYKRES 95. Nowe wózki widłowe o udźwigu od 4 do 7 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Z przedstawionego wykresu można odczytać, że najwięk-
szy udział w rynku nowych wózków widłowych w Polsce 
w 2013 roku odnotowała marka Linde, której udział wy-
niósł 31%. Choć wartość ta może wydawać się niska, to 
wynika ona z dużej liczby firm, które pojawiają się w tym 
obszarze, a których siły rynkowe rozkładają się, co po-
woduje, że udział lidera nie jest wyraźnie dominujący. Na 
drugim miejscu w zestawieniu sklasyfikowana została 
marka Still z 18-procentowym udziałem w rynku z prze-

wagą wózków o zasilaniu elektrycznym (20 pozycji asorty-
mentowych). Dlatego też producent ten staje się swoistym 
wyjątkiem, ponieważ nie podążył za globalną tendencją 
panującą w tym segmencie rynku, która dotyczy zwiększo-
nej produkcji wózków spalinowych w porównaniu z elek-
trycznymi. Na kolejnym miejscu znalazła się kategoria “inni 
wytwórcy”, której strata do pierwszej pozycji jest znaczna 
i wynosi 46 jednostek.
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WYKRES 96. Używane wózki widłowe o udźwigu od 4 do 7 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na wykresie zauważyć można większe rozproszenie rynku 
wtórnego niż rynku nowych wózków widłowych. Wśród 
używanych wózków widłowych, podobnie jak na po-
przednim wykresie, dominującą marką na rynku jest Lin-
de. Z 667 zakupionych egzemplarzy wszystkich wózków 
w roku 2013 aż 205 zostało wyprodukowanych przez 

Linde, a stanowiły one 31% struktury. Kolejną marką, 
która uzyskała wysoki udział w rynku jest kategoria “inni 
wytwórcy” z ilością 123 pozycji, co daje 13-procentową 
obecność na rynku. Natomiast na trzecim miejscu znalazła 
się marka Manitou, której udział w porównaniu z liderem 
jest mniejszy o 18 punktów procentowych.
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WYKRES 97. Tendencja zmian liczby używanych i nowych wózków widłowych o udźwigu od 4 do 7 ton w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Rozpatrując tendencję zmian ilości wózków widłowych 
nowych i używanych w 2013 roku zauważyć można, że 
w styczniu przeważał udział używanych wózków jezdnio-
wych, które stanowiły 93% rynku. W lutym natomiast do-
strzec można spadek ilości wózków używanych na rzecz 
wózków nowych, których udział wzrósł w porównaniu 
z poprzednim miesiącem o 24 punkty procentowe. Z ko-
lei w marcu poziom wózków widłowych nowych ustabi-

lizował się z niewielkimi odchyleniami aż do grudnia, zaś 
w tym samym miesiącu liczba używanych urządzeń mani-
pulacyjnych wzrosła z 46 do 74 maszyn, by później znów 
gwałtownie się zmniejszyć w maju do 45 pozycji asorty-
mentowych. W kolejnych miesiącach używane wózki od-
notowały wzrost, by od lipca ponownie obniżać swój po-
ziom do grudnia, w którym ich udział wyniósł ostatecznie 
46%.

8.5. Wózki widłowe o udźwigu od 7 do 10 ton
Następną kategorią wózków widłowych, która jest warta 
omówienia, są wózki widłowe o udźwigu od 7 do 10 ton. 
Jest to grupa, którą określić można mianem ciężkich ma-
szyn służących do przewozu materiałów/produktów, które 
konsolidowane są w większe jednostki ładunkowe o du-

żej masie i objętości. Znajdują zastosowanie szczególnie 
w branży przemysłu ciężkiego, w dużych halach produkcyj-
nych czy magazynach wysokiego składowania, w których 
przechowywane są tego typu ładunki.
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WYKRES 98. Struktura udźwigu od 7 do 10 ton według zasilania z podziałem na wózki widłowe nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na załączonym wykresie można zauważyć, że w tej gru-
pie produktów dominują wózki widłowe spalinowe. Wśród 
nowych wózków widłowych ich udział stanowił 94%, na-
tomiast w używanych – 98%. Można przypuszczać, że są 

one bardziej wydajne przy obsłudze ładunków o wyższych 
gabarytach niż wózki elektryczne, które na powyższym 
rysunku obejmują tylko 6% ofert sprzedażowych na rynku 
nowych wózków, a na rynku wtórnym 2%.

