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Ciągle w górę chociaż w dół
W kolejnym raporcie „Widlak List 2015”, prezentujemy dane, które świadczą o stabilnych 
trendach na logistycznym rynku. Rok 2014 okazał się dla wielu obszarów logistycznej bran-
ży, niezwykle udany, firmy nie tylko realizowały plany, lecz osiągały wyniki wykraczające 
poza zaplanowane udziały. Nie wszyscy i nie przez cały czas, w minionym roku odnosili tak 
spektakularne sukcesy jak branża nieruchomości przemysłowych, która oceniła miniony 
rok za najbardziej udany. Rynek leasingu odnotował 24% wzrost liczby wyleasingowanych 
wózków widłowych, co oznacza powrót do okresu, największych transakcji na tym rynku.

Zmiany na rynku wózków widłowych widoczne są w danych o ilości reje-
strowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego wózków podlegających do-
zorowi pełnemu i ograniczonemu, ilość rejestrowanego sprzętu kolejny 
rok spada. W 2014 roku zarejestrowanych zostało 12 832 wózki widło-
we o ponad 8% mniej wózków widłowych niż rok wcześniej, jednocześnie 
w tym samym czasie skreślono z rejestru 7791 szt., „konia z rzędem” 
dla tego kto udowodni, że te wózki zostały zezłomowane. To wskazuje 
na bardzo niepokojące zjawisko, używania wyrejestrowanych wózków 
widłowych, które są poza kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego, tym 
samym stwarzają zagrożenie dla użytkowników.

Całościowo licząc, rynek wózków widłowych rośnie od 2009 roku, 
w 2010 ten przyrost był największy bo wyniósł 14,5% licząc rok do roku, 
w ubiegłym roku ten wzrost wyniósł 6%, a ogólna liczba zarejestrowa-
nych wózków widłowych wyniosła 140713 maszyn. Uwzględniając 
wózki skreślone z ewidencji UDT, rynek wózków widłowych można sza-
cować na ok dwieście tysięcy maszyn.

W raporcie, oprócz wózków widłowych poddajemy analizie rynek baterii 
trakcyjnych, które są nieodłączna częścią tego rynku. W tym obszarze nie 
ma zasadniczych zmian, pozycja firm, stanowiących czołówkę dostaw-
ców jest niezmienna.

Nowym obszarem analizy, jest rynek opon do wózków widłowych, ba-
zując na danych o zarejestrowanym sprzęcie, określiliśmy rynek opon do 
wózków widłowych w dwóch kategoriach rodzajowych – opon superela-
stycznych i pneumatycznych. Wyniki tej pierwszej na rynku analizy opon 
do wózków widłowych, są bardzo interesujące i dla znawców rynku opon 
przemysłowych, będą zapewne źródłem cennych informacji.

Kolejne wydanie raportu „Widlak List 2015”, powstało przy współpracy 
zespołu z Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” działającego przy Uni-
wersytecie 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, które 
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 
umożliwia ich zastosowanie w obiektach o szczególnych 
wymaganiach środowiskowych, np. w obiektach handlo-
wych, miejscach użyteczności publicznej czy zakładach 
produkcyjnych, gdzie specyfika produkcji wyklucza możli-
wość zastosowania 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/


5

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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 han-
dlowych, 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 monitorowa-
nia pracy baterii typu Hawker Wi IQ2. Moduł ten w precy-
zyjny sposób zarządza profilem ładowania, dopasowując 
parametry ładowania do stanu naładowania i innych pa-
rametrów akumulatora oraz warunków eksploatacji, jed-
nocześnie 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 moż-
na umieścić w najbardziej dogodnym miejscu z myślą 
o okazjonalnym ładowaniu – nie ma konieczności two-
rzenia scentralizowanej akumulatorowni. Można w ten 
sposób skrócić czas tracony na dojazdy do punktu ładowa-
nia, wymiany i obsługi baterii, a co za tym idzie, zwiększyć 
produktywność 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 roz-
wiązań z zakresu gromadzenia energii do zastosowań przemysłowych. EnerSys jest producentem i dystrybutorem aku-
mulatorów, ładowarek, osprzętu zasilającego oraz akcesoriów akumulatorowych dla klientów na całym świecie. Firma 
świadczy również na rzecz swoich klientów usługi z zakresu obsługi klienta oraz rynku wtórnego, obsługując za pośred-
nictwem 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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Pieszy vs wózek widłowy – wyrównaj szanse.
Gdy próbujemy zapoznać się z gąszczem przepisów prawnych i norm, które stanowią pod-
stawowe akty wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa pracy, nie zdajemy sobie sprawy, 
że tak naprawdę biorą one początek w ustawie zwanej Kodeksem Pracy (D. U. z 2014, poz. 
1502). W Art. 207 ustawy widnieje zapis: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie 
i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.” Czym są osiągnięcia nauki i tech-
niki? Jak możemy je wykorzystać w zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania wózków 
widłowych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w niniejszym artykule.

PRZYCZYNY WYPADKÓW.

Według statystyk wózki widłowe przyczyniają się do 
niemalże, co czwartego wypadku przy pracach trans-
portowych. Natomiast najechanie, uderzenie wózkiem, 
przygniecenie i potrącenie przez jadący wózek to ponad 
50 % wypadków z udziałem wózków widłowych. Do naj-
częstszych przyczyn wypadków można zaliczyć: nieuwagę 
i brak koncentracji pracowników, ograniczoną widoczność 
kierowcy, duże gabaryty transportowanego towaru, ha-
łas przemysłowy, nieprzestrzeganie przepisów, zbyt póź-
ne spostrzeżenie przeszkód na drodze, np.: wtargnięcia 

osób trzecich, czy też pojawienie się innego środka trans-
portowego. Nawet najlepsze przepisy i procedury bez-
pieczeństwa nie uchronią jednak przed niefrasobliwością 
i lekkomyślnością nas samych.

NAUKA I TECHNIKA – CZY TO DZIAŁA?

Rozwiązań powstałych w wyniku implementacji różnych 
technologii, mających służyć poprawie bezpieczeństwa 
pracy jest wiele. Skupmy się na tych, których głównych 
zadaniem jest wykrycie potencjalnego zdarzenia kolizji 
i skutecznego i szybkiego alarmowania. Można zaliczyć do 
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nich głowice skanujące, których zadaniem jest rozpozna-
nie kształtu człowieka po średnicy przekroju. Najczęściej 
notowane wady to błędy w rozpoznawaniu przeszkód, 
nieprzenikanie przez niektóre materiały oraz częste za-
kłócenia pracy skanerów. Następnym typem stosowanych 
rozwiązań są systemy oparte o technologię UWB (Ultra 
WideBand). System wykrywa aktywne tagi w strefie ob-
jętej monitoringiem anten. Istotną wadą sieci opartej na 
technice ultraszerokopasmowej jest niewielki zasięg (ok. 
3 – 10m). Wynika on głównie z ograniczenia na gęstość 
widmową mocy nadawanego sygnału. Również z uwagi 
na konieczność tworzenia osobnej infrastruktury sieciowej 
koszty wdrożenia uzależnione są od rozmiaru budowanej 
sieci. Technologia RFID (Radio-frequency identification), ze 
względu na dynamiczny rozwój systemów wykorzystują-
cych fale radiowe do przesyłania danych, to kolejny przy-
kład implementacji rozwiązań nauki i techniki w systemach 
bezpieczeństwa. Najczęściej wykorzystywana w syste-
mach kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemach 
pobierania opłat oraz kart bankowych (smart-cards). Jed-
nak przy wszystkich pozytywnych cechach, które są po-
chodnymi tak wielu zastosowań systemy oparte o RFID 
posiadają również wady. Do głównych niedoskonałości 
należy zaliczyć obniżoną skuteczność działania przy więk-
szych odległościach (ponad 10m) oraz niski współczynnik 
przenikania przez niektóre materiały.

Podsumowując, informacja o położeniu pracownika wzglę-
dem środków transportu jest wyzwaniem dla projektan-

tów systemów lokalizacji. Brak możliwości korzystania np.: 
z technologii GPS ze względu na osłonięte obszary, proble-
my z propagacją fal radiowych ze względu na duże nagro-
madzenia różnych materiałów i inne przyczyny powodują, 
że taki system trzeba projektować pod kątem konkretnego 
zastosowania.

ALTERNATYWA – AWIA HORYZONT®.

Głównym celem, jaki trzeba postawić w przypadku pro-
jektowania nowego rozwiązania, jest przede wszystkim 
poprawa bezpieczeństwa pracowników na terenie firm 
produkcyjnych i magazynów, w których występuje trans-
port wewnątrzzakładowy. W przypadku tego typu firm od-
notowywana jest duża ilość wypadków prowadzących do 
ciężkiego uszkodzenia ciała a nawet śmierci pracowników 
w wyniku kolizji typu maszyna – człowiek, maszyna – 
maszyna spowodowanych przez pojazdy transportu we-

Rozwiązanie proponowane przez 
firmę ENTE (…) to innowacyjny 
produkt, który służy poprawie 
bezpieczeństwa pracy pracowników 
obszarów przemysłowych

Prof. dr hab. Inż. Stanisław Kozielski,
Dyrektor Instytutu Informatyki, Politechnika Śląska.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



Etap I – Wykrycie obecności pracownika

Etap II – Wejście pracownika w strefę zagrożenia

Etap III – Bezpośrednie zagrożenie wypadkiem

~ 12 metrów

~ 8 metrów

> 4 metrów
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wnątrzzakładowego. Kierujący środkiem transportowym 
(wózki jezdniowe, dźwignice, przenośniki, inne maszyny), 
wykonując operacje magazynowe bardzo często ma ogra-
niczoną widoczność oraz nie posiada wystarczająco kom-
pletnych informacji o obecności pracowników pieszych czy 
osób postronnych przebywających w strefie jego działa-
nia. W związku z tym poruszając się po terenie zakładu, 
stwarza zagrożenie dla pracowników poruszających się na 
jego drodze a także ryzyko uszkodzenia materiałów, któ-
rymi operuje. Rozwiązaniem, które diametralnie poprawia 
proces orientacji kierowcy poprzez odpowiednio wczesne 
ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji typu maszy-
na – człowiek jest system AWIA HORYZONT®. Jest to au-
torskie rozwiązanie firmy ENTE z Gliwic, zaprojektowane 
i wyprodukowane w Polsce. System jest zoptymalizowa-
ny pod kątem bezprzewodowej lokalizacji pracowników 
w trudnych warunkach radiokomunikacyjnych. Jak wiado-
mo sygnały radiowe o niskich częstotliwościach posiada-
ją lepsze właściwości penetracyjne i dyfrakcyjne, a także 
potrafią uginać się na ludzkim ciele i innych przeszkodach 
terenowych. Opisywany System pracuje na falach średnich 
(zakres częstotliwości dobierany w przedziale 100 – 500 
kHz) i oferuje informację o fakcie i kierunku zbliżania się 
pracownika do maszyny w promieniu kilkunastu – kilku-
dziesięciu metrów, w zależności od ustawień profilu.

System składa się z szeregu nadajników osobistych, 
w które wyposażani są pracownicy, czterech anten odbior-
czych montowanych na pojeździe i pełniących funkcję de-
tektorów kierunkowych oraz terminala. System monitoruje 
strefę wokół pojazdu i wskazuje na kolorowym terminalu 
kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej szacunko-

wą odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy. Każdy 
z zakresów jest osobno programowalny w zależności od 
wymagań użytkownika i charakterystyki pracy magazynu. 
W przypadku wykrycia sygnału z nadajnika kierowca jest 
ostrzegany za pomocą sygnałów optyczno – akustycz-
nych. System wykrywa pracownika w warunkach przemy-
słowych w odległości do ok. 18 metrów wokół pojazdu. 
A na otwartym terenie zasięg ten wzrasta nawet do 30 
metrów.

Zaproponowany przez ENTE projekt może 
znacząco przyczynić się do wytworzenia 
praktycznych podstaw dla zdrowej 
konkurencji, opartej na innowacyjności 
systemu w stosunku do istniejących 
rozwiązań, zwiększenia bezpieczeństwa 
pracowników obiektów przemysłowych.

Dr inż. Ryszard Winiarczyk,
Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.
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AWIA HORYZONT® w innowacyjny sposób podcho-
dzi do zagadnienia cyfrowego przetwarzania informacji 
docierających do detektorów kierunkowych za pomo-
cą nowoczesnego układu logiki programowalnej FPGA 
(Field-programmable gate array). Zastosowanie kierun-
kowych anten ferrytowych umożliwia określanie kierunku 
odbieranego sygnału. Innowacyjność rozwiązania polega 
również na tym, że każdy pojazd posiada indywidualne 
urządzenie do odbioru i rozpoznawania potencjalnej ko-
lizji. Jednocześnie wszelkie obliczenia wykonywane są 
w autonomicznym urządzeniu lokalnym z pominięciem 
stosunkowo wolnych systemów mikroprocesorowych 
a mianowicie sprzętowo we wspomnianych wyżej bardzo 
szybkich układach logiki programowalnej FPGA. Sprawia 
to, że wynik obliczeń uzyskiwany jest błyskawicznie, co 
przy poruszającym się pojeździe, stanowiącym zagroże-
nie dla pracowników ma znaczenie fundamentalne. Przy-
kładowo wózek jadący z prędkością 15 km/h w ciągu 
sekundy pokonuje odległość ponad 4 metrów. Obliczenia 
systemu zawierają się w przedziale kilkaset mikrosekund 
a ich wyniki są natychmiast dostępne i wizualizowane 
w kabinie kierowcy.

Istotną funkcją dodatkową terminala jest rejestracja 
wszystkich zdarzeń w pamięci urządzenia w postaci lo-
gów. Opcjonalnie układ wyposażony może być w moduł 
Wi-Fi umożliwiając bezprzewodową transmisję zgroma-
dzonych danych do systemów nadrzędnych.

Roman Ogaza
Główny Projektant, ENTE Sp. o.o.

Konrad Janikowski
Dyrektor ds. Nowoczesnych Technologii, ENTE Sp. z o.o.
tel: +48 32 33 82 236
kom: +48 512 152 305
E-mail: k.janikowski@ente.com.pl
ENTE Sp. z o.o.
ul. Gaudiego 7; 44-100 Gliwice
www.ente.com.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
mailto:k.janikowski@ente.com.pl
http://www.ente.com.pl
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Rynkowy hit koncepcji PIT STOP LINE
Miniony rok w historii Trelleborg Wheel Systems zapisze się jako rok udanej 
prezentacji naszego innowacyjnego rozwiązania pod nazwą PIT STOP LINE. 
Premierę tego rozwiązania firma zorganizowała podczas targów CEMAT 
w Hanowerze w maju 2014. Po udanej wystawie i wielkiej ilości zwiedza-
jących nasze stoisko, nastąpiła ofensywa marketingowa w czasopismach 
branżowych, portalach internetowych i lokalnych spotkaniach z klientami.

Prosty pomysł wprowadzenia dodatkowego pasa gumy 
w bieżniku opony pełnej, informującego o zbliżaniu się do 
końca bieżnika okazał się strzałem w dziesiątkę. Opaten-
towany przez naszą firmę, ten dodatkowy pomarańczowy 
pas gumy pojawiający się, gdy oponie pozostaje jeszcze 
100 motogodzin do całkowitego zużycia znalazł szczegól-
ne uznanie w dużych i wielkich flotach wózków widłowych 
w krajach zachodniej Europy (szczególnie w Niemczech, 
Francji i Wielkiej Brytanii). W Polsce na razie traktowa-
ny jest wciąż jako nowość, która być może będzie miała 
znaczenie w przyszłości, gdy presja na stosowanie tanich 
w zakupie opon zmniejszy się, ale niekoniecznie już teraz. 
Nasz rynek wciąż kieruje się kryterium niskiej ceny zakupu, 
niekoniecznie kryterium ekonomiczności całego procesu 
użytkowania opony. Walka z tym podejściem, praca nad 
tym aby klienci zechcieli liczyć całkowite koszty użytkowa-
nia opony przynosi jednak już teraz wymierne rezultaty: 
sprzedaż naszej opony premium wyposażonej w Pit Stop 
Line wzrosła znacznie (o 21%). Mamy nadzieję, że tenden-
cja ta utrzyma się również w tym roku.

Zeszły rok w oponach przemysłowych oceniam gene-
ralnie dobrze. Jakkolwiek można w nim wydzielić dwa 
okresy znacząco różniące się rezultatami. Pierwsze trzy 
kwartały roku zapowiadały rewelacyjne wyniki całego 
roku. Byliśmy pełni optymizmu co do rezultatów całego 
roku. Niestety czwarty kwartał mocno rozczarował. Co 
stoi za tymi gorszymi niż w latach ubiegłych wynikami 
ostatniego kwartału roku do końca nie jest dla nas jasne. 
Opinie są różne. Prawdopodobnie nie ma jednej prawi-
dłowej odpowiedzi. Dlatego też w rok 2015 wchodzimy 
z pewnymi obawami jak rynek będzie się zachowywał? 
Czy niewątpliwy wzrost gospodarczy przełoży się na 
większą sprzedaż naszych opon?

W zeszłym roku, na bardzo ograniczoną skalę (brak cią-
głej dostępności w magazynie europejskim), rozpoczęliśmy 

sprzedaż opon z segmentu umownie nazywanego budow-
lanym. Są to pneumatyczne opony używane w maszynach 
pracujących przy budowach dróg, w pracach ziemnych, 
komunalnych itp. W naszej ofercie objęliśmy je wspólną 
nazwą serii C-800. W tym roku chcemy pójść szerzej i za-
oferować te opony większej ilości odbiorców.

Również korzystając z dokonanej w poprzednich latach 
globalnej akwizycji amerykańskiej firmy produkującej wiel-
kie opony pełne, również w Polsce rozpoczęliśmy sprzedaż 
tych opon. Opony te o wspólnej nazwie Brawler idealnie 
sprawdzają się w szczególnie ciężkich warunkach panu-
jących w sortowniach śmieci, złomowiskach, pracach 
wyburzeniowych, wszędzie tam gdzie tradycyjna opo-
na pneumatyczna (nawet wypełniona elastomerem) nie 
sprawdza się. W tym roku będziemy rozwijać nasze działa-
nia zmierzające do promocji tego typu rozwiązania.