WYKRES 99. Nowe wózki widłowe o udźwigu od 7 do 10 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Na wykresie przedstawiającym podział wózków widło-
wych od 7 do 10 ton z podziałem na marki zauważyć moż-
na, że rynek nie jest zbyt rozproszony – niewiele firm ofe-
ruje tego typu urządzenia manipulacyjne. Na pierwszym 
miejscu, podobnie jak w niektórych omówionych już ro-
dzajach wózków widłowych, marką dominującą jest Linde, 

której udział wyniósł 28%. Na drugim miejscu znalazła się 
kategoria “inni wytwórcy”, której do pozycji lidera zabrakło 
12 punktów procentowych. Na kolejnym miejscu znalazły 
się trzy marki o takiej samej ilości wózków – Hyundai, To-
yota oraz Hyster (po 4 pozycje asortymentowe).

WYKRES 100. Używane wózki widłowe o udźwigu od 7 do 10 ton podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na rynku wtórnym w 2013 roku w tej kategorii wózków 
widłowych dostrzegalne jest większe rozproszenie wśród 
producentów wózków jezdniowych niż w obszarze no-
wych wózków, choć nie ma zbyt dużych zmian jeżeli chodzi 
o udział poszczególnych marek w rynku. Na honorowym 

miejscu ponownie znalazło się Linde, które ma pozycję wy-
raźnie dominującą w porównaniu z innymi markami (jego 
udział stanowi 41%), podczas gdy kategoria “inni wytwórcy” 
na drugiej pozycji traci do Linde aż 26 punktów procento-
wych. Kolejne marki reprezentują pojedyncze egzemplarze.
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WYKRES 101. Tendencja zmian liczby używanych i nowych wózków widłowych o udźwigu od 7 do 10 ton w ciągu roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Analizując tendencję zmian w czasie w 2013 roku wśród 
wózków widłowych o udźwigu od 7 do 10 ton zauważal-
ne jest bardzo zróżnicowane rozmieszczenie ilości wózków 
jezdniowych w poszczególnych miesiącach. Od stycznia do 
marca dostrzec można zastój na rynku nowych wózków 
widłowych, podczas gdy rynek wtórny przeżywał gwał-
towne wzrosty oraz spadki liczby zakupionych wózków 
widłowych (kolejno ilości w styczniu – 10, w lutym – 5, 
w marcu – 14). Od kwietnia jednak na rynku nowych wóz-
ków nastąpiło ożywienie, czyli wzrost do 3 egzemplarzy, 

natomiast na rynku wózków używanych dostrzec można 
gwałtowny spadek w maju do 3 maszyn. W sierpniu zano-
towano blisko połowę mniej urządzeń niż miało to miejsce 
w poprzedzającym miesiącu, co głównie wiąże się z cał-
kowitym brakiem nowo rejestrowanych pojazdów w tym 
okresie. Wrzesień przyniósł ponowny wzrost, który suk-
cesywnie zmniejszał się aż do końca 2013 roku. Czwarty 
kwartał przypadł w udziale fabrycznie nowym urządze-
niom manipulacyjnym, za wyjątkiem listopada, w którym 
ponad 80% zarejestrowanych wózków była używana.

8.6. Wózki widłowe o udźwigu od 10 do 15 ton
 Przedostatnią grupą omawianych wózków widłowych są 
wózki jezdniowe o udźwigu od 10 do 15 ton. Ten rodzaj 
wózków widłowych może być wykorzystywany zarówno 

w przemyśle ciężkim jak i do podnoszenia dwudziesto-
stopowych kontenerów o mniejszej wadze i wymiarach, 
w których przewożone są materiały, drobnica.
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WYKRES 102. Struktura udźwigu od 7 do 10 ton według zasilania z podziałem na wózki widłowe nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Z powyższego wykresu odczytać można większy udział 
używanych wózków widłowych (23 egzemplarze) niż no-
wych wózków (11 pozycji asortymentowych). Ponadto po-
nownie potwierdzona została zawarta wcześniej teza, że 

im wyższy udźwig tym większa liczba wózków o napędzie 
spalinowym. Te słowa stanowią potwierdzenie w liczbach 
– 82% wózków nowych o napędzie spalinowym, a 96% 
używanych o tym samym napędzie.

http://www.camoplastsolideal.com/pl/


Widlak List 2014

Log4.pl104

WYKRES 103. Nowe wózki widłowe o udźwigu od 7 do 10 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na załączonym wykresie można zauważyć, że rynek jest 
niewielki, a dominującą pozycję, w porównaniu z poprzed-
nią analizą, zajęła kategoria “inni wytwórcy” (73-procen-
towy udział w rynku wózków widłowych o udźwigu od 10 

do 15 ton). Kolejne trzy marki mają podobny udział w ryn-
ku, który wyniósł po 9%, więc w rezultacie tracą do pozycji 
lidera aż 64 punkty procentowe.

WYKRES 104. Używane wózki widłowe o udźwigu od 10 do 15 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na wtórnym rynku wózków widłowych dostrzec można 
zbliżoną strukturę jak na poprzednim wykresie. Ponownie 
pierwsze miejsce zajęła kategoria “inny wytwórcy”, której 
udział jest znacznie przodujący w tej grupie produktów 

i wynosi 61%. Natomiast na kolejnej pozycji znalazły się 
dwie marki TCM i Hyster, których produkcja była znacznie 
niższa niż lidera, a wynosiła 13%.
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8.7. Wózki widłowe o udźwigu od 15 do 25 ton
Grupa wózków widłowych w przedziale od 15 do 25 ton 
skierowana jest do wąskiej grupy odbiorców. Polski rynek 
w 2013 wchłonął 29 pojazdów tego typu, w tym tylko 
dwa z nich były nowe, które zostały zakwalifikowane do 
kategorii “inni wytwórcy”. Wysoka cena tego typu pojaz-
dów skłania potencjalnych nabywców do poszukiwa-
nia oszczędności dzięki dokonywaniu zakupów na rynku 

wtórnym, które wydają się być w dużej części realizowa-
ne zagranicą. Zwłaszcza, gdy ujęte zostanie również to, 
że większość producentów w tym przedziale udźwigu nie 
prowadzi oficjalnej sprzedaży swoich produktów na terenie 
Polski. Stąd też 93% wózków jest używanych, a w znacz-
nej mierze są to pojazdy z kategorii “inni wytwórcy”. 

WYKRES 105. Wykaz nowych i używanych wózków widłowych o udźwigu od 15 do 25 ton z podziałem na marki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wyróżniającym wytwórcą pojazdów o udźwigu od 15 
do 25 t jest marka Hyster, której zakupiono 7 pojazdów. 
W następnej kolejności są dwa urządzenia manipulacyjne 
marki Mitsubishi i trzy pojazdy pozostałych producentów. 

Spośród wszystkich odnotowanych wózków widłowych 
tylko jeden jest elektryczny o udźwigu maksymalnym do 
16 ton nieznanego producenta.

8.8. Wózki widłowe o udźwigu ponad 25 ton
Ostatnia grupa wózków widłowych o udźwigu przewyż-
szającym 25 ton dotyczy pojazdów specjalistycznych, któ-
re zakwalifikowano do kategorii “inni wytwórcy”. W Polsce 
2013 roku zakupiono cztery tego typu urządzenia mani-
pulacyjne, w tym jeden podnośnik zasilany elektrycznie 
o możliwościach udźwigu sięgających 300 ton, który sta-

cjonuje w Gdańsku. Pozostałe pojazdy o napędzie spalino-
wym mają więcej niż 9 lat, a maksymalny udźwig dwóch 
z nich mieści się w przedziale od 45 do 46 ton, natomiast 
trzeci ma nieco niższe normy maksymalnego obciążenia, 
oscylujące między 37 a 38 ton.
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9. Nowe wózki sprzedane na rynku polskim 
Warto również dokonać analizy liczby wózków widłowych, 
które były sprzedane na rynku polskim. Analiza ta została 
dokonana w tym rozdziale na podstawie danych zgroma-
dzonych przez World Integrated Trade Solution. Przedsta-
wiono tutaj ogólną liczbę sprzedaży wózków widłowych 
w poszczególnych latach oraz kwartałach. Uwzględnione 

zostały także wózki widłowe sprzedane na rynku polskim 
podzielone na wózki czołowe z przeciwwagą diesel/gaz, 
wózki czołowe z przeciwwagą elektryczne, wózki magazy-
nowe wysokiego unoszenia, wózki magazynowe niskiego 
unoszenia i podestowe.

WYKRES 106. Liczba sprzedaży nowych wózków widłowych w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

Jak widać na powyższym wykresie, najwięcej nowych wóz-
ków widłowych sprzedano na rynku polskim w 2013 roku. 
W pierwszym kwartale lat 2009-2013 widać wyraźny 
wzrost liczby wózków w kolejnych latach. W kwartale dru-
gim jest podobnie, tylko w roku 2012 odnotowano mniej-
szą liczbę wózków niż w roku poprzednim w tym samym 
kwartale. Kwartał trzeci kształtuje się podobnie jak drugi, 
też w roku 2012 odnotowano spadek liczby wózków wi-
dłowych. W kwartale czwartym występowała największa 
liczba wózków widłowych w prawie każdym roku – oprócz 
2012 , gdzie nastąpił spadek liczby. 