Jak widać z naszych działań opisanych powyżej dział opon 
przemysłowych Trelleborga wchodzi w nowe asortymenty 
opon. Ma to na celu rozszerzenie naszej oferty dla klientów 
spoza naszego dotychczasowego kawałka rynku. Poszuku-
jemy nowych (dla nas) obszarów, gdzie moglibyśmy się roz-
wijać, czerpiąc z dobrych przykładów naszej bezpośredniej 
konkurencji na rynku. Jednak wciąż naszym podstawowym, 
głównym produktem będzie opona pełna i pneumatyczna 
używana w logistyce magazynowej. W tym asortymencie 
chcemy kontynuować naszą dobrą tradycję dostarczania 
znakomitej jakości opon, coraz bardziej docenianą u naszych 
klientów. Stąd nasze innowacyjne pomysły i produkty. Chce-
my być oponą pierwszego wyboru specjalistów od techniki 
magazynowej na całym świecie. To jest cel strategiczny fir-
my Trelleborg Wheel Systems.

Krzysztof Święch
Country Manager for the Industrial Tires
Trelleborg Industries Polska sp. z o.o



Istotna InnowacjaWymierna KorzyśćIstotna Innowacja

NOWA OPONA 33% ZUŻYCIA 66% ZUŻYCIA 100 GODZIN ŻYCIA
OPONY ZOSTAŁO

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS INDUSTRIAL TIRES

Trelleborg Wheel Systems opracował innowację dla swojej opony
klasy premium. Pozwoli Ci ona, ukazując wyraźny wizualny wskaźnik,
dokładnie określić, kiedy Twoją oponę należy wymienić.
Rozwiązanie to nazwaliśmy Pit Stop Line.

Wybierając oponę Trelleborg z Pit Stop Line zawsze  wiesz, kiedy nadchodzi
właściwy czas na wymianę. Zapewniasz sobie mniej przestojów Twojego
wwózka i całkowitą korzyść ze swojej inwestycji w opony.

Wymierne Korzyści, Maksymalny Czas Pracy

www.trelleborg.com/wheelsystems

http://www.trelleborg.com/wheelsystems/pl
http://www.trelleborg.com
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Ekologiczne argumenty
Miniony rok 2014 dla branży wózków wi-
dłowych oceniam jako nadspodziewanie 
dobry. Istotny wzrost odnotowany został 
w obszarze wózków magazynowych oraz 
elektrycznych, które stały się motorem na-
pędowym dla całej branży. Jednocześnie 
od czterech lat udział wózków spalinowych 
w rynku wózków jest w miarę stały, stabilny 
i również w bieżącym roku nie spodziewał-
bym się zmian w tym zakresie.

Dominującą i stale rozwijającą się formą pozyskiwania 
urządzeń do transportu bliskiego jest wynajem długoter-
minowy, który praktycznie w całości zdominował większe 
projekty. Przy mniejszych transakcjach popularną formą 
jest oczywiście zakup finansowany przez leasing, przy 
czym coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw rów-
nież przymierza się do wynajmu długoterminowego. Ten-
dencja taka nie jest zaskoczeniem, a raczej powieleniem 
trendów z Europy Zachodniej.

W minionym roku znacznie więcej klientów pytało o wózki 
elektryczne. Dotyczyło to zarówno nowych projektów jak 
i zastąpienia wózków spalinowych przez elektryczne. Spo-
ra grupa odbiorców korzystała z możliwości testowania 
„elektryków”, aby w praktyce przekonać się o ich niewąt-
pliwych zaletach. Wielu zdecydowało się już w minionym 
roku na taką zmianę, a część została przy starych, spraw-
dzonych, często mniej ekonomicznych rozwiązaniach. Ży-
czyłbym sobie, aby rok bieżący był co najmniej tak dobry 
jak rok miniony. Obok dalszej, intensywnej sprzedaży 
wózków Mitsubishi, powinien zapisać się kolejnymi sprze-
danymi wózkami Carer, które z powodzeniem wpisują się 
w aktualną tendencję rozwoju wózków elektrycznych. 
Duży nacisk będziemy kłaść również na sprzedaż wózków 
używanych, gdzie obok Mitsubishi oferujemy wózki Ca-
terpillar. Aktualna sytuacja na rynku wózków widłowych 
wskazuje, że nasze założenia uda się zrealizować.

Ekologiczne wózki widłowe coraz częściej wykorzysty-
wane są w transporcie wewnątrzzakładowym. Wynika to 

z coraz bardziej szczegółowych regulacji w zakresie emisji 
spalin (regulowanych przez dyrektywy Unii Europejskiej), 
jak również z poszukiwania oszczędności, które zapew-
niają przede wszystkim rozwiązania zastosowane w elek-
trycznych wózkach widłowych.

Ekologia w elektrycznych wózkach widłowych cechuje się 
przede wszystkim brakiem dodatkowych zanieczyszczeń 
pojawiających się w wyniku spalania paliw napędowych 
takich jak dwutlenek węgla, ołów czy podobne metale 
ciężkie. Wózków tych można używać zarówno w maga-
zynach jak i na zewnątrz; doskonale sprawdzają się przy 
ciężkich pracach, wymagających mocy i prędkości silnika 
spalinowego, w miejscach, gdzie nie powinno być emisji 
spalin ani hałasu – co jest kolejnym argumentem za eko-
logicznością wózków elektrycznych. Silniki elektryczne są 
wyjątkowo ciche, co ma również pozytywny wpływ na 
wydajność pracy oraz komfort pracy operatorów. Silniki 
elektryczne stosowane obecnie w wózkach widłowych np. 
marki Mitsubishi serii FBN lub Carer serii Z, F i R, których 
jesteśmy dystrybutorem, dzięki zastosowaniu innowacji 
w zakresie ekonomicznego zużycia energii, jak przełomo-
wy system sterowania na żądanie, wykorzystują znacznie 
mniej energii, jednocześnie pozwalając na dłuższą prace 
na jednym ładowaniu baterii. Każdy szczegół wózków 
z tej serii został zaprojektowany pod kątem długoletniego 
użytkowania i niskich kosztów eksploatacyjnych. Ekolo-
giczny wózek widłowy stanowił wyzwanie przed laty. Dziś 
można mówić wyłącznie o rozwijającym się trendzie, który 
każdego roku jest silniejszy.

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



KUHN Polska 
Autoryzowany Dystrybutor 

wózków widłowych Mitsubishi

www.kuhn-polska.pl
info@kuhn-polska.plMitsubishi FB25-35N - Seria 80 Volt

http://www.kuhn-polska.pl
mailto:info@kuhn-polska.pl
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Naszym celem 
– zaspokajanie 
potrzeb klientów
Miniony rok był rokiem przełomowym je-
śli chodzi o wózki widłowe. Ostatnie 3 lata 
mocno zweryfikowały prognozy sprzeda-
żowego tego produktu. Zmienił się również 
profil sprzedaży, klienci zaczęli się mocno in-
teresować wynajem oraz zakupem wózków 
używanych.

2014 rok zakończyliśmy z dodatnim zabudżetowanym 
wynikiem. Sprzedaliśmy 280 nowych maszyn Hystera 
i 49 ładowarek Manitou. Powiększyliśmy nasze portfolio 
produktów do zastosowań komunalnych o pojazdy elek-
tryczne francuskiego producenta marki Goupil. Zaczęliśmy 
go promować i będziemy chcieli sprzedać w tym roku kon-
kretną ich ilość. W naszej palecie ofertowej mamy zatem 
marki Hyster, Manitou i Goupil, co pozwoli nam się rozwijać 
i wykorzystać nasz potencjał.

Sprzedaliśmy 19 wózków widłowych o udźwigu powyżej 8 
ton i na tym rynku byliśmy i jesteśmy czołowym graczem. 
Wszyscy duzi klienci przemysłowi przedłużyli z nami umo-
wy wynajmu długoterminowego.

Obecnie Hyster we wszystkich wózkach spalinowych wy-
mienia silniki na zgodne z normą Stage IV ograniczającą 
emisję dwutlenku węgla i innych składników szkodliwych 
dla środowiska. Dzięki zastosowaniu inteligentnych metod 
projektowania wózki Hyster wykazują również niższe zu-
życie paliwa.

W typoszeregu wózków z napędem spalinowym o udźwi-
gach od 2,2 do 3,5 tony oraz od 4 t i 5,5 tony w ramach 
proekologicznych poszukiwań został wymieniony silnik 
spalinowy General Motors na bardziej oszczędny i spraw-
niejszy silnik Kubot. Nowe silniki Kubota diesel i LPG – są 
znacznie bardziej ekologiczne, oszczędne i trwałe. Wszyst-
kie modele wózków ciężkich zgodnie z dyrektywą europej-
ską oferowane są wyłącznie z silnikami zgodnymi z normą 
„Stage IV”.

Od paru lat obserwujemy trend przechodzenia na elek-
tryczne wózki widłowe. Odpowiadając na zapotrzebowanie 
rynku, Hyster rozszerzył typoszereg wózków elektrycznych 
czołowych o dwa nowe modele – 5,0 i 5,5 tony. Coraz wię-
cej klientów, wymienia ciężkie wózki spalinowe na wózki 
elektryczne. Ten trend będzie się utrzymywał, elektryczne 
wózki o nośności 8 t i więcej, są na rynku, ale największym 
problemem tych ciężkich elektrycznych wózków są baterie, 
które generują dużo problemów podczas eksploatacji. Lżej-
sze modele wózków elektrycznych, o udźwigu 1,6 t i 2 ton, 
trzykołowych oraz czterokołowych, zostały wyposażone już 
teraz w cztery sposoby wymiany baterii. To daje klientom 
większe możliwości wyboru, pozwala dostosować sprzęt do 
funkcjonujących systemów ładowania baterii.

HYSTER jest czołowym producentem całej gamy wózków, 
od ręcznie prowadzonego paletowego, do wózków konte-
nerowych o udźwigu 52 tony. Strategicznie Zeppelin Polska 
kładzie duży nacisk na sprzedaż wózków ciężkich. Notujemy 
coraz lepsze wyniki, zwiększamy udział w rynku i będziemy 
się w tym kierunku rozwijać. Oceniam, iż rynek reach stacke-
rów w Polsce oscyluje w okolicach 10-15 sztuk nowych ma-
szyn rocznie i pomimo, iż konkurencja jest duża zamierzamy 
zwiększyć nasz udział w rynku. Równocześnie inwestujemy 
w rozwój usług serwisowych w naszej firmie. W zeszłym 
roku otworzyliśmy nowy oddział w Dąbrowie Górniczej, 
w którym oprócz napraw prowadzony jest również wyna-
jem wózków widłowych. Cały czas badamy potrzeby na-
szych klientów pod kontem coraz lepszego ich zaspokajania.

Tomasz Mraczek
Prezes Zarządu Zeppelin Polska Sp. z o.o.



Tworzymy rozwi¹zania 

www.zeppelin-polska.com

Fot: A. Piekarski

http://www.zeppelin-polska.com
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Ewolucyjne zmiany 
na rynku opon
Miniony rok 2014 tak jak dla producentów wózków widłowych tak 
i również dla dostawców opon przemysłowych był rokiem wzro-
stów sprzedaży. Po stagnacji w latach 2009-2013 odnotowujemy 
ożywienie się rynku FLT i co za tym idzie również i opon przemy-
słowych do tego rodzaju pojazdów. Każdego roku przybywa no-
wych wózków widłowych, rozwija się również rynek wtórny, który 
potrzebuje nowych opon dla używanego sprzętu, dobra opona, to 
przede wszystkim bezpieczna eksploatacja i bezpieczeństwo ludzi 
i towarów.

Na fakt zasługuje wzrost rynku opon superelastycznych 
jak i również opon pneumatycznych radialnych dedykowa-
nych dla wózków widłowych. Widać wyraźnie, iż wiedza 
techniczna jak i świadomość końcowych użytkowników 
w prawidłowym doborze opon do aplikacji wyraźnie wzra-
sta. Cieszy to zarówno producentów opon jak i również 
producentów wózków widłowych.

Wybór ten powoduje wydłużenie okresu eksploatacji jak 
i również właściwe dostosowanie ogumienia do warun-
ków eksploatacji. Dodatkowym pozytywnym aspektem 
tegoż wyboru jest świadoma optymalizacja całkowitych 
kosztów eksploatacji.

Ma to również ogromny wpływ na ekologię. Jednym z najważ-
niejszych czynników obniżającym zużycie paliwa w wózkach 
z napędem spalinowym oraz konsumpcję energii w wózkach 
z napędem spalinowym jest właściwy dobór ogumienia do 
tych pojazdów. Dziś produkowane opony superelastyczne 
charakteryzują się niskimi oporami toczenia. Niskie opory 
toczenia eksploatowane w wózkach widłowych pozwalają 
dodatkowo ograniczyć zużycie paliwa a co za tym idzie emi-
sję CO2. Naszym zdaniem ten trend będzie się utrzymywał 
w strategiach rozwoju tejże gałęzi przemysłu, zarówno u pro-
ducentów maszyn do logistyki wewnątrzmagazynowej jak 
i również u producentów ogumienia dla tychże maszyn.

Idealnym przykładem na potwierdzenie istniejącego tren-
du jest wprowadzenie podziału opon superelastycznych 
marki Continental na opony dedykowane dla pojazdów 
z napędem elektrycznym o nazwie (SC20 E+) oraz opony 
dla pojazdów z napędem spalinowym o nazwie SC20 M+.

Ta różnorodność pozwala odpowiednio dopasować rodzaj 
opony do aplikacji, w której będzie eksploatowana. Odpo-
wiedni dobór mieszanki i bieżnika, pozwala na uzyskanie 
odpowiednich dla aplikacji osiągów, te działania mają wie-
lowymiarowe aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Ekono-
miczne, bo wydłużają żywotność eksploatacyjną opony, 
poprawiają charakterystyki pracy, wpływają korzystnie 
na jakość i ergonomie pracy, co przekłada się na wymier-
nie korzyści finansowe. Ekologiczne aspekty widoczne są 
w mniejszym zużyciu energii, a tym samym zmniejsze-
niu emisji szkodliwych związków do atmosfery – czy to 
w czasie eksploatacji (napęd spalinowy)czy to w czasie 
ładowania(napęd elektryczny). Opona SC20 E+ (Energy) 
charakteryzuje się bardzo niskimi oporami toczenia co 
jest istotne dla ków widłowych napędzanych elektrycznie. 
M+ (Mileage) zaś charakteryzuje się mieszanką odporną 
na zużycie – czyli dla pojazdów z napędzanych silnikiem 
spalinowym pracujących na zewnątrz na powierzchniach 
charakteryzujących się dużą ścieralnością.

Rynek opon superelastycznych ewolucyjnie dostosowuje 
się do zmian jakie zachodzą na rynku opon przemysło-
wych, jest ściśle z nim związany i nie może pozostawać 
w tyle za zmianami jakie na tym rynku zachodzą. Będzie-
my podążać za tymi zmianami dostosowując nasze opony 
do wymagań środowiska pracy i warunków, by zapewnić 
jak najlepszą charakterystykę pracy sprzętu, na którym 
będą montowane.

Artur Skorupa
BU Commercial Specialty Tires Manager
CST Department
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Białe przyjazne 
eco-wózki
Ekologiczny wózek widłowy to wyzwanie czy 
rozwijający się trend? Jak najbardziej jest to 
rozwijający się trend który idzie w dobrą stro-
nę i to nas cieszy. Niestety nie wszyscy klienci 
są świadomi i nie dla wszystkich są istotne 
aspekty proekologiczne. Nierzadko wspo-
mniana świadomość bardzo szybko rośnie 
dopiero podczas inspekcji i kontroli instytucji 
zewnętrznych, uprawnionych do tego celu. 
Pozorne oszczędności na ekologii dokonane 
podczas zakupu maszyn, wówczas błyska-

wicznie się mszczą dodatkowo generując dodatkowe koszty w postaci kar lub w skrajnych 
przypadkach koniecznością wycofania sprzętu z użytku. Na ekologicznych rozwiązaniach za-
leżeć powinno zatem każdej ze stron – zarówno klientowi jak i sprzedawcy. Nie wyobrażam 
sobie w dzisiejszych czasach, aby sprzedaż i kupno maszyny nie odbyła się na zasadach 
wzajemnych, partnerskich relacji, na utrzymaniu których powinno zależeć każdemu. 

To bardzo dobrze, że została poruszona problematyka eko-
logii w obrębie szeroko pojętej tematyki magazynowej. Wielu 
producentów głośno wspomina i przedstawia swoje produkty 
jako proekologiczne, jednak nierzadko obietnice nie idą w parze 
z rzeczywistością.  UniCarriers zamiast  skupiać się na czczych 
obietnicach, woli działać i popierać swoje słowa wymierny-
mi rozwiązaniami wdrażanymi już na etapie projektowania 
maszyny. Ponad 95% materiałów użytych podczas produkcji 
naszych wózków widłowych podlega ponownemu przetwo-
rzeniu. Użytkownik w najmniejszym stopniu nie odczuwa 
spadku jakości i ergonomii pracy w codziennej eksploatacji, ale  
dla środowiska  naturalnego  jest to  niezwykle  ważna  kwestia.  

Zmieniliśmy  barwę maszyn nie bez kozery. Nowy biały ko-
lor zwiększa nie tylko ich estetykę, ale także podkreśla na-
sze nastawienie „eco-friendly” i ma zadanie kojarzyć markę 
UniCarriers z techniczną czystością. Rezygnacja z lakieru 
metalicznego to nie tylko późniejsza łatwość w ewentual-
nych naprawach ubytków powłoki, ale to przede wszystkim 
mniejsza ilość substancji lotnych uwalnianych do atmosfery 
podczas procesu lakierowania. W skali ogólnej produkcji, jest 
to już wymierny rezultat. Jako nieliczni na rynku w dalszym 
ciągu w silnikach LPG stosujemy trójfunkcyjny katalizator 
spalin pomimo, iż przepisy prawne tego nie nakazują. Robi-
my to z poszanowania nie tylko naszej Planety, ale przede 

wszystkim, z uwagi na osoby pracujące codziennie w miej-
scach, w których intensywnie poruszają się wózki widłowe. 