Z powyższego wykresu można wywnioskować, że popyt 
na wózki widłowe stale rośnie. Jest to spowodowane po-
wstawaniem nowych firm, ale także powiększaniem ma-
gazynów tych już działających ze względu na ciągłe zwięk-
szanie się zapotrzebowania na towary. Zgodnie z tą logiką, 
w roku 2014 możemy spodziewać się wzrostu liczby wóz-
ków widłowych.
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WYKRES 107. Liczba sprzedaży nowych wózków czołowych z przeciwwagą diesel/gaz w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

Liczba wózków czołowych z przeciwwagą diesel/gaz rosła 
z roku na rok, aż do 2011, gdzie liczba wózków wyniosła 
3433 sztuk. W 2012 roku liczba tego typu wózków zna-
cząco spadła, lecz w roku 2013 odnotowuje się ponowny 

wzrost liczby sztuk do 3034. Analizując ten wykres, moż-
na przypuszczać, że w roku 2014 liczba wózków czoło-
wych z przeciwwagą diesel/gaz ponownie wzrośnie.

WYKRES 108. Liczba sprzedaży nowych wózków czołowych z przeciwwagą elektrycznych w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS
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Tendencje liczby sprzedaży wózków czołowych z przeciw-
wagą elektrycznych kształtują się podobnie jak w przy-
padku wózków czołowych z przeciwwagą diesel/gaz. Co 
prawda tego typu wózków jest o wiele mniej, niż wózków 
z przeciwwagą diesel/gaz, ale do 2011 również liczba ich 

rośnie. W 2011 roku liczba wózków czołowych z prze-
ciwwagą elektryczne osiąga 1778 sztuk, w 2012 roku 
nieznacznie spada do ilości sztuk 1729, by w 2013 roku 
osiągnąć swoje maksimum w tych latach wynoszące 
1987 sztuk.

WYKRES 109. Liczba sprzedaży nowych wózków magazynowych wysokiego unoszenia w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

W przypadku wózków magazynowych wysokiego unosze-
nia w latach 2009-2012 zanotowano ciągły wzrost popy-
tu na tego rodzaju urządzenia. W 2009 roku liczba sprze-
danych nowych wózków wyniosła 672 sztuki, w 2010 
roku sprzedaż wzrosła o 250 sztuk w stosunku do roku 
poprzedniego kształtując się na poziomie 922 sztuk. 

Sprzedaż wózków magazynowych wysokiego unoszenia 
osiągnęła najwyższą wartość w roku 2012: 1336 sztuk. 
W 2013 roku zanotowano nieznaczny spadek poziomu 
sprzedaży wózków w stosunku do roku poprzedniego – 
sprzedano 1268 sztuk.

WYKRES 110. Liczba sprzedaży nowych wózków magazynowych niskiego unoszenia i podestowych w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS
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W przypadku wózków magazynowych niskiego unoszenia 
i podestowych w latach 2009-2011 można zaobserwo-
wać zwiększanie się liczby sprzedaży nowych wózków na 
rynku polskim. W 2009 roku liczba ta wynosiła 3719 szt., 
w 2010 – 4924, a w roku 2011 – 5768 szt. W 2012 roku 
nastąpił nieznaczny spadek popytu na tego rodzaju pro-
dukty, aby w 2013 roku zanotowano największą sprze-
daż w ostatnim pięcioleciu – wyniosła ona 7421 szt., co 

w stosunku do roku 2012 (liczba sprzedanych wózków: 
5434) zanotowano wzrost sprzedaży (o dokładnie 1987 
szt.). Wysoki popyt na wózki magazynowe niskiego uno-
szenia i podestowe spowodowany jest tym, iż są one ła-
twe w obsłudze, nie wymagają specjalnych umiejętności 
od operatora oraz duży wpływ ma cena, dlatego cieszą 
się dużą popularnością w małych i średnich przedsiębior-
stwach działających na polskim rynku.

WYKRES 111. Liczba sprzedaży nowych wózków widłowych w roku 2013 na rynku polskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

W pierwszym kwartale roku 2013 zanotowano najwięk-
szy popyt na wózki magazynowe niskiego unoszenia i po-
destowe, wózki magazynowe wysokiego unoszenia, wózki 
czołowe z przeciwwagą, w stosunku do całego roku, co 
może wynikać z otwierania nowych przedsiębiorstw na 
polskim rynku lub ich podjednostek, rozpoczęcia nowego 
roku w sprawozdaniach finansowych, potrzeby wymiany 
zużytego i nieekonomicznego sprzętu. 

Popyt na wózki czołowe z przeciwwagą diesel/gaz 
w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 658 sprzeda-
nych sztuk. W drugim kwartale zanotowano nieznaczny 
spadek sprzedaży tych wózków do liczby 644 sprzeda-
nych sztuk. W kolejnym kwartale roku 2013 popyt wzrósł 
do 819 sztuk, a w ostatnim kwartale roku osiągnął swoje 
maksimum: 913 sprzedanych sztuk. 

Liczba sprzedaży wózków czołowych z przeciwwagą elek-
trycznych w roku 2013 utrzymywała się na dość stabil-
nym poziomie. W kwartale pierwszym było to 507 sztuk, 
w drugim – 500, w czwartym – 503. Jedynie znaczący 
spadek odnotowano w kwartale trzecim – liczba sprzeda-
nych sztuk wózków czołowych z przeciwwagą elektrycz-
nych spadła do 477 sztuk.

Najniższą sprzedaż w całym roku zanotowały wózki ma-
gazynowe wysokiego unoszenia, co nie jest powodem do 
niepokoju i wynika z ich specyfikacji. Wózki te są raczej 
stosowane w podnoszeniu ciężarów na duże wysokości, 
gdzie na polskim rynku większość przedsiębiorstw stosuje 
jednak magazyny niskiego składowania. Popularność po-
zostałych rodzajów wózków wynika z ich uniwersalności. 
Wózki magazynowe wysokiego unoszenia największą licz-
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bę sprzedanych sztuk uzyskała w pierwszym kwartale roku 
– 404 sztuki, następnie w kwartale drugim odnotowano 
spadek do 238 sztuk, by w kolejnym kwartale ponownie 
zrosnąć do 311 sztuk. W ostatnim kwartale zanotowano 
nieznaczny wzrost sprzedaży w stosunku do kwartału po-
przedniego i w efekcie była to liczba 315 sztuk. 

Na polskim rynku od lat dominują wózki widłowe niskiego 
unoszenia i podestowe. Sytuacja w roku 2013 pozostała 

bez zmian. Najwyższą sprzedaż tego rodzaju wózków osią-
gnięto w pierwszym kwartale roku i wyniosła ona 2102 
sztuki. W drugim kwartale roku zanotowano dramatyczny 
spadek w stosunku do kwartału poprzedniego, dokładnie 
o 575 sztuk i w efekcie sprzedaż wyniosła 1527 sztuk. 
W trzecim kwartale roku 2013 popyt ponownie wzrósł do 
1969 sprzedanych sztuk, by w ostatnim kwartale roku po-
nownie wzrosnąć do 1823 sztuk.

10. Rynek baterii trakcyjnych
W celu oszacowania liczby baterii i ogniw znajdujących się 
na rynku baterii trakcyjnych wykorzystano dane dotyczące 
liczby wózków widłowych, których źródłem napędu są wła-
śnie baterie trakcyjne. Na tej podstawie określono w przybli-
żeniu wielkość rynku i udziały poszczególnych dostawców. 

Mając dane z rynku wózków widłowych, obliczono ilość 
baterii trakcyjnych używanych w wózkach widłowych 
z napędem elektrycznym. Do obliczania ilości baterii na 

rynku, przyjęto współczynnik 1,5 na jeden wózek widłowy, 
który jest wielkością umowną.

Na potrzeby wyliczeń oszacowana została ilość wózków 
widłowych z napędem elektrycznym jakie wprowadzone 
zostały na rynek (według danych UDT i WITS. Wykonane 
zostało proste działanie, od wszystkich wózków zareje-
strowanych w UDT w 2013 roku, odjęto wózki spalinowe 
i dodano wózki magazynowe niskiego unoszenia (WITS).

10.1. Rynek baterii trakcyjnych i ogniw bez dostaw OEM
Rynek baterii trakcyjnych można podzielić na dwa zasad-
nicze obszary, obszar dostaw bezpośrednich nowych wóz-
ków widłowych przyjeżdżających z fabryki już z zamonto-
waną baterią i baterią dodatkową tzw. Original Equipment 
Manufacturer (OEM) oraz pozostały rynek, na którym ba-

terie dostarczane są do wcześniej kupionych wózków bez 
baterii. Na potrzeby badania wyłączony został “rynek do-
staw bezpośrednich” i na podstawie danych UDT i WITS 
przyjęto szacunkową liczbę wózków widłowych z napę-
dem elektrycznym wynoszącą 14023.

WYKRES 112. Udział w polskim rynku dostawców baterii trakcyjnych w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl
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WYKRES 113. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Największy udział (50%) na polskim rynku baterii trakcyjny 
posiada firma GNB – Exide Technologies do której należy 
marka Exide. W roku 2013 liczba sprzedanych sztuk tej 
marki wyniosła 6836. Kolejne przedsiębiorstwa osiągnę-
ły wyraźnie niższą sprzedaż na rynku polskim: EnerSys 
Sp. z o.o., właściciel marki Hawker: 2051 sztuk, co stanowi 
15% sprzedaży baterii trakcyjnych na rynku polskim; firma 

Sunlight: 1641 sztuk (12% w udziale na rynku). Przy udzia-
le w rynku stanowiącym 10% i sprzedaży 1367 sztuk Hop-
pecke Baterie Polska – właściciel marki Hoppecke zajmuje 
4 miejsce. Najniżej uplasowała się firma Midac: sprzeda-
nych 684 sztuk, co daje jej 5% udziału na rynku polskim. 
Pozostałe 1094 sztuk sprzedały inne przedsiębiorstwa, 
stanowiące 8% rynku.