Nasze przemysłowe silniki to sprawdzone, samodzielne 
konstrukcje od samego początku przeznaczone do pracy na 
paliwo LPG. Nie są to poddane modyfikacją jednostki za-
adoptowane z innych pojazdów np. samochodów osobo-
wych. W połączeniu z w pełni elektronicznym, adaptacyjnym 
systemem nadzoru składu i wtrysku mieszanki uzyskujemy 
pełniejsze spalanie, większą wydajność oraz przede wszyst-
kim mniejszą emisję substancji szkodliwych do otoczenia. 
Najlepszym potwierdzeniem jakości konstrukcji jest fakt wy-
korzystywania naszych silników przez innych producentów 
wózków widłowych. Proszę pamiętać, że różnicę tworzą nie 
rzadko szczegóły. Standardowo w naszych wózkach widło-
wych zasilanych LPG użytkownik znajdzie przycisk Power/
Eco, który pozwala na płynną zmianę mapy silnika na bar-
dziej ekonomiczną, która powoduje, że motor zużywa mniej 
paliwa oraz emituje mniej hałasu do otoczenia. To wszystko 
to aspekty proekologiczne, których potencjalni użytkownicy 
nie rzadko nie są świadomi. UniCarriers robi to za nich. My 
nie lubimy się chwali – my wolimy i chcemy działać – tak jak 
nasze wózki widłowe.

Krzysztof Stryjek, Kierownik Serwisu Polsad Jacek Korczak
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Nowe obszary 
eksploracji
Trudno mi wypowiedzieć się za cały rynek, 
wszystkich jego uczestników, dla nas 2014 
był doskonałym rokiem, osiągnęliśmy, a wła-
ściwie zdecydowanie przekroczyliśmy plano-
wane cele zarówno pod względem wolume-
nu sprzedaży jak i zysku. W swojej wielkości 
inwestycje w nowy sprzęt w „naszym” rynku 
są zbliżone do najlepszych lat w historii 2007 
oraz 2008 stąd zakładam, że i pozostali gra-
cze nie powinni mieć powodów do narzekań.

Niemniej sądzę, iż nie będę daleki od prawdy, mówiąc że 
wszyscy pływamy po czerwonym oceanie hiper konku-
rencji. Chyba nigdy wcześniej nie musieliśmy pracować tak 
intensywnie i na tak niskich poziomach marż. Być może za-
brzmi to zbyt ogólnie, ale wydaje mi się, że rynek wózków 
widłowych jest jednym z najbardziej nasyconych konkuren-
cją – spośród wszystkich działów gospodarki stąd należy 
domniemywać, że walka będzie się tylko zaostrzać chyba że 
wystąpią różnego typy alianse oraz przejęcia – podobnie jak 
stało się to na rynkach światowych. Wszystko to powoduje, 
że klienci bezwzględnie najlepiej korzystają z owoców tych 
wojen cenowych tj. z permanentnej deflacji cen. Niektóre 
spośród oferowanych wózków są tańsze dzisiaj niż analo-
giczne pod względem parametrów maszyny 10 lat temu!.

Ekologiczny wózek widłowy to wyzwanie czy rozwijający 
się trend? Osobiście nie jestem wielbicielem tego terminu. 
Jest nazbyt wyeksploatowany marketingowo, ekologiczne 
mamy i lody i proszek do prania, pralki, buty i nawet wi-
działem na targach ekologiczne urządzenia przeznaczone 
do celów obronnych. Sądzę, że ekologiczny wózek widłowy 
– aby był takim, powinien być w pełni biodegradowalny 
oraz zasilany ogniwami słonecznym…… świeżo wróciłem 
z USA gdzie miałem przyjemność uczestniczyć w kilku 
konferencjach organizowanych w ramach targów produ-
centów urządzeń transportu wewnętrznego PROMAT – 
i takich rozwiązań jeszcze nie widziałem.

Naturalnie nie zmienia to faktu, że ogromnie dużo produ-
cenci robią, aby proponowane urządzenia były „przyjazne 
dla środowiska”. Oczywiście, jest poza dyskusją, koniecz-

ność prowadzenia i rozwijania takich inicjatyw, w każdym 
zakresie. Stąd mamy do czynienia z potężnym naciskiem 
kładzionym na normy emisji spalin, szczególnie w ma-
szynach zasilanych silnikami wysokoprężnymi, widać też 
wielki postęp w zakresie rozwoju ogniw paliwowych 
(w szczególności wodorowych), niestety dodać tu należy 
, iż rozwiązanie te są stosunkowo kosztowne stąd nadal 
unikalne nawet w bardzo bogatych gospodarkach.

Jak się zapisze rok 2015 będziemy mogli ocenić, być może 
pod jego koniec a na pewno w 2016. Jedno wiemy na pew-
no, lżejszy nie będzie – szczególnie pod względem wysił-
ku jaki musimy włożyć aby realizować założone cele. Nie 
stoimy w miejscu, jesteśmy dystrybutorem wielu dobrych 
marek wózków widłowych, które od lat znajdują się w na-
szym portfolio, takich jak ATLET; AUSA; TCM, a od niedawna 
marka HELI. Każda z tych marek ma odmienne wymagania 
w aspekcie zarządzania sprzedażą, marketingiem i serwi-
sem, nie są to diametralne różnice, ale są i trzeba to mieć 
na uwadze. Nasza różnorodność oferty daje nam pewna 
przewagę konkurencyjną, stawia nam to jednak większe 
wymagania kompetencyjne, które musimy realizować, aby 
zapewnić obsługę naszych klientów na jak najwyższym po-
ziomie. Powiększamy sieć naszych partnerów biznesowych 
na terenie kraju, by zapewnić optymalną jakość serwisu 
i obsługi klientów. Aktywizujemy nasze działania w wielu 
dziedzinach dotąd przez nas nie eksplorowanych, powoli 
zdobywamy nowe obszary, wprowadzając nasz sprzęt.

Adam Werewka
Właściciel MTL ASCO Sp. z o.o.
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Mamy kilka segmentów rynku, 
na których działamy, blisko 55% 
naszej sprzedaży są to opony do 
wózków widłowych, ok. 35% to są 
opony do maszyn budowlanych, 
a reszta to są gąsienice, felgi, 
inne usługi. W segmencie budow-
lanym notujemy duże wzrosty, 
jesteśmy ciągle dosyć nowym 
graczem na tym rynku, w związku 
z tym łatwiej jest nam pozyskać 
klientów. Dodam, że praktycznie 
co miesiąc wprowadzane były do 
naszej oferty opon budowlanych 
nowe produkty, które znajdują 
nabywców i ten wzrost jest dosyć 
naturalny. Ważny w ocenie mi-
nionego roku jest też fakt, że cała 
oferta gąsienic budowlanych jest 
aktualnie produkowana w najnow-
szych technologiach, co pozwoliło 
nam odbudować relacje handlowe 
z wieloma partnerami i znaczą-
co zwiększyć sprzedaż gąsienic 
gumowych. 

W segmencie opon do wózków wi-
dłowych sytuacja jest inna, notu-
jemy pewne wahania w zakupach 
poszczególnych klientów. Niektóre 
firmy, które niegdyś były jednymi 
z największych odbiorców opon 
wózkowych, zredukowały swoje 
zakupy u nas, a inne firmy, które 
wcześniej były mniejszymi odbior-
cami, rozwinęły się i przeszły na 
zakupy kontenerowe, dołączając 
do grona dużych graczy. Widzimy 
zmiany natężenia współpracy, 
jednak przyczyny w każdym przy-
padku są inne, zarówno w małych 
firmach serwisowych, które obsłu-

gują wózki, jak i w dużych przed-
stawicielstwach globalnych firm 
wózkowych. Reasumując oceniam 
rok 2014 jako stabilny w czę-
ści opon do wózków widłowych 
i jako czas dynamicznego wzrostu 
w części produktów do maszyn 
budowlanych.

Jeśli chodzi o zwrot rynku ogu-
mienia do maszyn transportu 
wewnętrznego w kierunku opon 
superelastycznych, to muszę przy-
znać, że moje założenia szybkich 
zmian były błędne – zdecydowanie 
odczuwamy spowolnienie tego 
trendu w ostatnich kilkunastu 
miesiącach. Być może mamy 
sytuację, że w Polsce nadal 
w wielu miejscach potrzebne 
są opony wytrzymujące pracę 
z długimi dystansami przejazdu 
pod obciążeniem. Przypomnę, że 
w oponach musimy rozróżnić tzw. 
wytrzymałość konstrukcji opony 
oraz wytrzymałość samego bież-
nika. W oponie superelastycznej 
w danym rozmiarze jest z reguły 
20-30% więcej bieżnika. W związ-
ku z tym, opona superelastyczna 

zawsze będzie miała przynajmniej 
30% większą żywotność niż opona 
pneumatyczna. Natomiast jeżeli 
chodzi o konstrukcję i wytrzyma-
łość na obciążenia, to tutaj mamy 
taką sytuację, że opona pneuma-
tyczna jest bardziej wytrzymała na 
problemy związane z temperaturą 
i długimi przejazdami pod obcią-
żeniem, natomiast opona super-
elastyczna 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, dobierana 
jest odpowiednia opona, więc nie 
jest to kwestia trendów czy innych 
czynników, decydują warunki 
pracy wózka. I rynek najwyraźniej 
jest odzwierciedleniem sumy tych 
warunków pracy.

Grzegorz Szkultecki
Prezes Solideal Polska S.A.

JAKI BYŁ MINIONY 2014 ROK DLA FIRMY, CZY ZAUWAŻALNY 
JEST ZWROT W KIERUNKU OPON SUPERELASTYCZNYCH?

Fot. Camoplast Solideal
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Wykorzystany potencjał
Solideal Polska S.A. działa w Polsce od 1997r. oferując pełną gamę rozmiarów opon pneu-
matycznych, superelastycznych i opasek amortyzujących do wózków widłowych i urządzeń 
transportu wewnętrznego, maszyn budowlanych i drogowych oraz gąsienic gumowych do 
maszyn budowlanych i ciągników rolniczych. Po fuzji w 2010 roku firm Camoplast i Solide-
al firma jest oddziałem kanadyjskiej Grupy Camoplast Solideal – czołowego światowego 
specjalisty w dziedzinie projektowania, produkcji i dystrybucji opon przemysłowych, felg 
i gąsienic gumowych. Połączenie firm Camoplast i Solideal, miało pozytywne skutki dla 
obu organizacji. Efekt synergii doskonale widać w rozwoju nowych produktów, czy bada-
niach nad nowymi rodzajami mieszanek. Firma Solideal Polska S.A. jest generalnym i wy-
łącznym importerem marek Solideal i Camoplast na terenie Polski.

Potencjał techniczny oferowany przez Grupę Camoplast 
Solideal pozwala zmierzyć się z wyzwaniami współczesne-
go rynku, który oczekuje nowoczesnych rozwiązań w dzie-
dzinie ogumienia do wózków widłowych. Firma doskonale 
rozumie te potrzeby prowadząc prace badawczo-rozwojo-
we oraz produkcję, w 9 ośrodkach zlokalizowanych w Ame-
ryce Północnej, Europie oraz Azji. Silny światowy zespół 
tworzy ponad 8000 pracowników, a wśród nich ponad 
200 specjalistów – inżynierów, konstruktorów, którzy 
opatentowali kilkaset rozwiązań technicznych. Efekty 
synergii i elastyczność w zakupach, produkcji, logistyce 
oraz w pracach badawczo-rozwojowych, poparte są sil-
ną strukturą finansową oraz wykorzystaniem najlepszych 
narzędzi i praktyk. Firma posiada potencjał pozwalający 
oferować klientom rozwiązania o wyższej wartości doda-
nej w zmieniających się wyzwaniach rynku, poparte przez 
niezrównaną gwarancję i najlepszą jakość obsługi klienta.

Posiadając największy zespół badawczo-rozwojowy 
w przemyśle Camoplast Solideal jest zobowiązany do 
dostarczania produktów wyjątkowej jakości i wartości 
o wysokich parametrach użytkowych, spełniających wy-
magania producentów maszyn i użytkowników. Firma 
zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale także doradztwem 
przy doborze ogumienia do warunków pracy maszyn, 
prowadzi szkolenia techniczno-handlowe dla partnerów 
i dystrybutorów. „Akademia Solideal” skierowana jest do 
dystrybutorów, którzy są szkoleni i mają wiedzę o wszyst-
kich cechach oferowanych przez firmę produktów. Rynek 
zyskuje fachowców, którzy właściwie oceniają potrzeby 
klientów i użytkowników wózków widłowych, oferując im 
najlepsze w danej chwili rozwiązania, co skutkuje opty-
malnym okresem eksploatacji. Firma współpracuje z blisko 

350 partnerami – dystrybutorami produktów, zapewnia-
jących fachowa obsługę klientów.

Solideal Polska S.A. oferuje szeroki wachlarz modeli i sto-
sowanych konstrukcji opon przemysłowych, gdyż dzięki 
temu precyzyjniej można dobrać rodzaj produktu, opty-
malny do stosowania w danym miejscu u użytkownika, 
aby eksploatacja była bezpieczna i możliwie realizowana 
była w jak najdłuższym okresie. Grupa Camoplast Solideal 
jest producentem i dostawcą opon oraz felg na pierwszy 
montaż do wielu uznanych marek wózków widłowych na 
świecie, dostarcza opony do firm: JUNGHEINRICH, LINDE, 
STILL, TOYOTA, UNICARIES, OMV, CLARK, TCM, KALMAR, 
KOMATSU, CROWN. To tylko wybrane marki, cała lista pro-
ducentów, którzy zaufali produktom firmy jest znacznie 
dłuższa. Dostawy na pierwsze wyposażenie i zadowolenie 
z eksploatacji, przekładają się na decyzje użytkowników 
przy kolejnych wymianach ogumienia oraz na współpracę 
z dystrybutorami, producentów wózków widłowych dzia-
łającymi na lokalnych rynkach, także w Polsce.

OPONY PNEUMATYCZNE

Solideal Hauler LT – nowatorski projekt bieżnika, pła-
ski profil oraz ochrona ścianek bocznych gwarantują, że 
ta opona pozostaje najbardziej wytrzymałą, obecnie do-
stępną diagonalną pneumatyczną oponą przemysłową. 
W oponie Solideal Hauler LT zastosowano wzmocnienia 
ścian bocznych (x3), które dodatnio wpływają na ochronę 
rantu felgi oraz ograniczają uszkodzenia boczne. Prosto-
kątny przekrój opony sprawia, że opona ma wyjątkową 
stabilność boczną, a płaski, o dużej powierzchni kontak-
tu z nawierzchnią bieżnik zapewnia optymalną trakcję na 

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
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różnych typach nawierzchniach oraz zapewnia optymalną 
wydajność i długi czas użytkowania przy pracy w najcięż-
szych warunkach, na podłożach o dużej chropowatości 
(np. asfalt, beton, kostka brukowa)

Solideal ED Plus – Opona pneumatyczna do wózków wi-
dłowych wykonana w najnowszej technologii produkcji. 
Specjalne zaprojektowany bieżnik wpływa na wydłużenie 
żywotności nawet o 25% w porównaniu do dotychczaso-
wej opony Solideal ED. Kostki bieżnika zostały tak zapro-
jektowane, aby zminimalizować wibracje, a tym samym 
zdecydowanie poprawić komfort pracy dla operatora. 
W nowej oponie Solideal ED PLUS zastosowano wzmoc-

nienia ścian bocznych (x2), które dodatnio wpływają na 
ochronę rantu felgi oraz ograniczają uszkodzenia boczne. 
Prostokątny przekrój opony sprawia, że opona ma bardzo 
dobrą stabilność boczną, a głęboki bieżnik zapewnia opty-
malną trakcję na różnych typach nawierzchniach. Opona 
dostępna będzie w szerokiej gamie rozmiarów do wózków 
widłowych i urządzeń przemysłowych. Solideal ED PLUS 
jest naprawdę korzystnym wyborem dla użytkowników 
szukających niższych kosztów pracy w czasie eksploatacji.

Solideal Ecomatic ED – (Extra Deep – opona głęboko-
bieżnikowa) jest korzystnym wyborem za umiarkowaną 
cenę. Posiada doskonałą przyczepność oraz uniwersalny, 
ale przy tym bardzo głęboki kształt bieżnika umożliwiający 
pracę na różnych typach nawierzchni. Opona przeznaczo-

na jest do aplikacji standardowych o umiarkowanej inten-
sywności pracy.

OPONY SUPERELASTYCZNE

Solideal Xtreme – doskonała konstrukcja opon do wózków 
widłowych. Zastosowanie wysokiej jakości mieszanki gu-
mowej opony w celu uzyskania maksymalnej wytrzyma-
łości i długich przebiegów oraz wydajności pracy. Idealnie 
dostosowana do pracy w dużych centrach dystrybucyjnych 
(logistycznych) i obiektach przemysłowych, do pracy cią-
głej, na długich odcinkach przejazdu, na powierzchniach 
z gładkimi posadzkami. Żywotność większa o 10% w po-
równaniu do Solideal Magnum i nawet o 30% dłuższa od 
okresu eksploatacji opon konkurencyjnych. Stabilność po-



przeczna opony została poprawiona o 20%, podobnie jak 
odporność zmęczeniowa mieszanki gumowej. Redukcja 
oporu toczenia o 10 % w celu ograniczenia zużycia ener-
gii, paliwa oraz emisji CO2. Powierzchnia środkowej kostki 
bieżnika, ma stały kontakt z nawierzchnią, co zmniejsza 
wibracje nawet o 25%, a tym samym zmniejszają się 
wahania nacisku powierzchniowego na podłoże, popra-

wiając płynność prowadzenia się wózka widłowego oraz 
wpływając na komfort pracy operatora. Najwyższej jako-
ści opona superelastyczna: wielowarstwowa konstrukcja 
z naturalnego kauczuku.

Solideal Magnum – doskonała trójwarstwowa opona 
superelastyczna, wykonana z naturalnego kauczuku. No-
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woczesna rzeźba bieżnika, płaskie czoło i wyprofilowanie 
ścian bocznych powodują, że opona Magnum jest naj-
bardziej wytrzymałą i odporną na zużycie (ścieranie oraz 
uszkodzenia mechaniczne) uniwersalną trójwarstwową 
oponą przemysłową. Zapewnia optymalną wydajność 
pracy w najtrudniejszych warunkach. Dostępna w wersji 
niebrudzącej (szarej) oraz w wersji do szybkiego monta-
żu (QUICK). Złoty standard jakości wyznaczający trend na 
rynku.