WYKRES 114. Liczba ogniw wszystkich dostaw

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl
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Na jeden wózek widłowy przypada około 1,5 baterii 
trakcyjnej. Z kolei na jedną baterię – 18 ogniw. Mając 
na uwadze, że zarejestrowanych wózków elektrycznych 
w roku 2013 było 14023, z łatwością można obliczyć, iż 
baterii trakcyjnych było 21025, co z kolei daje 378621 
ogniw OEM. Liczba baterii zamiennych w tym roku wyno-
siła 37862 sztuk. Można zatem stwierdzić całkowitą licz-

bę ogniw z wszystkich dostaw, która wynosiła 416483 
ogniw w roku 2013.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ok. 50% baterii wjeżdża 
do Polski bezpośrednio z wózkami – rzeczywisty obraz 
rynku polskiego wynosi 227173 ogniw.

WYKRES 115. Liczba ogniw poszczególnych dostawców z wszystkich dostaw

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Najwięcej ogniw z wszystkich dostaw dostarczyło przed-
siębiorstwo Exide Technologies SA w liczbie sztuk 113586 
ogniw. Przedsiębiorstwo to jest liderem na polskim rynku 
wśród dostawców baterii trakcyjnych i ogniw. Firma ta ma 
znaczącą przewagę nad innymi przedsiębiorstwami. Na-

stępnym w kolejności dostawcą ogniw jest Enersys Sp. z o.o. 
z liczbą dostarczonych 34076 sztuk. Za ta dwójką kolejne 
miejsca zajmują, Sunlight Polska Sp. z o.o., Hoppecke Ba-
terie Polska Sp. z o.o., Pozostali. Na końcu w zestawieniu 
znajduje się P.H.U. TECH – System z liczbą sztuk 11359.

10.2. Rynek baterii trakcyjnych 
i ogniw, wszystkie dostawy
Posiadając dane dotyczące zarejestrowanych wózkach 
widłowych i tych wprowadzonych na rynek, które nie pod-
legają rejestracji uzyskano wielkość wyjściową do wyli-
czeń szacunkowych określających wielkość rynku baterii 
do wózków widłowych, a także przybliżony udział w rynku 
firm – dostawców baterii trakcyjnych. Badanie obejmuje 

cały rynek baterii, również te “przyjeżdżające” z wózkami 
jako pierwsze wyposażenie.

Na podstawie danych UDT i WITS przyjęto szacunkową 
liczbę wózków widłowych z napędem elektrycznym wy-
noszącą 14023, w tym 11292 wózków nowych. Liczba 



113

ta stanowi cały rynek wózków widłowych, na podstawie 
którego można obliczyć ilość baterii trakcyjnych pracują-
cych wózkach widłowych. Różnie szacowany wskaźnik 

przeliczeniowy dotyczący baterii, a przyjmujący wartości 
od 1,2 do 1,7 baterii na wózek widłowy, w raporcie przyję-
ty został w wielkości 1,5 baterii na wózek widłowy.

WYKRES 116. Udział w polskim rynku dostawców baterii trakcyjnych w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

WYKRES 117. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl
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Na polskim rynku baterii trakcyjnych przoduje firma Exi-
de Technologies SA – właściciel marek: Classic, Liberator, 
Classic ECSM, Sonnenschein oraz Tensor. W 2013 roku 
liczba sprzedanych baterii trakcyjnych przez tą firmę wy-
niosła 8885 sztuk, co stanowi 48% udziałów na rynku. 
Drugie miejsce zajmuje Enersys Sp. z o.o. właściciel mar-
ki Hawker, przy udziale 28% na polskim rynku i sprzeda-
ży 5183 sztuk. Trzecie miejsce pod względem sprzedaży 

baterii osiągnęła firma Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. 
(marka Hoppecke), przy udziale stanowiącym 11% rynku 
baterii, wynoszącym 2036 sprzedanych sztuk. Kolejna fir-
ma: Sunlight Polska Sp. z o.o., do której należy marka ba-
terii Sunlight sprzedała, w roku 2013, 1111 sztuk baterii, 
co stanowi 6% rynku. Ostatnie miejsce zajmuje przedsię-
biorstwo P.H.U. TECH-System, właściciel marki Midac, co 
stanowi 3% rynku i 555 sprzedanych sztuk.

WYKRES 118. Udział w polskim rynku dostawców baterii trakcyjnych w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

W jednej baterii trakcyjnej montowanych jest 18 ogniw. Na 
333 186 szacunkowych ogniw, aż 268298 ogniw, to za-
montowane w nowych bateriach, które pojawiły się w Pol-

sce w 2013 roku. Oznacza to, że pozostałe 64 888 ogniw, 
to ogniwa z lat poprzedzających 2013 rok, lub pochodzą 
z baterii wózków używanych.
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WYKRES 119. Udział w polskim rynku ogniw OEM w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Największy udział na rynku polskim (48%) ma przed-
siębiorstwo Exide Technologies SA. Przedsiębiorstwo to 
wytworzyło w roku 2013 aż 175922 ogniw, czyniąc 

w ten sposób siebie liderem na rynku polskim. Kolejną 
firmą przodującą na rynku polskim (28% udziałów) jest 
Enersys Sp. z o.o., która udostępniła 102621 ogniw. 

WYKRES 120. Liczba ogniw OEM poszczególnych dostawców

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Kolejne przedsiębiorstwa wytworzyły o wiele mniej 
ogniw. Np. Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. z 11% 
udziałem w rynku, wytworzyła 40316 ogniw. Naj-

mniejszą liczbą ogniw charakteryzuje się P.H.U. TECH-
-System. Mając 3% udział w rynku, przedsiębiorstwo to 
udostępniło 10995 ogniw.
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Podsumowanie

Coraz stabilniejsza oraz poprawiająca się z kwartału na 
kwartał sytuacja gospodarcza Polski zapowiada znacznie 
korzystniejsze uwarunkowania gospodarcze w 2014 roku. 
Lepsze warunki gospodarcze powinny wywierać wpływ 
na poprawę warunków panujących na rynku powierzchni 
magazynowych oraz wózków widłowych. Wzrastająca od 
drugiej połowy 2013 roku sprzedaż usług w transporcie 
i gospodarce magazynowej zapowiada równie wysoką 
sprzedaż tych usług w 2014 roku. Należy spodziewać się 
ogólnego wzrostu zarówno powierzchni handlowych jak 
i magazynowych, co więcej prognozy zakładają ogólny 
wzrost podaży powierzchni przemysłowych i logistycznych 
w stosunku do roku 2013. 

Również na rynku usług leasingowych powinniśmy 
w 2014 roku zaobserwować przynajmniej nieznaczny 
wzrost liczby wózków podlegających leasingowi. Wartość 

umów z tytułu dzierżawionych wózków ukierunkowana 
jest na minimalny wzrost.

Można spodziewać się dalszego wzrostu liczby wózków 
widłowych w użytku w Polsce, chociaż dotychczasowa 
dynamika popytu nie daje podstaw, by prognozować 
tempo tego wzrostu. Pomimo że w ostatnich dwóch la-
tach segment wózków używanych cieszył się nieco lep-
szą dynamiką, w dłuższym okresie wyraźnie zaznaczył 
się zwiększający udział popytu na wózki nowe. Stabili-
zacja i wzrost polskiej gospodarki mogą być czynnikami 
kontynuacji tej tendencji. Dane wskazują także na praw-
dopodobieństwo dalszego zwiększania udziału wózków 
o napędzie elektrycznym w rynku, spowodowanego ko-
rzystniejszą dynamiką popytu. W segmencie wózków no-
wych można spodziewać się dalszej przewagi popytu na 
wózki elektryczne, a w segmencie wózków używanych – 
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na wózki spalinowe. Na rynku wózków widłowych tech-
niki magazynowej można spodziewać się nieznacznych 
wahań w całkowitej ilości. 

Rok 2014 to przede wszystkim ukończenie wielu waż-
nych inwestycji magazynowych, co wiąże się z prawdo-
podobnym wzrostem popytu na wózki widłowe techniki 
magazynowej.

Wśród wszystkich wózków widłowych zarejestrowa-
nych w roku 2013 po raz pierwszy na polskim rynku 
prym wiodły cztery marki: Jungheinrich, Linde, Still i To-
yota. W zależności od konkretnego segmentu ich udzia-
ły kształtowały się różnie. Linde wygrywa co do ogólnej 
liczby wszystkich pojazdów widłowych, jednak posia-
da znacznie więcej tych używanych niż nowych. Z kolei 
wśród wyprodukowanych w roku ubiegłym najwięcej 
wpuszczono do użytku tych sygnowanych marką Still. 
Udziały w rynku wózków widłowych pomiędzy markami 
rozkładają się bardzo podobnie w przypadku segmentu 
pojazdów napędzanych spalinowo. Z kolei w przypadku 
wózków elektrycznych zdecydowanym liderem została 
marka Jungheinrich.

Łącznie w roku 2013 zarejestrowano w Polsce 4394 czoło-
we wózki widłowe, z czego ponad 65% to pojazdy używane. 
W tym segmencie rynku dominowały trzy marki: Still, Linde 
oraz Toyota. Zarówno biorąc pod uwagę wszystkie typy tych 
pojazdów razem, jak i dzieląc je według napędu na spalino-
we i elektryczne, większość udziałów w rynku była rozloko-
wana pomiędzy tych trzech graczy. Jedynie wśród nowych 
tego typu pojazdów z napędem spalinowym na pierwszym 
miejscu znalazła się marka Jungheinrich. Począwszy od roku 
2009 te cztery wymienione marki są liderami rynku w seg-
mencie czołowych wózków widłowych.