Solideal SolidAir Mag2 – Zaprojektowane specjalne otwo-
ry w ścianach bocznych opony w warstwie elastycznej 
zwiększają komfort jazdy o 40% w porównaniu ze stan-
dardową opona superelastyczną i jest on zbliżony do jazdy 
na oponach pneumatycznych. Innowacyjny wzór bieżnika, 
zaprojektowany z myślą o oszczędzaniu energii elektrycz-
nej baterii trakcyjnej wózka widłowego. Dzięki dodatkowej 
kostce bieżnika na czole opony znacznie zostały obniżone 
opory toczenia, wzrosła stabilność oraz została wydłu-
żona żywotność opony. Udoskonalona mieszanka gumy 
sprawia, że opona SolidAir Mag2 doskonale redukuje wi-
bracje przenoszone na ładunek, wózek oraz wpływa na 
komfort pracy operatora pojazdu. Opona dostępna jest 
w wybranych rozmiarach oraz wersji do szybkiego mon-
tażu (QUICK).

Specjaliści z zespołu badawczo-rozwojowego, umiejsco-
wionego w sercu największego regionu produkcyjnego 
produktów gumowych, zapewniają, że wszystkie opony 
sygnowane marką SOLIDEAL są zrobione z wyjątkowo 

mocnej mieszanki gumowej odpornej na otarcia, rozdarcia, 
uszkodzenia mechaniczne, minimalizują generację ciepła 
oraz dostarczają najwyższej wytrzymałości. Ciągłe bada-
nia i prace nad nowymi mieszankami pozwoliły stworzyć 
mieszankę gumową o wysokiej wydajności – RUBBERPRO. 
To sprawia, że wszystkie oferowane produkty charaktery-
zują się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi, gwa-
rantowaną nadzwyczajną niezawodnością.

Obsługa serwisowa klientów realizowana jest z własnego 
magazynu lub z magazynu producenta w ciągu 24-48h, 
minimalizując czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji. 
Serwis, dysponuje odpowiednimi narzędziami do monta-
żu opon u siebie (serwis stacjonarny) lub z możliwością 
wymiany opon bezpośrednio u klienta (serwis mobilny). 
Rozwijający swoje usługi Solideal Polska oferuje klientom 
najlepsze rozwiązania na rynku, dostosowane do ich po-
trzeb. Obsługa klienta w serwisie, jest fachowa i spraw-
na, decydująca o jego chęci zakupu oraz obsługi także 
w przyszłości.

Solideal Polska S.A. oferuje także usługi w zakresie pro-
dukcji felg do wózków widłowych, maszyn budowlanych 
i urządzeń przemysłowych oraz wypełniania opon pneu-
matycznych elastomerem, bądź płynnym uszczelnia-
czem. Proces ten ma wpływ na wyeliminowanie, bądź 
zmniejszenie ilości awarii i związanych z tym przestojów 
maszyn ze względu na uszkodzenia mechaniczne ogu-
mienia. Solideal Polska S.A. produkuje także prasy mobil-
ne oraz stacjonarne do wymiany opon superelastycznych 
(pełnych). Oferuje również stacjonarne usługi serwisowe 
w zakresie montażu opon pełnych do średnicy 2,10 m na 
felgi do 33”.

Solid.

Fot. Camoplast Solideal
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Streszczenie
Raport „Widlak List” wydawany jest w cyklu corocznym. Tegoroczny raport „Widlak List 2015” jest raportem opisującym 
stan rynku wózków widłowych w roku 2014, a także prognozującym tendencje w kolejnych okresach. Raport został 
opracowany przez członków Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do opracowania raportu wykorzystane zostały dane Ministerstwa Gospo-
darki, Działu wycen i doradztwa Cushman & Wakefield, Związku Polskiego Leasingu (ZPL), UDT, WITS, a także opracowa-
nia własne Log4.pl.

1. Sytuacja gospodarcza Polski
Mimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej związanej z konfliktem na Ukrainie sytuacja gospodarcza Polski w 2014 
roku uległa poprawie w stosunku do roku 2013. Według wstępnego szacunku Ministerstwa Gospodarki wzrost PKB 
w 2014 roku wyniósł 3,3%. Polska jako jedno z niewielu państw członkowskich Unii Europejskiej stale generuje dodatnie 
tempo wzrostu gospodarczego. Do tak dobrego wyniku na tle innych krajów europejskich przyczynił się głównie wysoki 
poziom konsumpcji i inwestycji.

Nastroje konsumenckie ciągle ulegają poprawie, o czym świadczy podnoszący się poziom bieżącego wskaźnika ufności 
konsumenckiej. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu już na początku 2015 roku wyniósł 1,7%. Mieliśmy do czynienia 
ze wzrostem produkcji w przetwórstwie przemysłowym o 3,2%.

2. Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych
Jeżeli chodzi o rynek powierzchni magazynowych, to rok 2014 był rokiem ciągłego rozwoju tego sektora gospodarki. Wiele 
firm, również zagranicznych, inwestowało w budowane powierzchnie magazynowe, co przyczyniło się do wzrostu wartości 
kapitału, który zostanie zagospodarowany. Polska stała się pionierem, jeżeli chodzi o ilość transakcji na rynku Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Poza tym rok 2014 był przełomowy ze względu na największą wartość transakcji w historii (wolumen 
wyniósł aż 740 mln EUR). Spadek wskaźnika pustostanów w porównaniu z rokiem 2013 również jest pozytywną progno-
zą na kolejny rok, ponieważ coraz więcej dostępnych powierzchni przemysłowo-magazynowych jest wykorzystywanych. 
Wskazano rozwój rynków regionalnych w zakresie tych powierzchni, a także zwrócono uwagę na największe podaże tych 
powierzchni, które w znaczących ilościach znajdują się we Wrocławiu, Poznaniu czy Polsce Centralnej.

Odnosząc się do rynku powierzchni przemysłowo-handlowych można zauważyć, że w roku 2014 spadło zainteresowa-
nie w inwestowaniu w ten rynek (w 2014 roku wolumen inwestycji wyniósł 639 mln EUR, natomiast w 2013 roku było 
to aż 1,379 mld EUR). Problemem wydaje się być wciąż niska podaż dostępnych powierzchni przemysłowo-handlowych. 
W tym sektorze przyszłościowe są średnie miasta, w których najczęściej dokonywano transakcji albo rozpoczęto budowę 
nowych powierzchni przemysłowo-handlowych.

3.1. Wózki widłowe
Rok 2014 zakończył się kontynuacją obserwowanego od 2013 spadku tempa wzrostu rynku, mierzonego liczbą wóz-
ków widłowych rejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zarejestrowano 12832 wózki, o 8,6% mniej niż w roku 
poprzednim (14038) oraz 18,1% mniej niż dwa lata wcześniej (15667).
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Wśród wózków, które zarejestrowano były 4422 wózki fabrycznie nowe (34,5%) oraz 8410 (65,5%) wózków używanych. 
Od 2012 roku obserwujemy spadek popytu na wózki nowe – w 2014 roku zarejestrowano ich o 22,4% mniej niż w 2013 
(5702) i 30,6% mniej niż w 2012 (6376). Liczba wózków używanych, które zarejestrowano, jest niezależna od tej dyna-
miki – w 2014 roku wzrosła o 0,9%.

W liczbie zarejestrowanych w 2014 roku wózków było 6199 o napędzie spalinowym oraz 5271 o napędzie elektrycz-
nym. Pomimo bezwzględnej przewagi liczby wózków spalinowych, w całym okresie analizy, od 2010 roku lepszą dyna-
miką wzrostu cechuje się segment wózków elektrycznych. Podczas gdy liczba wózków spalinowych, które zarejestrowa-
no jest o 11,9% mniejsza niż w roku poprzednim (7036) i 23,7% mniejsza niż dwa lata wcześniej (8126), liczba wózków 
elektrycznych utrzymuje się na podobnym poziomie – spadła jedynie o 1,3% względem 2012 roku (5341 wózków).

Wśród fabrycznie nowych wózków, które zarejestrowano, większość (59,1%) stanowiły wózki elektryczne (2613), 
a mniejszą część (33,3%) wózki spalinowe (1471) – segment wózków elektrycznych cechuje lepsza dynamika odmła-
dzania floty.

Na koniec 2014 roku w Polsce użytkowano łącznie 140713 wózków widłowych, o 6% więcej niż na koniec roku 2013. 
Największą część tej floty stanowią wózki ponad 10-letnie, wyprodukowane przed 2005 rokiem. Wśród młodszej czę-
ści najliczniej reprezentowane są roczniki 2008 (12200 wózków, tj. 8,7%), 2007 (11522, tj. 8,2%) oraz 2006 (9417, 
tj. 6,7%).

Segment wózków spalinowych stanowi 54,9% rynku (77313 wózków), a segment wózków elektrycznych 34,6% (48718). 
Skądinąd, w porównaniu z 2013 rokiem, liczba wózków elektrycznych wzrosła o 9,7%, podczas gdy liczba wózków spa-
linowych o 3,4% – lepszą dynamikę wzrostu wielkości segmentu wózków elektrycznych obserwujemy w całym okresie 
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analizy, od 2010 roku. W konsekwencji, segment wózków elektrycznych stopniowo zwiększa swój udział w rynku wóz-
ków widłowych.

Flota wózków o napędzie elektrycznym jest ponadto młodsza niż flota wózków o napędzie spalinowym. Wózki wyprodu-
kowane przed 2005 rokiem, stanowią 29,5% wózków elektrycznych, a 48,9% wózków spalinowych.

3.2. Wózki widłowe według udźwigu
Wśród wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2014 roku dominowały wózki o udźwigu od 0 do 2 ton sta-
nowiąc 53% wszystkich zarejestrowanych wózków. Jako kolejne dominowały wózki widłowe o udźwigu od 2 do 3 ton, 
które stanowiły 24% wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2014 roku. Te same udźwigi (tylko o innych 
udziałach procentowych rynku) dominowały w segmencie wózków techniki magazynowej, a także wózków o napędzie 
elektrycznym. W segmencie zarejestrowanych wózków widłowych w 2014 roku o napędzie spalinowym jako pierwsze 
dominowały wózki o udźwigach od 2 do 3 ton, a następnie te od 0 do 2 ton.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych wózków widłowych w 2014 roku w każdej kategorii udźwigowej wózków domi-
nowały wózki używane nad nowymi. W przypadku kategorii wózków spalinowych miała miejsce podobna sytuacja. 
Natomiast jeśli chodzi o wózki elektryczne o napędzie elektrycznym w przypadku wózków o wszystkich udźwigach za 
wyjątkiem od 0 do 2 ton przeważały wózki nowe nad używanymi. W przypadku wózków techniki magazynowej zare-
jestrowanych w 2014 roku mieliśmy do czynienia z przewagą wózków nowych nad używanymi dla udźwigów od 2 do 
3 ton i od 3 do 4 ton.

3.3. Wózki widłowe według miejsca rejestracji
Liderami na rynku wózków nowych są tereny podlegające pod urzędy w Warszawie oraz Poznaniu, w których to w 2014 
roku zarejestrowano dużo więcej wózków, aniżeli w pozostałych oddziałach. Sytuacja ta potwierdza się również na rynku 
wózków używanych.

W segmencie wózków nowych w urzędzie w Warszawie najwięcej pojazdów zarejestrowano we wrześniu oraz paździer-
niku. Najmniej, bo zaledwie 33 wózki zarejestrowano w styczniu. Natomiast w segmencie wózków używanych nieznacz-
nie więcej rejestracji niż w Warszawie odnotowano w oddziale w Poznaniu. Jednak zmiany w poszczególnych miesiącach 
roku 2014 w tym segmencie nie były tak dynamiczne. Miesiącem szczytowym był styczeń, lecz niewiele mniejsze war-
tości odnotowano także w maju oraz listopadzie.

W segmencie wózków nowych w urzędzie w Warszawie widoczny jest duży wzrost w badanym okresie od 2009 do 
2014 roku. Mimo niewielkiego spadku w 2013, już w roku kolejnym można zauważyć tendencję wzrostową. Inaczej 
wyglądała sytuacja w urzędzie w Poznaniu, w którym odnotowano największą liczbę wózków zarejestrowanych w roku 
2014. W oddziale od 2009 roku miała miejsce tendencja spadkowa. Dopiero w 2014 roku odnotowano pierwszy od 5 
lat wzrost liczby rejestracji.

3.4. Rynek czołowych wózków widłowych
Od roku 2009 do 2011 wzrastała liczba czołowych wózków widłowych, następnie ilość ich zaczęła maleć. W ciągu tych 
lat najwięcej nowych wózków widłowych zarejestrowano w 2011 roku i było ich 4852 sztuk, natomiast używanych 
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w 2009 roku i było ich 8222 sztuk. Od tego czasu dane wykazują cały czas tendencję spadkową w stosunku do używa-
nych wózków widłowych. Również od 2011 roku możemy zauważyć spadek ilości zarejestrowanych wózków widłowych 
spalinowych, których ilość wynosiła 8369, aż do 5959 sztuk w 2014 roku. Stosunek procentowy nowych i używanych 
spalinowych wózków widłowych od 2 lat wzrasta na korzyść używanych wózków widłowych. W przeciwieństwie do 
spalinowych wózków widłowych, elektrycznych jest co raz więcej na naszym rynku od 2012 roku. W 2014 roku ich 
liczba wynosiła 3397 sztuk, czyli o 115 więcej niż w 2012 roku. Dzieląc je na nowe i używane, od 2010 roku na rynku 
występuje więcej nowych wózków widłowych. Najwięcej ich było w 2011 roku, bo aż 1913 sztuk.

3.5. Dominujący udźwig w segmencie 
czołowych wózków widłowych
Dominującym udźwigiem wśród czołowych wózków widłowych był udźwig od 0 do 2 ton. Stanowił on aż 47% wszyst-
kich zarejestrowanych czołowych wózków widłowych. Najmniej, bo tylko 9 wózków było w przedziale powyżej 17 ton. 
W każdym przedziale udźwigu czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2014 roku było więcej używanych 
wózków niż nowych.

4. Rynek baterii trakcyjnych
Rynek baterii trakcyjnych i ogniw oszacowano na podstawie danych udostępnionych przez UDT oraz WITS. Z danych tych 
wynika, iż na jeden wózek widłowy przypada ok. 1,5 baterii trakcyjnych, a na jedną baterię ok. 18 ogniw. Wiedząc, że 
w roku 2014 zarejestrowanych było 16167 wózków, łatwo obliczyć, że baterii trakcyjnych było 24251. Baterie zamien-
ne to 10% ilości baterii trakcyjnych, a więc 2425. Z kolei ogniw było 436509 sztuk.

Największym udziałem w polskim rynku niezmienne od kilku lat cieszy się GNB Exide Technologies (50%). Kolejni pro-
ducenci to Enersys (16%) i Sunlight (11%). Najwięcej baterii trakcyjnych wyprodukował GNB Exide Technologies w ilości 
sztuk 7881. W kwestii ogniw pionierem również jest GNB Exide Technologies (130953 ogniw).
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5. Rynek opon do wózków widłowych
Na podstawie przyjętych wielkości wskaźników oszacowano rynek opon do wózków widłowych. Wśród opon na rynku 
polskim w 2014 roku dominowały opony superelastyczne o rozmiarach 8”-10”. Odnotowano ich 132104 sztuki. Wśród 
opon pneumatycznych również bezkonkurencyjne były te o rozmiarach 8”-10”. Było ich 84624 sztuk. Największe zapo-
trzebowanie na opony przypisane było wózkom widłowym o udźwigu od 1 do 2 ton. Liczbę opon superelastycznych dla 
tego typu wózków oszacowano na 83872 sztuk, a opon pneumatycznych dla wózków o udźwigu od 1 do 2 ton na rynku 
polskim w 2014r na 45164 sztuk. Z rynkiem opon wiąże się również rynek opon zamiennych, które są niezbędne do 
prawidłowej pracy wózka widłowego. Liczbę opon superelastycznych zamiennych o rozmiarach 8”-10” oszacowano na 
99078 sztuk, a opon pneumatycznych zamiennych o tej wielkości było 63468 sztuk.

6. Rynek leasingu wózków widłowych
W kolejnym rozdziale raportu przeanalizowano rynek leasingu wózków widłowych pod względem liczby jak i środków 
przeznaczonych na ten cel przez przedsiębiorstwa leasingowe. W roku 2014, zgodnie z prognozami zawartymi w ubie-
głorocznym raporcie nastąpił wzrost liczby wózków widłowych w leasingu do wartości 6378 sztuk (zmiana o 24% 
w stosunku do roku 2013). Obecnie na polskim rynku działa 21 spółek zajmujących się leasingiem wózków widłowych. 
Piętnaście z nich odniosło sukces w 2014 roku poprzez wzrost wartości zawieranych umów. Najwięcej środków pod 
względem wartości umów dzierżawy odnotował Leasing Sp. z o.o. opiewający na kwotę 64 mln PLN. Tuż za nim uplaso-
wały się: SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. (55,12 mln PLN) oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. (53,37 mln PLN). Pod 
względem liczby wózków widłowych oddanych w leasing w roku 2014 przodowała spółka mLeasing Sp. z o. o. oddając 
do użytku 1306 sztuk. Następne były spółki: Europejski Fundusz Leasingowy S.A (711 sztuk) oraz Millennium Leasing 
Sp. z o.o. (631 sztuk). W rozdziale zostały również ukazane zmiany jakie nastąpiły w latach 2013-2014 w wartości 
zawieranych umów, a także liczby wózków widłowych udostępnionych przez firmy leasingowe.