Najczęściej rejestrowanymi wózkami widłowymi w 2013 
roku były te o udźwigu od jednej do czterech ton, których 
jednak liczba spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
W przedziale tym dominowały przede wszystkim maszy-
ny o zasilaniu elektrycznym, natomiast wraz ze wzrostem 
wielkości udźwigu zwiększał się udział wózków o napędzie 
spalinowym. Przedsiębiorcy stosują działania zachowaw-
cze, związane z ograniczeniem ryzyka zakupowego nowej 
suprastruktury, czego wyrazem jest rosnąca pozycja uży-
wanych wózków widłowych, co szczególnie uwidacznia się 
już w pojazdach o udźwigu powyżej czterech ton. 
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Liderami rynku nowych wózków jezdniowych o udźwi-
gu od 1 do 4 ton, są Jungheinrich i Still. Jednakże należy 
dodać, że produkty marki Linde, pozostają bezkonkuren-
cyjne we wszystkich pozostałych kategoriach do 10 ton 
udźwigu, zarówno nowych jak i szczególnie używanych. 
Wózki widłowe powyżej 10 ton nośności, produkowa-
ne są przez wyspecjalizowanych wytwórców, a te reje-
strowane w Polsce w 2013, pochodziły głównie z rynku 
wtórnego. Jeżeli chodzi o miesięczny rozkład rejestracji 
w czasie, poszczególnych grup wózków widłowych o no-
śności do 10 ton, zauważyć można na rynku tendencję 
do szczególnej aktywności popytu w marcu. W najcięż-
szych wózkach występują bardzo zróżnicowane dane, co 
świadczy o pewnej incydentalności decyzji o nabywaniu 
tego typu urządzeń manipulacyjnych, która wynika ze 
specyficznego zapotrzebowania wymagającego wyso-
kich nakładów inwestycyjnych.

W 2013 roku znacznie wzrosła sprzedaż nowych wóz-
ków widłowych w porównaniu z latami wcześniejszymi. 
Również w roku 2014 możemy spodziewać się ogólnego 

wzrostu sprzedaży wózków widłowych na rynku polskim. 
W szczególności w I kwartale 2014 roku powinniśmy 
się spodziewać wzrostu sprzedaży wózków czołowych 
z przeciwwagą diesel/gaz. Sprzedaż wózków czołowych 
z przeciwwagą elektrycznych oraz wózków magazy-
nowych wysokiego unoszenia może kształtować się na 
podobnym poziomie. Prawdopodobnie nastąpi spadek 
sprzedaży wózków magazynowych niskiego unoszenia 
i podestowych.

W 2013 roku na polskim rynku baterii trakcyjnych i ogniw 
obejmującym wszystkie dostawy łącznie z dostawami 
OEM, liczba sztuk kształtowała się na podobnym pozio-
mie. Za to na rynku obejmującym baterie trakcyjne i ogni-
wa bez dostaw OEM miał miejsce nieznaczny wzrost 
liczby sztuk w stosunku do roku 2012. Prawdopodobnie 
w następnym roku liczba baterii trakcyjnych i ogniw bę-
dzie przyjmowała przybliżone wartości. Liderem na pol-
skim rynku wśród dostawców baterii trakcyjnych i ogniw 
jest GNB Exide Technologies, którego udział na rynku ba-
terii trakcyjnych w Polsce wynosi 50%.
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Hawker®XFCTM

Prze³omowa technologia

STOP
wymianom 

baterii

Zwiększona ilość energii połączona z możliwością szybkiego ładowania w każdej dostępnej 
chwili to kluczowe parametry nowego, całkowicie bezobsługowego akumulatora Hawker XFC. 
Zaawansowana komunikacja z prostownikami wysokiej częstotliwości Hawker HF: LifeSpeed IQTM

i Life IQTM gwarantuje najwyższą wydajność, zoptymalizowany serwis oraz zminimalizowane
koszty obsługi i zużycie energii.

www.enersys-emea.com

ul. Leszczyńska 73 

tel. (033) 822 52 90 
600 815 860
600 821 526  

fax (033) 822 52 07 

Gdańsk
tel. 608 449 127
fax (058) 762 07 37  

Jelenia Góra 
tel. 600 853 079
fax (075) 752 46 29 

Poznań
tel. 604 901 562
fax (061) 650 31 16

Warszawa
tel. 608 415 917

608 507 458
600 201 872

Centrala i marketing: Biura sprzedaży:

http://www.enersys.com.pl/pl/
http://www.enersys.com.pl/pl/produkty/akumulatory-trakcyjne
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