7. Wartość rynku wózków widłowych
W rozdziale tym, zostały zawarte informacje dotyczące sprzedaży nowych wózków widłowych na terenie Polski w latach 
2009-2014. W 2014 roku największym powodzeniem darzono wózki magazynowe unoszące do kompletacji – sprze-
dano 7959 sztuk. Na drugim miejscu uplasowały się wózki czołowe z napędem diesel/gaz: 3470 sztuk, wózki czołowe 
z napędem elektrycznym: 2266 sztuk. Najmniejszą popularnością pod względem sprzedaży cieszyły się wózki magazy-
nowe wysokiego unoszenia (1378 sztuk). W stosunku do roku 2013 wszystkie rodzaje wózków widłowych utrzymały 
tendencję wzrostową w roku 2014. Ogółem w roku 2014 sprzedano łącznie 15073 sztuk wózków widłowych na rynku 
polskim.

8. Wielkość rynku wózków widłowych
Rozdział ten dotyczy wielkości rynku wózków widłowych w latach 2009-2014. Dane zostały opracowane w oparciu 
o informacje uzyskane z Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące liczby zarejestrowanych wózków widłowych, jak i anali-
zach World Integrated Trade Solution mówiących o wózkach magazynowych niskiego unoszenia. W roku 2014 wielkość 
rynku wózków widłowych wynosiła ogółem 181437 sztuk, na który składały się 173478 sztuk wózków zarejestro-
wanych w UDT oraz 7959 sztuk wózków magazynowych niskiego unoszenia). W 2014 roku nastąpił spadek dynamiki 
wzrostu rejestrowanych wózków widłowych (1617 sztuk) w porównaniu do roku 2013 (o 85 sztuk).
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1. Sytuacja gospodarcza Polski
Najnowsze odczyty podstawowych wskaźników makroekonomicznych wskazują na utrzymywanie się bardzo umiar-
kowanych nastrojów zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej. W tym otoczeniu gospodarczym Polska 
jako jedno z niewielu państw członkowskich stale generuje dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. Według wstępnego 
szacunku Ministerstwa Gospodarki produkt krajowy brutto Polski w 2014 roku zwiększył się realnie o 3,3% w stosunku 
do roku 2013. Głównym motorem wzrostu PKB był popyt wewnętrzny. Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI była o 1,3% 
niższa niż przed rokiem.

Mimo nieco wolniejszego przyrostu PKB w ostatnich kwartałach 2014 roku sytuacja gospodarcza Polski jest stabilna, 
a dalszy rozwój sytuacji gospodarczej będzie zależał w głównej mierze od rozwoju sytuacji na wschodzie Europy, a także 
w strefie euro.

WYKRES 1. Produkt krajowy brutto w Polsce w poszczególnych kwartałach na przestrzeni lat 2010-2014 [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki

Po nieco wolniejszym wzroście PKB w Polsce w całym 2013 roku (wzrost PKB o 1,7 p. proc.) niż w 2012 roku (wzrost 
PKB o 1,8 p. proc.), w 2014 mieliśmy do czynienia z szybszym wzrostem gospodarczym (wzrost PKB o 3.3 p. proc.). Mimo 
utrzymujących się nadal niekorzystnych uwarunkowaniach w gospodarce europejskiej, w kolejnych kwartałach 2014 
roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce z początku się poprawiało, aż do coraz mniejszych przyrostów PKB w III 
i IV kwartale.
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WYKRES 2. Dekompozycja popytowa PKB w kwartałach na przestrzeni lat 2010-2014 [%]

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

W 2014 roku w przeciwieństwie do roku wcześniejszego eksport netto wpłynął negatywnie na wzrost gospodarczy 
Polski. Spadek wpływów z eksportu netto jest z spowodowany w głównej mierze embargiem Rosji na polskie pro-
dukty. Do wzrostu PKB w 2014 roku przyczynił się głównie pozytywny wpływ akumulacji brutto i krajowego popytu 
konsumpcyjnego.

WYKRES 3. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości w miesiącach na przestrzeni lat 2011-2015 [%]

Źródło: GUS
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Już w styczniu 2015 roku nastroje konsumenckie poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca i kształtowały się 
na podobnym poziomie przez pierwszy kwartał. Zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika syntetycznego dotyczące-
go sytuacji przyszłej i w nieco mniejszym stopniu sytuacji obecnej.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który syntetycznie opisuje aktualne tendencje konsumpcji indywidual-
nej w styczniu 2015 roku wzrósł o 0,8 p. proc. i ukształtował się na poziomie – 11,7. Składowe wskaźnika uległy różno-
kierunkowym zmianom. Odnotowano wyższe wartości przede wszystkim dla ocen dotyczących obecnego dokonywania 
ważnych zakupów (wzrost o 3,1 p. proc.) oraz przyszłej i obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost 
odpowiednio o 2,1 p. proc. i 1,4 p. proc.). Natomiast pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej i obecnej sytuacji gospodar-
czej kraju (odpowiednio o 1,5 p. proc. i 1,1 p. proc.).

Wartości BWUK w roku 2015 powinny być większe od wartości dla analogicznych miesięcy roku poprzedniego.

WYKRES 4. Dekompozycja wartości dodanej wg sektorów w kwartałach na przestrzeni lat 2010-2014 [%]

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

W 2014 roku żaden z trzech głównych sektorów polskiej gospodarki nie przynosił ujemnej wartości dodanej. Nawet 
w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 1,3% po spadkach w 2013 roku. Największy wpływ przyniósł 
sektor usług. Obecnie sektor przemysłu zaczyna ponownie nabierać coraz większego znaczenia w tworzeniu wartości 
dodanej Polski.
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WYKRES 5. Produkcja sprzedana przemysłu w poszczególnych miesiącach na przestrzeni lat 2013-2015 [%]

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł w styczniu 2015 roku 1,7%. W przetwórstwie przemysłowym produkcja 
wzrosła o 3,2%. Obserwując coroczną tendencję wzrostową w produkcji sprzedanej przemysłu w 2015 roku możemy 
spodziewać się jej ciągłego wzrostu. Zmniejszeniu uległy ceny produkcji przemysłowej (spadek o 2,9%).

2. Rynek powierzchni przemysłowych 
i magazynowych
Szczególnie istotne do omówienia z perspektywy użyteczności wózków widłowych są powierzchnie magazynowe. Moż-
na wysnuć wniosek, że im większy jest popyt na powierzchnie magazynowe, tym większy będzie udział wózków widło-
wych wykorzystywanych w magazynach, których struktura i udział będzie omawiany w dalszej części raportu.

Jak podaje Łukasz Lorencki, starszy konsultant w dziale rynków kapitałowych w firmie Cushman & Wakefield, w 2014 
roku aż 91% ogólnego wolumenu transakcji w Polsce przypadło na zagranicznych inwestorów. Tendencja ta będzie się 
raczej utrzymywać również w 2015 roku. Na taką sytuację wpływa bez wątpienia osłabienie euro względem dolara, po-
nieważ firmy amerykańskie zaczęły być obecne na polskim rynku. Na przykład w sektorze magazynowym swoje udziały 
zaczęły mieć: Prologis, nabywca 3 atrakcyjnych nieruchomości oraz Blackstone, który kupił 2 znaczące parki magazyno-
wo-logistyczne.
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Według analiz przeprowadzonych przez firmę doradczą Cushman&Wakefield, rynek powierzchni magazynowych i prze-
mysłowych w roku 2014 rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Na rynku polskim w tej branży odnotowano wzrost 
wartości transakcji w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej do 43% w porównaniu z innymi krajami w regionie, np. 
Czechami (26%) czy Rumunią (15%).

WYKRES 6. Wartość transakcji inwestycyjnych na przestrzeni lat 2009-2014

Źródło: Dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield

Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że jeżeli chodzi o wolumen transakcji inwestycyjnych związanych 
z powierzchniami magazynowymi to z roku na rok ich ilość rosła, a jej udział był najwyższy w roku 2014. Spadła na-
tomiast ilość transakcji związanych z obiektami handlowymi. Mimo wzrostu ilości powierzchni przemysłowych i maga-
zynowych w porównaniu z rokiem poprzednim, w 2014 można zauważyć niewielki spadek tempa wzrostu wolumenu 
transakcji do 0,3%.

Jednakże rok 2014 okazał się przełomowy dla powierzchni przemysłowo – magazynowych, ponieważ odnotował on 
najwyższy wolumen transakcji w historii i wyniósł aż 740 mln euro i obejmował 2356000 mkw. powierzchni. Pierwszy 
raz osiągnął on wyższy poziom wartości niż sektor handlowy. Sytuacja ta jest związana z nowymi transakcjami w Polsce 
na aż 160000 mkw. powierzchni magazynowych dla takich podmiotów jak: Piotr i Paweł, Małpka Express, Czerwona 
Torebka oraz Merlin.pl. Najwięcej umów na wynajem bądź zakup powierzchni magazynowych odnotowano w Warszawie 
(zrealizowano ich w tym mieście 34%).
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WYKRES 7. Wolumen transakcji w 2014 roku

Źródło: Dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield

Na powyższym wykresie widać wyraźny wzrost nowych umów na powierzchnie magazynowe w porównaniu z umowa-
mi, które miałyby się opierać tylko na przedłużeniu formy współpracy. Zbadano, że nowe umowy stanowią aż 60%, co 
świadczy o dalszym rozwoju stabilnego sektora magazynowego w Polsce, co z pewnością jest pozytywną prognozą na 
następny rok. Przedłużenia umów stanowiły natomiast 32%, a tych o rozszerzenie powierzchni było 8%.

Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wolumen transakcji pozostał sektor biurowy, którego wartość wyniosła 1,69 mld 
euro. Dzięki wolumenowi transakcji zmianie uległ także poziom zysków związanych z inwestycjami w poszczególne 
powierzchnie magazynowe i przemysłowe. Cushman &Wakefield zbadało, że globalny zysk w tym sektorze dla Polski 
wyniósł, jeżeli chodzi o powierzchnię biurową 6,25%, dla powierzchni centrów handlowych 5,50%, natomiast dla po-
wierzchni przemysłowych 7,25%. Firma na podstawie danych zakłada jednak trend spadkowy co do zysków związanych 
z inwestycjami w tych sektorach.

W roku 2014, jak podają badania firmy Cushman &Wakefield, znacznie wzrosła aktywność inwestycyjna w zakresie po-
wierzchni magazynowych w porównaniu z 2013 rokiem aż o 68%. Tak wysokie zainteresowanie tymi inwestycjami wy-
nika przede wszystkim z dużej podaży nieruchomości, zarówno ze strony deweloperów jak i funduszy. Ilość powierzchni 
magazynowych w 2014 roku przekroczyła ponad milion mkw. Popyt na 2,36 mln mkw. powierzchni magazynowych 
wpłynął znacznie na obniżenie poziomu wskaźnika pustostanów, czyli powierzchni magazynowych, które nie są czynnie 
wykorzystywane, do 6,8%. Ferdinand Hlobil, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Europie 
Środkowej firmy Cushman & Wakefield stwierdził, że ilość niewynajętych powierzchni magazynowych świadczy o stanie 
gospodarki – im niższy wskaźnik pustostanów, tym lepsza koniunktura gospodarcza. Spadek tego wskaźnika świadczy 
też o rosnącym popycie najemców na nieruchomości magazynowe.
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Odnosząc się do zasobów powierzchni magazynowych w Polsce na koniec 2014 roku to wyniosły one 8850000 mkw. 
Inwestycje koncentrują się głównie w Warszawie (jest to 31% zasobów), ale jak pokaże dalsza analiza, coraz bardziej 
rozwijają się także inne lokalizacje. Dzięki rozwojowi sieci transportowej coraz większego znaczenia nabierają rynki regio-
nalne: Górny Śląsk, Poznań, Polska Centralna czy Wrocław (łącznie przypada na te regiony 60% zasobów). Według badań 
poziom pustostanów nie powinien wzrosnąć mimo coraz to nowo powstających budowli magazynowych, których jest 
na rynku coraz więcej. Obecnie najwięcej pustostanów znajduje się w Warszawie (10,1%), na Górnym Śląsku (8%) oraz 
w Polsce Centralnej (7,5%), a najmniejszy ich udział odnotowano w Poznaniu (0,6%) oraz we Wrocławiu (1,9%). Szacuje 
się, że w budowie pod koniec 2014 roku pozostawało aż 675000 mkw. powierzchni. Najwięcej inwestycji budowlanych 
wśród powierzchni magazynowych odnotowano w rejonach Poznania (32%) oraz Górnego Śląska (18%). Kluczowym 
rozwiązaniem są projekty typu BTS, czyli obiekty, które budowane są pod specjalne wymagania klienta oraz magazyny, 
które wynajmowane są na podstawie umów przednajmu. Coraz rzadziej stosuje się spekulacyjną budowę powierzchni 
magazynowych.

WYKRES 8. Transakcje inwestycyjne na rynku magazynowym na przestrzeni lat 2009-2014

Źródło: Dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield

Z powyższego wykresu można odczytać, że 2014 rok był rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o wynajem powierzch-
ni magazynowych w porównaniu z latami ubiegłymi (wynajmowanie powierzchni magazynowych obejmowało prawie 
10%). Ponadto można zauważyć utrzymujący się z lat ubiegłych trend odnoszący się do struktury samego wynajmu ma-
gazynów, tzn. że w większości magazyny wynajmowane były przez wiele przedsiębiorstw na rzecz pojedynczych kontra-
hentów, ponieważ udział wspólnie wynajmowanych powierzchni magazynowych z niecałych 10% stanowił prawie 8%.

Omawiając powierzchnie magazynowe trudno nie wspomnieć o ich dostępnej podaży na polskim rynku, co prezentuje 
poniższy wykres.
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WYKRES 9. Podaż powierzchni magazynowych w 2014 roku

Źródło: Dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield

W porównaniu z opisanymi wcześniej danymi można zauważyć pewną nieścisłość. We Wrocławiu znajduje się najwięk-
szy udział powierzchni magazynowych, które są do wykorzystania, ale jak wynika z wolumenu transakcji na rynkach 
powierzchni magazynowych czy zasobów, Wrocław nie znajduje się na czołowym miejscu. Można zatem wywnioskować, 
że w tym mieście i jego okolicach są dostępne powierzchnie magazynowe, które można by wykorzystać.

Kolejną kwestią omówioną w badaniach Cushman &Wakefield jest rozmieszczenie transakcji magazynowych w Polsce 
z podziałem na poszczególne obszary państwa, co zaprezentowano poniżej.

WYKRES 10. Transakcje magazynowe w Polsce w 2013 i 2014 roku z podziałem terytorialnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield
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Powyższy wykres jest wykresem porównawczym lat 2013 i 2014 celem wskazania rozwoju inwestycji w powierzchnie 
magazynowe na danym obszarze bądź spadku zainteresowania określonymi regionami w zakresie zakupu lub wynajmu 
powierzchni magazynowych. W roku 2014 największą popularnością w zakresie rynku powierzchni magazynowych cie-
szyły się regiony Polski Centralnej oraz Górnego i Dolnego Śląska, które na tle innych regionów okazują się być coraz bar-
dziej konkurencyjne. Znacząco spadły natomiast transakcje inwestycyjne w następujących obszarach: Warszawa Okolice, 
Warszawa Miasto oraz Poznań.

Ciekawym faktem jest, że w 2014 roku dokonano najbardziej zyskownej transakcji na polskim rynku powierzchni maga-
zynowych, która została przeprowadzona przez krajowy kapitał. Był to zakup 4 nieruchomości Panattoni przez PZU Fun-
dusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości za 140 mln EUR. Wyróżniono trzy główne, najbardziej zyskowne 
transakcje związane z wynajmem powierzchni magazynowych dla takich firm jak: Czerwona Torebka (Poznań – 54000 
mkw. – nowa umowa), ID Logistics (okolice Warszawy – 46000 mkw. – nowa umowa) oraz Carrefour (Górny Śląsk Bę-
dzin – 46000 mkw. – odnowienie umowy).

Warto także pokrótce omówić rynek powierzchni przemysłowo-handlowych. Wolumen inwestycji w tym sektorze 
w 2014 roku wyniósł 639 mln EUR, natomiast w 2013 roku było to aż 1,379 mld EUR, co wyraźnie wskazuje na ma-
lejące zainteresowanie kupnem bądź wynajmem tych powierzchni. Głównym problemem jest podaż powierzchni tego 
typu obiektów, która nadal jest bardzo niska. Najbardziej dominująca podaż jest jednak w miastach średniej wielkości do 
400000 mieszkańców, ponieważ wzrosła ona prawie dwukrotnie i wyniosła 241 mln EUR

.

WYKRES 11. Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej na przestrzeni lat 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield

Powyższy wykres prezentuje strukturę dostępnej w Polsce podaży powierzchni handlowej. Dominujące są centra handlo-
we, których udział nadal jest wysoki we wszystkich okresach badanych, zmniejszyła się natomiast ilość parków handlo-
wych w porównaniu z rokiem 2013.
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Zbadano, że 48% nowoczesnej powierzchni handlowej powstało w miastach poniżej 100 000 mieszkańców (w 2013 
roku było to tylko 24%). Natomiast 42 000 mkw. powierzchni handlowych (9% podaży rocznej) przypadło na osiem 
aglomeracji (w 2013 roku było to aż 70%), z których dwie najbardziej nasycone pod względem powierzchni to Wrocław 
i Poznań. Popyt na powierzchnie handlowe zależy od ilości już dostępnych powierzchni handlowych, jakości istniejących 
obiektów oraz dostępności tych powierzchni. Zaskakują mniejsze miasta takie jak: Zgorzelec, Opole, Nowy Sącz i Rze-
szów, w których wskaźniki nasycenia znacznie przekraczają 1000 mkw./1000 osób, czyli są o wiele wyższe w porów-
naniu z innymi miastami w Polsce.

Obecnie w budowie znajduje się ok. 900000 mkw. powierzchni handlowej, której 60%, czyli prawie 563000 mkw., ma 
zostać oddana do użytku w 2015 roku. Dlatego też prognozy na kolejny rok są pozytywne, właśnie ze względu na wzrost 
aktywności inwestycyjnej w średnich miastach, jak również biorąc pod uwagę ilość i wartość planowanych inwestycji. 
W 2014 roku w Polsce podaż powierzchni handlowej wyniosła 10,3 mln mkw. Podaż ta jest jednak o 23% niższa niż 
w roku poprzednim ze względu na fakt, że otwarto obiekty handlowe o wiele mniejszej powierzchni. Wskaźnik pustosta-
nów dla powierzchni handlowych wynosił kolejno w Bydgoszczy 5,3%, Kielcach i Częstochowie (po 4,6%), najniższy był 
natomiast w Warszawie i Trójmieście (kolejno 1,6% oraz 1,8%). Ponadto zbadano tendencję, według której sieci handlowe 
modernizują bazy sklepowe i coraz częściej wprowadzają innowacyjne rozwiązania.

3. Rynek wózków widłowych
W tym rozdziale zostanie opisana sytuacja na polskim rynku wózków widłowych. Analizie zostanie poddany ogólny rynek 
wózków widłowych, rynek wózków widłowych wg udźwigu,

3.1. Wózki widłowe
W 2003 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
unoszenia zostały objęte dozorem technicznym. W cyklicznym raporcie z badania rynku wózków widłowych „Widlak List”, 
na tle danych o sytuacji gospodarczej Polski i rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych, prezentuje się wyniki 
analizy rynku wózków widłowych w oparciu o dane Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowemu badaniu poddano lata 
2009-2014.

W niniejszym rozdziale przedstawiono liczbę wózków widłowych, które rejestrowano w kolejnych latach oraz liczbę 
wszystkich zarejestrowanych wózków widłowych w Polsce. Podano ponadto informację o udziale wózków nowych 
i wózków używanych w tych liczbach. W kilku wariantach odniesienia opisano dynamikę i udział poszczególnych seg-
mentów rynku – wózków widłowych o napędzie spalinowym i elektrycznym, z uwzględnieniem podziału na wózki nowe 
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i używane. Dokonano także analizy sytuacji na rynku wózków techniki magazynowej (jedynie podnośnikowych, tj. tych, 
które podlegają rejestracji).

Jako nowe wózki, które po raz pierwszy zarejestrowano w danym roku określa się te wózki, które w tym samym roku 
zostały także wyprodukowane. Za wózki używane uznaje się wózki, które wyprodukowano w latach wcześniejszych niż 
po raz pierwszy zarejestrowano. Jako całkowitą wielkość rynku (wózki użytkowane w Polsce) uznaje się liczbę wózków, 
które są zarejestrowane. Na liczbę zarejestrowanych wózków (na koniec danego roku) wpływa liczba wózków, którą do 
danego roku włącznie zarejestrowano oraz liczba wózków, którą do danego roku włącznie skreślono z rejestru.

3.1.1. LICZBA WSZYSTKICH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Po pierwsze, analizie poddano kształtowanie się wskaźnika rozwoju rynku, tj. liczby wózków widłowych, które reje-
strowano w kolejnych latach. Wskazano również jaką część zarejestrowanych wózków stanowiły wózki nowe i wózki 
używane oraz wózki jakich roczników zarejestrowano w minionym roku. Porównano następnie dynamikę rynku wózków 
nowych i używanych. Ostatecznie przedstawiono całkowitą wielkość rynku – liczbę wózków widłowych użytkowanych 
w Polsce na przestrzeni lat 2009-2014 i w podziale na roczniki wg stanu na koniec 2014 roku.

WYKRES 12. Liczba wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Liczba wózków widłowych, które zarejestrowano w 2014 roku (12832) była najniższa od 2003 roku. W minionym roku 
zarejestrowano 8,6% mniej wózków niż w roku poprzednim (14038) oraz 18,1% mniej niż dwa lata wcześniej (15667).

Ubiegły rok zakończył się kontynuacją spadku obserwowanego od 2013 roku, w którym zarejestrowano 10,4% mniej 
wózków niż rok wcześniej. Rok 2013 przełamał roczną stabilizację (w 2012 roku) po intensywnym wzroście rynku 
w 2011 roku, kiedy zarejestrowano 12,2% wózków więcej niż w 2010. Liczba wózków, którą zarejestrowano w 2012 
roku (15667) była skądinąd o 21,3% mniejsza niż w rekordowym roku 2008 (19902 wózki), po którym nastąpił spadek 
(31,5%) odzwierciedlający załamanie gospodarki.
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WYKRES 13. Struktura wózków widłowych, które zarejestrowano w 2014 roku wg roku produkcji wózka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Największa część wózków (4422, tj. 34,5%), które zarejestrowano w 2014 roku została wyprodukowana w tym samym 
roku – to wózki fabrycznie nowe. Zarejestrowano także znaczną liczbę wózków 10-letnich i starszych (2782, tj. 21,7%) 
oraz wyprodukowanych w 2013 roku (1420, tj. 11,1%).

WYKRES 14. Liczba nowych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2014, na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Liczba nowych wózków widłowych, które zarejestrowano w 2014 roku (4422), była o 22,4% mniejsza niż w roku po-
przednim (5702). Rok 2014 zakończył się dalszym nasileniem spadku na rynku wózków nowych, który rozpoczął się nie-
znacznie w 2012 roku (zarejestrowano 2,4% mniej wózków niż w 2011) oraz przyśpieszył w 2013 roku (zarejestrowano 
10,6% mniej wózków niż rok wcześniej).
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Spadek popytu na fabrycznie nowe wózki nastąpił po okresie wzrostu w latach 2010-2011 (rok do roku rejestrowano 
51,7% i 35,0% więcej wózków). Okres ten poprzedzony był załamaniem w roku 2009, gdy zarejestrowano 62,1% mniej 
nowych wózków niż w rekordowym roku 2008 (8414 wózki).

WYKRES 15. Liczba używanych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2014, na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Rok 2014 zakończył się stabilizacją liczby rejestrowanych wózków używanych (wzrosła o 0,9% do 8410). Rynek wózków 
używanych nie zanotował wzrostu w latach 2010-2011 – przeciwnie, w 2010 roku nastąpił spadek liczby wózków, 
które zarejestrowano. Załamanie dynamiki wzrostu w 2009 roku było nieporównywalnie mniej gwałtowne niż na rynku 
wózków nowych – zarejestrowano jedynie 9% mniej wózków (10454 w porównaniu z 11488 w 2008 roku).

WYKRES 16. Porównanie dynamiki rynku wózków nowych i używanych wg przyrostu liczby wózków, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Dynamika liczby rejestrowanych wózków używanych jest niezależna od popytu na wózki nowe. W latach 2010-2011 
następujących po kryzysie w 2009 roku, dynamika rynku wózków widłowych nowych i używanych znacznie się różniła. 
Rok 2010 przyniósł gwałtowny wzrost liczby rejestrowanych wózków nowych (zarejestrowano 51,7% więcej wózków 
niż w 2008) oraz istotny spadek liczby rejestrowanych wózków używanych (zarejestrowano 13% mniej). W 2011 roku 
utrzymał się wzrost w segmencie nowych wózków (35% więcej wózków niż w 2010), a wzrost segmentu wózków uży-
wanych ustabilizował się.

W latach 2012-2013 dynamika obu segmentów zrównała się – w 2012 roku odnotowano względną stabilizację (nie-
znaczny spadek na rynku wózków nowych i nieznaczny wzrost na rynku wózków używanych), po której nastąpił znaczny 
(ponad 10%) spadek całego rynku w 2013 roku.

W minionym roku nastąpiło nasilenie trendu spadkowego wyrażonego liczbą rejestrowanych wózków nowych, ale prze-
łamanie tego trendu w liczbie wózków używanych.

WYKRES 17. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

34,5% zarejestrowanych w 2014 roku wózków było fabrycznie nowych, a 65,5% używanych. Po 2011 roku systematycz-
nie, choć aż do 2014 roku jedynie nieznacznie, rósł udział wózków używanych w liczbie rejestrowanych wózków. Przeciwną 
tendencję obserwowano na rynku w latach 2009-2011, kiedy udział wózków używanych spadł z 76,6% do 58,2%.
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WYKRES 18. Liczba zarejestrowanych wózków widłowych w Polsce w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na koniec 2014 roku w Polsce użytkowano 140713 wózków widłowych, o 6% więcej niż na koniec roku 2013. Liczba 
wózków w Polsce rokrocznie rośnie, chociaż tempo tego wzrostu nie jest stałe. W 2010 roku zanotowano znaczny 
wzrost względem roku 2009 (14,5%), ale w kolejnych latach, aż do 2014 roku tempo wzrostu malało.

WYKRES 19. Struktura wózków widłowych w Polsce w 2014 roku wg roku produkcji wózka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Największa część (57416 wózków, tj. 40,8%) użytkowanych w Polsce wózków jest ponad 10-letnich, została wyprodu-
kowana przed 2005 rokiem. Licznymi rocznikami są 2008 (12200 wózków, tj. 8,7%), 2007 (11522, tj. 8,2%) oraz 2006 
(9417, tj. 6,7%). Liczba zarejestrowanych wózków roczników 2005 i 2011-2014 jest podobna i waha się w granicach 
7-8 tysięcy.
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3.1.2. LICZBA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z NAPĘDEM SPALINOWYM

Jednym z dwóch najważniejszych segmentów rynku wózków widłowych, wyróżnionych na podstawie rodzaju napędu 
wózka, jest segment wózków spalinowych. Poniżej zaprezentowano dynamikę tego rynku na podstawie liczby rejestro-
wanych wózków oraz udział wózków nowych i używanych w tej liczbie. Wskazano także liczbę wszystkich zarejestrowa-
nych w UDT wózków spalinowych, czyli całkowitą wielkość rynku, w podziale na roczniki wózków.

WYKRES 20. Liczba spalinowych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2014, na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W liczbie 12832 wózków, które zarejestrowano w 2014 roku było 6199 wózków spalinowych. W segmencie wózków 
spalinowych od 2012 roku notuje się spadek liczby rejestrowanych każdego roku wózków – od 4,1% w 2012, przez 
13,4% w 2013 roku, do 11,9% spadku w roku ubiegłym. Liczba wózków spalinowych, którą zarejestrowano w 2014 roku 
jest o 26,9% mniejsza niż w 2011 roku.

WYKRES 21. Liczba wózków nowych i używanych w liczbie wózków spalinowych, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Wśród wózków spalinowych, które rejestruje się każdego roku dominują wózki używane, których w roku 2014 było 
4728. Pomimo tego, do 2011 roku lepszą dynamiką cechował się rynek wózków nowych – liczba wózków, które re-
jestrowano wzrosła o 65% w 2010 roku i 39% w 2011. W tych samych latach rynek wózków używanych spadał rok 
do roku o 10,4% i 2,3%. Sytuacja zmieniła się po 2011 roku. Rokrocznie, aż do 2014 roku spadał popyt na wózki nowe 
– nieznacznie, o 4,2% w 2012 roku, następnie o 22,8% i 30,3% w latach 2013-2014. Liczba rejestrowanych wózków 
używanych spadała nieznacznie w latach 2012-2013 (o 3,9% i 8,7%), by w minionym roku wzrosnąć o 4%.

WYKRES 22. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków spalinowych, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W konsekwencji opisanej dynamiki, udział wózków nowych wśród wózków spalinowych, które rejestrowano każdego 
roku, rósł do 2011, ustabilizował się w 2012, następnie spadał w 2013 i 2014 roku.

WYKRES 23. Liczba zarejestrowanych spalinowych wózków widłowych, na tle wszystkich w Polsce w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Na polskim rynku na koniec 2014 roku zarejestrowanych było 77313 wózków widłowych o napędzie spalinowym, o 3,4% 
więcej niż na koniec 2013 roku. Dynamika wzrostu jest o 0,8 p. proc. większa niż w 2013 roku, kiedy zanotowano jedy-
nie 2,6% przyrostu liczby wózków spalinowych w Polsce. Skądinąd, w analizowanym okresie rok 2014 jest pierwszym 
od 2011, w którym rokroczne tempo przyrostu liczby wózków widłowych wzrosło – największy przyrost zanotowano 
w 2010 roku (13,7%), po którym nastąpiło systematyczne osłabienie tempa wzrostu rynku.

WYKRES 24. Struktura spalinowych wózków widłowych w Polsce w 2014 roku wg roku produkcji wózka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Większość wózków spalinowych w użytku jest ponad 10-letnich. Spośród młodszych, licznymi rocznikami są 2008 
(6217 wózków, tj. 8%), 2007 (6004 wózki, tj. 7,8%) i 2006 (5143 wózki, tj. 6,7%).

3.1.3. LICZBA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Drugim najważniejszym segmentem rynku wózków widłowych jest segment wózków o napędzie elektrycznym. Analo-
gicznie, na podstawie liczby rejestrowanych wózków zaprezentowano dynamikę tego rynku oraz udział wózków nowych 
i używanych w tej dynamice. Wskazano także liczbę wszystkich zarejestrowanych w UDT wózków elektrycznych, czyli 
całkowitą wielkość rynku w podziale na roczniki wózków.

WYKRES 25. Liczba elektrycznych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2014, na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Wśród 12832 wózków widłowych, jakie zarejestrowano w 2014 roku, było 5271 wózków o napędzie elektrycznym – 
o 1,4% mniej niż rok wcześniej. Segment wózków elektrycznych notuje względnie stabilny wzrost od 2012 roku – jedynie 
nieznacznie waha się liczba wózków, które rejestrowane są każdego roku. W analizowanym okresie, rokiem największego 
przyrostu liczby wózków był 2011 (16%).

WYKRES 26. Liczba wózków nowych i używanych w liczbie wózków elektrycznych, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2014 roku w segmencie wózków elektrycznych lepszą dynamiką cechował się rynek wózków używanych – zare-
jestrowano 14,6% więcej wózków używanych (2658) niż w roku poprzednim, w porównaniu z 13,6% spadku liczby 
rejestracji wózków nowych (2613). Do roku 2011 rynek wózków nowych cieszył się znacznym wzrostem – o 44,1% 
w 2010 i 28% w 2011 roku. W tym samym czasie na rynku wózków używanych obserwowano znaczny spadek liczby 
rejestracji w 2010 roku (18,4%), następnie względną stabilizację w roku 2011 (3,6% wzrostu). W kolejnych dwóch latach 
liczba rejestracji wahała się nieznacznie. W 2014 roku, po raz pierwszy w analizowanym okresie, obserwujemy istotne 
zahamowanie popytu na wózki nowe, przy równoczesnym nabierającym tempa przyroście liczby wózków używanych.
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WYKRES 27. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków elektrycznych, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Konsekwencją tej dynamiki jest fakt, że w 2014 roku niemal zrównał się udział wózków nowych (49,6%) i używanych 
(50,4%) w liczbie wózków, które zarejestrowano. Po raz pierwszy od 2009 roku można obserwować przewagę wózków 
używanych w liczbie wózków, które zarejestrowano.

WYKRES 28. Liczba zarejestrowanych elektrycznych wózków widłowych, na tle wszystkich w Polsce w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na koniec 2014 roku użytkowano 48718 wózków widłowych o napędzie elektrycznym (o 9,7% więcej niż na koniec roku 
2013). Tempo przyrostu liczby wózków na polskim rynku wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim (6,3% przyrostu) 
o 4,3 p. proc. i jest większe niż w 2011 roku (9,5%), ale mniejsze niż w 2010 (14,7%).
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WYKRES 29. Struktura elektrycznych wózków widłowych w Polsce w 2014 roku wg roku produkcji wózka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

29,5% wszystkich wózków elektrycznych jest ponad 10-letnich. Wśród wózków 10-letnich i młodszych, licznymi roczni-
kami są 2008 (4560 wózków, tj. 9,4%), 2007 (4297, tj. 8,8%) oraz 2014 (4050, tj. 8,3%).

3.1.4. LICZBA WÓZKÓW WIDŁOWYCH TECHNIKI MAGAZYNOWEJ

W uzupełnieniu, na podstawie danych UDT scharakteryzowano również dynamikę liczby tych spośród wózków techni-
ki magazynowej, które podlegają rejestracji. Przedstawiono udział wózków nowych i używanych w tej dynamice oraz 
wskazano liczbę wszystkich zarejestrowanych w UDT wózków magazynowych, w podziale na roczniki wózków.

WYKRES 30. Liczba magazynowych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2014, na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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W minionym roku zarejestrowano 1781 wózków magazynowych, o 5,7% mniej niż w 2013 i o 10,9% mniej niż dwa 
lata wcześniej (1999 wózków). Już od dwóch lat obserwuje się spadek liczby rejestrowanych podnośnikowych wózków 
magazynowych.

WYKRES 31. Liczba wózków nowych i używanych w liczbie wózków magazynowych, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród 1781 zarejestrowanych w 2014 roku wózków magazynowych było 1001 wózków używanych oraz 780 wózków 
nowych. W stosunku do roku wcześniej, liczba wózków używanych wzrosła o 14,1%, podczas gdy liczba wózków nowych 
spadła o 22,9%. To przełamanie obserwowanych przez trzy wcześniejsze lata nieznacznych różnic (na korzyść wózków 
nowych) w dynamice obu rynków. Jeszcze na początku analizowanego okresu, w 2010 roku liczba wózków nowych, które 
zarejestrowano wzrosła o 37,2% w porównaniu z rokiem 2009, podczas gdy liczba wózków używanych spadła o 18,1%.

WYKRES 32. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków magazynowych, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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W rezultacie, w 2014 roku po raz pierwszy od 2009 udział wózków używanych (56,2%), w liczbie wózków magazyno-
wych, które zarejestrowano, był większy niż wózków nowych (43,8%).

WYKRES 33. Liczba zarejestrowanych magazynowych wózków widłowych, na tle wszystkich w Polsce w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było 18981 wózków techniki magazynowej – rynek powiększył się o 9,1% w porów-
naniu z końcem roku 2013. Największy przyrost wózków magazynowych zanotowano w 2010 roku (o 15,5%, z 11655 w 2009 
do 13457 wózków). W kolejnych latach tempo wzrostu rynku malało – z 10,6% w 2011, przez 8,5% w 2012 i 7,7% w 2013.

WYKRES 34. Struktura magazynowych wózków widłowych w Polsce w 2014 roku wg roku produkcji wózka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Największa część wózków techniki magazynowej jest ponad 10-letnia. Wśród młodszych wózków najliczniejszym rocz-
nikiem jest 2008 (1901 wózków, tj. 10%), a następnymi w kolejności są 2007 (1812, tj. 9,5%) i 2013 (1404, tj. 7,4%).
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3.1.5. PORÓWNANIE SEGMENTÓW RYNKU WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Zestawienie wcześniejszych danych pozwala porównać dynamikę oraz udział segmentów wózków elektrycznych i spa-
linowych w rynku wózków widłowych – w liczbie wózków, które rejestruje się każdego roku oraz w całkowitej liczbie 
wózków zarejestrowanych na polskim rynku.

WYKRES 35. Porównanie dynamiki rynku wózków spalinowych i elektrycznych wg przyrostu liczby wózków, które rejestrowano w la-
tach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W całym okresie analizy widać korzystniejszą dynamikę w segmencie wózków elektrycznych niż w segmencie wózków 
spalinowych. Od 2012 roku, podczas gdy segment wózków spalinowych rokrocznie notuje istotne spadki liczby rejestro-
wanych wózków, liczba wózków elektrycznych pozostaje stabilna, wahając się nieznacznie.

WYKRES 36. Udział wózków spalinowych i elektrycznych w liczbie wózków, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT



55

W rezultacie, w całym okresie analizy widać systematyczne zwiększanie udziału wózków elektrycznych i zmniejszanie 
udziału wózków spalinowych w liczbie wózków, które rejestrowane są każdego roku w UDT.

WYKRES 37. Udział wózków spalinowych i elektrycznych w liczbie nowych wózków, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród nowych wózków, które rejestrowane są każdego roku w UDT, większą część stanowią wózki o napędzie elektrycz-
nym (59,1%) niż spalinowym (33,3%). Można wnioskować, że flota użytkowanych na polskim rynku wózków elektrycz-
nych „młodnieje” szybciej niż spalinowych.

WYKRES 38. Udział wózków spalinowych i elektrycznych w liczbie używanych wózków, które rejestrowano w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wózki o napędzie spalinowym dominują z kolei wśród rejestrowanych wózków używanych – w 2014 roku stanowiły one 
56,2% wózków używanych, które zarejestrowano.
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WYKRES 39. Porównanie dynamiki rynku wózków spalinowych i elektrycznych wg przyrostu liczby zarejestrowanych wózków w latach 
2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Również biorąc pod uwagę liczbę wszystkich użytkowanych na polskim rynku wózków, korzystniejszą dynamiką cechuje 
się segment wózków elektrycznych – w 2014 roku przybyło ich o 9,7%, w porównaniu z 3,4% przyrostu liczby wózków 
o napędzie spalinowym

WYKRES 40. Udział wózków spalinowych i elektrycznych w liczbie zarejestrowanych wózków widłowych w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W konsekwencji, pomimo tego, że wózków spalinowych jest znacznie więcej (54,9%) niż elektrycznych (34,6%), stopnio-
wo rośnie udział wózków o napędzie elektrycznym w liczbie wózków użytkowanych na polskim rynku.
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3.2. Wózki widłowe według udźwigu
Szczegółową analizę rynku przeprowadzono w oparciu o dane z UDT. Jako pierwsze analizie poddane zostały wszystkie 
wózki widłowe zarejestrowane w 2014 roku z podziałem na nowe i używane. W dalszej części rozdziału wskazane zo-
stały także podziały wózków widłowych ze względu na napęd spalinowy i elektryczny oraz technikę magazynową.

WYKRES 41. Liczba rejestrów wózków widłowych z podziałem wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Dominującym udźwigiem wśród wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2014 roku był od 0 do 2 ton. Stano-
wi on 53% spośród wszystkich zarejestrowanych wózków. Drugimi co do udźwigu wózkami widłowymi były te o udźwigu 
od 2 do 3 ton, stanowiące blisko 24% zarejestrowanych wózków. Wózki widłowe o udźwigu od 3 do 4 ton uplasowały 
się na trzecim miejscu, co do liczby zarejestrowanych wózków stanowiąc prawie 14%. W 2014 roku najmniej wózków 
widłowych zarejestrowano tych o udźwigu od 6 do 7 ton, od 10 do 17 ton oraz powyżej 17 ton.

WYKRES 42. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków widłowych z podziałem wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród wózków nowych zarejestrowanych w 2014 roku ponad 60% stanowiły wózki widłowe o udźwigu od 0 do 2 ton, 
które jednocześnie dominowały w kwestii udźwigu. Oznacza to, że dominującym ciężarem ładunków jakimi manipulowa-

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


Widlak List 2015

Log4.pl58

ły magazyny były ładunki od 0 do 2 ton. Drugimi, co do udźwigu wózkami widłowymi, były te o udźwigu od 2 do 3 ton, 
stanowiące 22% pośród wszystkich nowych wózków zarejestrowanych w 2014 roku, a trzecimi wózki o udźwigu od 3 do 
4 ton stanowiące 10% udziału zarejestrowanych nowych wózków widłowych. W 2014 roku nowe zarejestrowane wózki 
o dominujących udźwigach (czyli od 0 do 4 ton) stanowiły 93% rynku nowych zarejestrowanych wózków.

Na rynku zarejestrowanych używanych wózków widłowych w roku 2014 także zdecydowanym udziałem cieszyły się 
urządzenia o udźwigach od 0 do 4 ton – stanowiły one 89% wszystkich używanych wózków zarejestrowanych w 2014 
roku. Wózki używane zarejestrowane w 2014 roku o udźwigu od 0 do 2 ton stanowiły 49% zarejestrowanych używanych 
w tym roku pojazdów, o udźwigu od 2 do 3 ton – 24%, a o udźwigu od 3 do 4 ton 16%.

WYKRES 43. Liczba rejestrów spalinowych wózków widłowych z podziałem wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2014 roku zarejestrowano 6199 wózków widłowych z napędem spalinowym. W segmencie tym dominowały wózki o udźwi-
gach od 2 do 3 ton oraz od 0 do 2 ton udźwigu zajmując po ok. 31% wszystkich zarejestrowanych w 2014 roku wózków wi-
dłowych o napędzie spalinowym. Między tymi segmentami udźwigowymi istnieje niewielka różnica liczbowa, jedynie 31 wózki 
widłowe. Na kolejnym miejscu znajdują się wózki o udźwigu od 3 do 4 ton stanowiąc 22% wszystkich zarejestrowanych wózków.

WYKRES 44. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków widłowych z napędem spalinowym z podziałem wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Ogółem w 2014 roku zarejestrowano w Polsce 6199 wózków widłowych nowych i używanych z napędem spalinowym. 
Jednak w segmencie tym dominowały wózki używane, których było prawie cztery razy więcej niż nowych. Udział liczb 
wózków nowych w stosunku do używanych wózków widłowych z napędem spalinowym zarejestrowanych w 2014 roku 
dla poszczególnych przedziałów udźwigów kształtuje się na podobnym poziomie (ok. 33%). Tylko w przypadku wózków 
o udźwigu od 5 do 6 ton mamy zupełnie inną sytuacje – tutaj nowe wózki stanowią 52% wszystkich zarejestrowanych.

Należy tutaj podkreślić, że popularność wózków widłowych o napędzie spalinowym zarówno używanych jak i nowych 
o udźwigu od 0 do 2 ton znacząco spadła, ponieważ w 2013 ich liczba znacznie przeważała.

WYKRES 45. Liczba rejestrów wózków widłowych z napędem elektrycznym wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2014 roku wózków widłowych o napędzie elektrycznym zarejestrowano 5271 sztuk, przy czym dwa pierwsze domi-
nujące udźwigi w tym segmencie wózków zajmują ok. 96% udziału w rynku.

Jak można zauważyć na wykresie pierwsze miejsce wśród wózków widłowych o napędzie elektrycznym stanowią wózki 
o udźwigu od 0 do 2 ton, są to wózki zarówno nowe jak i używane. Stanowią znaczącą przewagę, bo aż 80% wszystkich 
zarejestrowanych wózków. Na drugiej pozycji znajdują się wózki o udźwigu od 2 do 3 ton, są to 762 nowe i używane 
wózki. Pozostałe wózki stanowią zaledwie 6% udziału w rynku.

WYKRES 46. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków widłowych z napędem elektrycznym z podziałem wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Jak można zauważyć na wykresie stosunek liczby nowych i używanych wózków widłowych o napędzie elektrycznym za-
rejestrowanych w 2014 roku w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych wózków kształtował się na bardzo przybli-
żonym poziomie (ok.50%). Największy udział wózków nowych w stosunku do wszystkich zarejestrowanych odnotowano 
dla wózków o udźwigu od 7 do 10 ton – wyniósł on wtedy 67%, jednocześnie stanowiąc 200% używanych zarejestro-
wanych w 2014 roku wózków widłowych o napędzie elektrycznym.

WYKRES 47. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków techniki magazynowej wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na wykresie powyżej są przedstawione nowe oraz używane wózki widłowe techniki magazynowej o miejscu sterowania 
w poziomie roboczym. Dominują pierwszą pozycję zajmują wózki o udźwigu od 0 do 2 ton, stanowią one 1622 sztuki – 
91% wszystkich zarejestrowanych w 2014 roku wózków techniki magazynowej). Na drugim miejscu plasuje się udźwig 
od 2 do 3 ton stanowiąc 8% wszystkich zarejestrowanych wózków. Wózki techniki magazynowej o miejscu sterowania 
na poziomie roboczym są odpowiednie do transportu palet poniżej 4 ton.

WYKRES 48. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków widłowych techniki magazynowej z podziałem wg udźwigu w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Dominujący udźwig wózków techniki magazynowej (od 0 do 2 ton) liczy 929 wózków używanych i 693 wózków nowych. 
Stosunek liczby nowych wózków techniki magazynowej zarejestrowanych w 2014 do używanych kształtował się na 
podobnym poziomie dla udźwigów od 2do 3 ton, a także od 3 do 4 ton (ok.50%). Dla dominującego udźwigu (od 0 do 2 
ton) stosunek ten wyniósł 43%.

3.3. Wózki widłowe według miejsca rejestracji
Wszystkie urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu, mogą być użytkowane jedynie po otrzymaniu decyzji 
zezwalającej na ich eksploatację. Decyzję tę wydaje odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego. W rozdziale do-
konano analizy wózków widłowych według miejsca ich rejestracji z uwzględnieniem podziału na wózki nowe i używane 
w oparciu o dane Urzędu Dozoru Technicznego w okresie od 2009 do 2014 roku. Na wykresie przedstawiono liczbę 
zarejestrowanych wózków widłowych ogółem, zarówno nowych, jak i używanych, z uwzględnieniem oddziału, w którym 
zostały zarejestrowane do roku 2014. Łączna liczba wszystkich zarejestrowanych w 29 urzędach w Polsce wózków 
wyniosła 174410.

WYKRES 49. Liczba zarejestrowanych wózków widłowych w oddziałach do roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W rankingu przoduje oddział warszawski. Zarejestrowano w nim dotychczas 19961 wózków. Jedynie 5% mniej odnoto-
wał oddział w Poznaniu.

Na uwagę zasługuje również oddział w Bydgoszczy, gdzie zarejestrowano dotychczas 12108 pojazdów. Najmniej, bo je-
dynie 2391 wózków, zarejestrowano dotychczas w Gorzowie Wielkopolski. Zaledwie 5% więcej, zarejestrowano w urzę-
dzie w Siedlcach.
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WYKRES 50. Liczba zarejestrowanych nowych wózków widłowych w roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Liderem wśród urzędów rejestrujących wózki widłowe jest oddział w Warszawie, w którym 2014 roku zarejestrowano 
1104 nowe wózki widłowe. Nieznacznie, bowiem 96 mniej zarejestrowano w Poznaniu. W czołówce, choć daleko za 
liderami, plasują się oddziały w Bydgoszczy oraz Wrocławiu, w których liczba zarejestrowanych wózków przekroczyła 
300. Wyniki osiągnięte przez pozostałe urzędy znacznie różnią od wyników najwyższych. Najgorsze wyniki odnotowały 
oddziały w Siedlcach oraz Wałbrzychu, w których to zarejestrowano odpowiednio 21 oraz 23 wózki. Rozbieżność między 
urzędami o najwyższej liczbie rejestracji, a tymi o najniższej podkreśla fakt, iż w Warszawie zarejestrowano, aż o 98% 
wózków więcej aniżeli w Siedlcach.

WYKRES 51. Liczba zarejestrowanych nowych wózków widłowych w Warszawie w miesiącach roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie zaobserwowano największą liczbę zarejestrowanych nowych wózków 
widłowych w roku 2014, która wyniosła 1104. Na wykresie można zaobserwować wyraźny szczyt rejestracji na rynku 
wózków widłowych, który utożsamiać ze zwiększonym popytem na tego typu artykuły we wskazanym okresie. Początek 
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wzrostu, po niskiej liczbie rejestracji w styczniu, można zaobserwować w lutym, kiedy to liczba rejestracji wyniosła 68 
i nadal rosła, tak w marcu osiągnąć wynik 109. W kwietniu odnotowano 21% spadek, jednak już w maju wynik rejestracji 
osiągnął poziom 112. Pierwszy szczyt, po okresie spadku w miesiącach letnich, zaobserwowano we wrześniu. Szczyt 
popytu na nowe wózki widłowe odnotowano w październiku, w którym zarejestrowano ich aż 175, a więc 5-krotnie 
więcej niż w styczniu. W listopadzie oraz grudniu następował stopniowy spadek rejestracji nowych wózków widłowych.

WYKRES 52. Liczba nowych wózków widłowych w Warszawie w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Można zauważyć, że od roku 2009 systematycznie wzrasta liczba wózków rejestrowanych w urzędzie w Warszawie. Śred-
nioroczne tempo wzrostu wyniosło bowiem 18%. Od 2011, pomijając niewielki spadek o 8% w 2013 względem roku 2012, 
ich liczba utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Na przestrzeni 5 lat liczba rejestrowanych wózków niemal się potroiła.

WYKRES 53. Liczba zarejestrowanych używanych wózków widłowych w roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Liderem wśród używanych wózków widłowych jest urząd w Poznaniu, w którym w 2014 roku zarejestrowano 958 po-
jazdów. Na drugim miejscu znajduje się oddział w Warszawie, w którym zarejestrowano aż 24% wózków mniej. Najmniej 
używanych wózków zarejestrowano w Olsztynie, jedynie 95. Niewiele więcej, bo 112 rejestracji, odnotowano w Gorzo-
wie Wielkopolskim.

WYKRES 54. Liczba zarejestrowanych używanych wózków widłowych Poznaniu w miesiącach roku 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W Urzędzie Dozoru Technicznego w Poznaniu w 2014 roku zarejestrowano największą liczbę używanych wózków widło-
wych. Poza miesiącem szczytowym, czyli styczniem, w którym zarejestrowano 110 wózków, na przestrzeni pozostałych 
miesięcy nie zaobserwowano dynamicznych zmian w ich liczbie. Jedynie w maju oraz listopadzie liczby rejestracji przekro-
czyła 90. Najmniej rejestracji zaobserwowano w czerwcu, zaledwie 62, a więc 44% mniej niż w pierwszym miesiącu roku.

WYKRES 55. Liczba używanych wózków widłowych w Poznaniu w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Inaczej niż w przypadku nowych wózków widłowych w urzędzie w Warszawie, miała się sytuacja w segmencie wózków 
używanych w Poznaniu. Średnioroczne tempo spadku w badanym okresie wyniosło 2%. W oddziale poznańskim najwyż-
szą liczbę rejestracji odnotowano w roku 2009, aż o 25% więcej niż w 2013, kiedy to liczba rejestracji osiągnęła wartość 
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najniższą. W okresie od 2009 do 2013 można zaobserwować tendencję spadkową, której przełomem okazał się rok 
2014. Wtedy to zaobserwowano pierwszy od 5 lat, 16% wzrost.

WYKRES 56. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków widłowych, które zarejestrowano w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na podstawie przedstawionego wykresu można stwierdzić, iż niemal we wszystkich oddziałach Urzędu Dozoru Technicz-
nego w 2014 roku przeważały rejestracje wózków używanych na nowymi. Jedyne odstępstwa od tego zjawiska zaob-
serwowano w oddziałach w Warszawie i Poznaniu. W pierwszym z urzędów stosunek wózków nowych do używanych 
wynosi 60% : 40%. W Poznaniu natomiast ten sam stosunek kształtuje się na poziomie 51% : 49%.

3.4. Rynek czołowych wózków widłowych
Na podstawie danych Urzędu Dozoru Technicznego dokonana została analiza rynku czołowych wózków widłowych. 
W tym podpunkcie można zobaczyć jak w przeciągu pięciu lat zmieniał się rynek wózków widłowych. Dane dotyczą sytu-
acji nowych oraz używanych wózków, które zarejestrowano w latach 2009-2014. Czołowe wózki widłowe są popular-
ne, ponieważ miejsce sterowania znajduje się w kabinie. W tym podpunkcie również można będzie zobaczyć porównanie 
nowych oraz używanych wózków widłowych z napędem spalinowym oraz elektrycznym.
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WYKRES 57. Liczba czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Niniejszy wykres przedstawia jak kreuje się rynek czołowych wózków widłowych w latach 2009-2014. Można zauwa-
żyć, że w 2011 roku zarejestrowano 12065 sztuk wózków widłowych, co stanowi 18,69% całego rynku. Patrząc cało-
ściowo na podany wykres, widać po 2011 roku tendencję spadkową. W 2014 roku czołowych wózków widłowych jest 
tylko 9543 sztuk, czyli 14,78%. W przeciągu 3 lat spadła rejestracja czołowych wózków o 3,91%.

WYKRES 58. Liczba nowych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w latach 2009-2014 na tle wszystkich wózków widłowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jak można zauważyć na powyższym wykresie, najwięcej nowych czołowych wózków widłowych zarejestrowano w roku 
2011. Jest ich aż 4852 sztuk. Najniżej uplasował się rok 2009, w którym było zaledwie 9,76% zarejestrowanych nowych 
czołowych wózków widłowych na rynku. Na wykresie przedstawiono również wszystkie wózki widłowe, które w porów-
naniu do nowych czołowych wózków mają podobną tendencje wzrostową w ciągu dwóch lat, po czym następuje spadek.
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WYKRES 59. Liczba używanych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w latach 2009-2014 na tle wszystkich wózków widłowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Analiza rynku używanych czołowych wózków widłowych wykazała w przeciągu pięciu lat spadek. W 2009 roku zareje-
strowanych było 8222 wózków, po czym w 2014 roku tylko 6258. Mamy tutaj spadek o 4,64%. Porównując używane 
czołowe wózki widłowe do nowych z perspektywy wszystkich wózków widłowych, można zaobserwować większą ilość 
używanych wózków w latach 2009-2014.

WYKRES 60. Liczba czołowych wózków widłowych z napędem spalinowym zarejestrowanych w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Biorąc pod uwagę liczbę czołowych wózków widłowych z napędem spalinowym, można zauważyć, iż w roku 2011 za-
rejestrowano aż 8369 sztuk. Jest to o 751 wózków więcej niż w roku poprzednim. Natomiast w 2014 roku na rynku za-
rejestrowano tylko 5959 sztuk, co daje nam 13,45%. Widać ewidentny spadek zarejestrowanych wózków spalinowych. 
W 2009 roku było ich o 3,49% więcej niż w roku 2014.
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WYKRES 61. Liczba nowych i używanych czołowych wózków widłowych z napędem spalinowym zarejestrowanych w latach 2010-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Porównując nowe oraz używane czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym możemy wnioskować, iż procentowy 
stosunek wózków używanych rośnie – od dwóch notujemy ich coraz większy udział w rynku. W latach 2011-2012 moż-
na zauważyć pewną stabilizację na rynku w wózkach nowych i używanych. Najmniej nowych wózków było w 2009 roku, 
bo tylko 9,93%, jednakże wtedy też było najwięcej zarejestrowanych używanych wózków spalinowych, ponad 6000, co 
daje nam 19,61% całości.

WYKRES 62. Liczba czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym zarejestrowanych w latach 20109-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na przedstawionym wyżej wykresie mamy pokazaną tendencję wzrostową czołowych wózków widłowych z napędem 
elektrycznym. W 2014 jest zarejestrowanych 3397 sztuk, czyli 18,53% całego rynku. Przy czym w 2009 roku było tylko 
14,13% czołowych wózków elektrycznych. Patrząc na rynek czołowych wózków widłowych, można zaobserwować, że 
ogólnie zarejestrowano więcej wózków spalinowych niż elektrycznych.
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WYKRES 63. Liczba nowych i używanych czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym zarejestrowanych w latach 2010-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Zestawiając ze sobą nowe oraz używane czołowe wózki widłowe z napędem elektrycznym można zauważyć, że w la-
tach 2011 oraz 2013 było trochę ponad 1900 zarejestrowanych nowych wózków elektrycznych. Najmniej nowych było 
w 2009 roku – 9,56% całości, co daje nam 10,33% mniej niż w roku 2011. Za to najmniej używanych wózków elektrycz-
nych było w 2011 roku – 1362 sztuki. Biorąc pod uwagę również rynek wózków spalinowych, to podobne rozłożenie 
w latach było wśród nowych wózków elektrycznych jak i spalinowych. Za to o wiele więcej jest na rynku używanych 
czołowych wózków spalinowych niż elektrycznych.

3.5. Dominujący udźwig w segmencie 
czołowych wózków widłowych
Na podstawie danych Urzędu Dozoru Technicznego dokonana została analiza dominującego udźwigu w segmencie czo-
łowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2014 roku.

WYKRES 64. Liczba wszystkich rejestrów czołowych wózków widłowych z podziałem na udźwig w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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W roku 2014 zarejestrowano najwięcej czołowych wózków widłowych (aż 4481) w przedziale udźwigu od 0 do 2 ton, 
co stanowiło 47% wszystkich rejestrów w tym segemncie. Najmniej rejestrów odnotowano w przedziale powyżej 17 ton, 
gdyż było ich tylko 9, czyli zaledwie 0,09% ogółu.

WYKRES 65. Liczba rejestrów nowych i używanych czołowych wózków widłowych z podziałem na udźwig w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wykres przedstawia liczbę zarejestrowanych nowych i używanych czołowych wózków widłowych z podziałem na udźwig 
w 2014 roku. Większą część ogółu (66%) stanowiły używane wózki, natomiast nowe wózki 34%. Można zauważyć, iż 
zarówno wśród nowych jak i używanych czołowych wózków dominującym udźwigiem był przedział od 0 do 2 ton. Naj-
większe udziały nowych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2014 roku w stosunku do ogólnej liczby 
wózków w swojej kategorii wagowej odnotowały wózki o udźwigach od 0 do 2 ton (67% udziału), a także o udźwigach 
od 5 do 6 ton (58% udziału).

4. Rynek baterii trakcyjnych
Trudno jest oszacować rynek baterii z dokładnością do jednej baterii czy ogniwa – taką jednostką operują dostawcy 
baterii, niemniej znając w przybliżeniu ilość wózków widłowych, których źródło napędu to baterie trakcyjne, możemy 
w przybliżeniu określić wielkość rynku i udziały poszczególnych dostawców. Na rynku baterii, jak na całym rynku w Polsce 
i na świecie, trwa walka cenowa pomiędzy dostawcami i o ile w gospodarkach o wysokiej kulturze gospodarczej, nie jest 
tak bardzo widoczna, to w naszej rzeczywistości już widoczna jest aż nadto.
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4.1. Rynek baterii trakcyjnych i ogniw bez dostaw OEM
Rynek baterii trakcyjnych można podzielić na dwa obszary. Pierwszym jest obszar wózków nowych, przyjeżdżających 
z fabryki z już zamontowaną baterią trakcyjną i baterią zamienną (tzw. OEM – Original Equipment Manufacturer). Drugim 
jest obszar baterii dostarczanych do wcześniej kupionych wózków. Na potrzeby badań, wyłączono obszar OEM. W rapor-
cie wykorzystano dane udostępnione przez UDT oraz WITS.

WYKRES 66. Udział procentowy dostawców baterii trakcyjnych na polskim rynku w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Z powyższego wykresu wynika, iż GNB – Exide Technologies pozostaje niezmiennym od lat liderem w kwestii udziału w ryn-
ku dostawców baterii trakcyjnych. Pozostałe 50% rynku, podzielone jest między innych dostawców. Z pośród pozostałych 
dostawców, największy udział w rynku (16%) ma Enersys/Hawker, kolejno plasuje się Sunlight (11%) oraz Hoppecke Baterie 
Polska (10%). Midac ma 5% udział w polskim rynku, natomiast pozostali dostawcy razem mają 8% udziału w rynku.

Aby realnie ocenić wartości baterii trakcyjnych na polskim rynku, od wszystkich wózków zarejestrowanych w 2014r 
(UDT) odjęto wózki spalinowe, a dodano wózki widłowe niskiego unoszenia (WITS). W ten sposób otrzymano liczbę 
16167 wózków elektrycznych zarejestrowanych w 2014 roku. Ustalony współczynnik ilości baterii trakcyjnych na wó-
zek widłowy wynosi 1,5 – stąd liczba baterii trakcyjnych w roku 2014 wyniosła 24251 sztuk. Dodatkowo liczba baterii 
zamiennych wyniosła 2425 sztuk. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż około 50% baterii wjeżdża do Polski bezpośrednio 
z wózkami, rzeczywisty obraz polskiego rynku dla baterii trakcyjnych w roku 2014 wyniósł 15763 baterii trakcyjnych.

WYKRES 67. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl
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Największy udział w produkcji baterii trakcyjnych na polskim rynku miał GNB – Exide Technologies. Przy 50% udziale 
w rynku, dostarczył 7881 sztuk baterii. Kolejny w czołówce dostawca baterii trakcyjnych to Enersys/Hawker. Dostarczył 
2522 sztuk baterii przy 16% udziale w rynku. Sunlight i Hoppecke Baterie Polska przy udziale w rynku odpowiednio 11% 
i 10% dostarczyli 1734 i 1576 sztuk baterii. Połowę mniej baterii trakcyjnych dostarczył P.H.U. TECH-System (Midac). 
Było to 788 sztuk przy 5% udziale w rynku.

WYKRES 68. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku w latach 2012-2014

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Na powyższym wykresie można zaobserwować tendencję wzrostową dla każdego producenta baterii. Każdy producent 
w roku 2014 dostarczył więcej baterii trakcyjnych niż w latach poprzednich. Liderem wśród dostawców jest GNB – Exi-
de Technologies (producent takich marek jak Classic, Liberator, Marathon, Sonnenschein czy Tensor). Przy 50% udziale 
w rynku, GNB dostarczył 7881 sztuk baterii trakcyjnych, w roku poprzednim dostarczył 6836 sztuk a w roku 2012 aż 
o 1200 sztuk mniej. Enersys/Hawker w 2014 wyprodukował 2522 sztuk baterii (wzrost o ok. 500 sztuk z roku 2013). 
Mniejszym wzrostem liczby baterii trakcyjnych cieszą się pozostali dostawcy. Np. Sunlight w 2014 roku dostarczył tylko 
100 baterii więcej niż w roku 2013, Hoppecke Baterie Polska o 200 sztuk więcej. Midac również dostarczył o 100 sztuk 
baterii więcej. Jednak w porównaniu do udziału w polskim rynku tych przedsiębiorstw, ten niewielki wzrost produkcji jest 
dla nich kluczowy. Wygląd tego wykresu oznacza, że klienci mają coraz większe zaufanie do danej marki i przedsiębior-
stwa mają dzięki temu możliwość rozwoju.

Współczynnik ilości ogniw na baterię wynosi 18. Stąd przy ilości baterii trakcyjnych 24251 sztuk, ogniw było 436 509 
sztuk. Jednak poprzez fakt, o którym wcześniej wspomniano, iż 50% baterii wjeżdża do Polski razem z wózkami, rzeczy-
wisty obraz polskiego rynku wynosi 261905 ogniw.
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WYKRES 69. Liczba ogniw poszczególnych dostawców baterii trakcyjnych w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Najwięcej ogniw w 2014 roku posiadał GNB – Exide Technologies (130953 ogniw). Spowodowane to było tym, iż miał 
on 50% udziału w polskim rynku. Kolejny był Enersys/Hawker – miał 41905 ogniw. Między Sunlight a Hoppecke Bateria 
Polska różnica w liczbie ogniw była niewielka. Sunlight cieszył się liczbą 28810 ogniw, a Hoppecke Baterie Polska miał 
tych ogniw 26191. Na ostatnim miejscu klasyfikował się Midac (13095 ogniw przy 5% udziale w rynku).

WYKRES 70. Liczba ogniw baterii trakcyjnych dla poszczególnych dostawców w latach 2012-2014

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Każdy dostawca baterii trakcyjnych z roku na rok zwiększa liczbę ogniw. Dzieje się tak, dlatego że dostawcy mają coraz 
więcej klientów i coraz większe zapotrzebowanie na baterie trakcyjne. Niezmiennym liderem pod tym względem jest 
GNB – Exide Technologies. W 2014 roku liczba ogniw tego producenta wyniosła 130953. Enersys/Hawker posiadał tych 
ogniw 41905, Sunlight 28810, a Hoppecke Baterie Polska posiadał ich 26191. Najmniej ogniw (13095 sztuk) posiadał 
Midac. Każdy z tych producentów wykazuje tendencję wzrostową, co do ogniw.
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4.2. Rynek baterii trakcyjnych i ogniw, wszystkie dostawy
Mając dane o zarejestrowanych wózkach widłowych i tych wprowadzonych na rynek, które nie podlegają rejestracji, 
uzyskaliśmy wielkość wyjściową do naszych wyliczeń szacunkowych określających wielkość rynku baterii do wózków 
widłowych, a także przybliżony udział w rynku firm – dostawców baterii trakcyjnych. Badanie obejmuje cały rynek bate-
rii, również te, które „przyjeżdżają” z wózkami jako pierwsze wyposażenie. Ilość baterii trakcyjnych pracujących wózkach 
widłowych można wyliczyć na podstawie liczby wózków widłowych z napędem elektrycznych, których liczbę oszacowa-
liśmy na 16167 sztuk. Różnie szacowany jest wskaźnik przeliczeniowy, dotyczący baterii, przyjmowane są wartości od 
1,2 do 1,7 baterii na wózek widłowy. Dla naszych obliczeń przyjęty został wskaźnik 1,5 baterii na wózek widłowy.

WYKRES 71. Udział procentowy dostawców baterii trakcyjnych na polskim rynku w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Wg wszystkich dostaw, największy udział w rynku ma GNB – Exide Technologies (48%). Enersys/Hawker posiada 28% 
udział w rynku polskim. Sunlight ma 11% udziału, Hoppecke Baterie Polska 6%, a Midac 3% udziału w rynku.

WYKRES 72. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku w roku 2014 – podział na nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl
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Najwięcej baterii trakcyjnych dostarczył GNB – Exide Technologies. Baterii nowych dostarczył 7850 sztuk, a używanych 
2393 sztuk . Enersys/Hawker wyprodukował 4579 sztuk baterii, a baterii używanych dostarczył 1396. Kolejno Hoppecke 
Baterie Polska dostarczył 1799 baterii nowych i 548 używanych, Sunlight 981 baterii nowych i 299 używanych. Na po-
wyższym wykresie zauważyć można, iż każdy producent dostarczył więcej baterii nowych niż używanych. Baterie nowe 
mają dłuższą żywotność od baterii używanych, przez co klienci wolą kupić droższe baterie nowe niż te używane wcześniej.

WYKRES 73. Liczba ogniw baterii trakcyjnych dla poszczególnych dostawców w 2014 roku – podział na nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

GNB – Exide Technologies, jako lider, posiadał 155423 ogniw nowych oraz 47397 ogniw używanych. Enersys/Hawker 
przy 28% udziale w rynku posiadał 90664 ogniw nowych i 27647 używanych. Hoppecke Baterie Polska z kolei posiadał 
35618 ogniw nowych i o 25 tysięcy mniej używanych. Sunlight przy 6% udziale w rynku posiadał 19428 ogniw nowych 
i 5924 używanych. Najmniej ogniw posiadał Midac. Mniejsza liczba ogniw używanych u wszystkich producentów spo-
wodowana jest (jak w przypadku baterii trakcyjnych) mniejszą żywotnością takich ogniw.

5. Rynek opon do wózków widłowych
Nie mając danych od dostawców opon do wózków widłowych, a korzystając z danych szacunkowych uzyskanych z UDT, 
WITS i Log4.pl ustalono, że w roku 2014 zostało wprowadzonych na rynek 12342 wózków widłowych nowych i uży-
wanych, w tym 5820 wózków nowych. Mając te dane łatwo można wyliczyć ilość opon na rynku wózków widłowych 
wynoszącą 49368, w tym 23280 opon dla nowych wózków widłowych. Dane te dotyczą wózków, które były wprowa-
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dzone na rynek w 2014 roku, jednak w użytku są również wózki wprowadzone na rynek wcześniej niż w 2014 roku, stąd 
całkowita liczba opon do użytkowanych wózków widłowych wynosi 293684.

Na podstawie ilości wózków widłowych o różnych udźwigach obliczono ilość opon potrzebnych do nich. Następnie na 
podstawie odpowiednich wag podzielono szacowana ilość opon na opony superelastyczne i pneumatyczne o różnych 
rozmiarach. Zastosowane zostały także odpowiednie przeliczniki uwzgledniające warunki eksploatacyjne, które określają 
czas wymiany opon na nowe. Zróżnicowanie wskaźników przeliczeniowych wynika z tego, że eksploatacja wózków wi-
dłowych w Polsce ma bardzo różne natężenie, co wpływa na częstotliwość wymiany opon w wózkach widłowych.

WYKRES 74. Rynek opon zamiennych dla całego rynku wózków widłowych

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl

Wielkość całego rynku opon zamiennych szacowana jest na 220263 opony. Cały rynek opon zamiennych do wózków wi-
dłowych oszacowano na 132188 opon superelastycznych i 88075 opon pneumatycznych W ich skład wchodzi najwię-
cej, bo aż 67744 opon superelastycznych dla wózków widłowych o udźwigu od 1 do 2 ton. Do wózków widłowych tego 
samego udźwigu oszacowano 29033 opony pneumatyczne. Na rynku oszacowano także dla wózków o udźwigu od 2 do 
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3 ton 36173 opony superelastyczne i 29596 opon pneumatycznych, dla wózków o udźwigu od 3 do 4 ton 20877 opon 
superelastycznych i 17082 opony pneumatyczne, dla wózków o udźwigu od 4 do 5 ton 4871 opon superelastycznych 
i 5953 opony pneumatyczne, dla wózków o udźwigu od 5 do 6 ton 1544 opony superelastyczne i 2866 opon pneuma-
tycznych, dla wózków o udźwigu od 6 do 7 ton 412 opon superelastycznych i 962 opony pneumatyczne, dla wózków 
o takim udźwigu od 7 do 8 ton 369 opon superelastycznych i 861 opon pneumatycznych, dla wózków o udźwigu od 8 
do 9 ton 199 opon superelastycznych i 794 opony pneumatyczne.

Jak można zaobserwować w wózkach widłowych manipulującymi ładunkami od 1 do 4 ton przeważają opony super-
elestyczne. Opony używane w wózkach o udźwigu większym niż 9 ton to wyłącznie opony pneumatyczne, których było 
odpowiednio 105 opon dla wózków o udźwigu od 9 do 10 ton, 507 opon dla wózków o udźwigu od 10 do 15 ton, 234 
opony dla wózków o udźwigu od 15 do 20 ton, 42 opony dla wózków o udźwigu od 20 do 30 ton, 6 opon dla wózków 
o udźwigu od 30 do 40 ton, 12 opon dla wózków o udźwigu od 40 do 50 ton i 21 opon pneumatycznych zamiennych dla 
wózków o udźwigu większym niż 50 ton..

WYKRES 75. Rynek opon zamiennych wg rozmiarów

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl

Biorąc pod uwagę założony wcześniej stosunek wymiany opon, który dla każdej opony w tym przypadku wynosi 0,75, 
liczbę opon superelastycznych zamiennych o rozmiarach 8”-10” dla wszystkich wózków widłowych na rynku polskim 
w 2014 roku oszacowano na 99078 sztuk, a opon pneumatycznych o tej wielkości na 63468 sztuk. Opon superela-
stycznych zamiennych o wielkości 12”-16” odnotowano 28272 sztuk, a pneumatycznych 29154 sztuk. Większych opon 
superelastycznych nie posiadano, dlatego też nie odnotowano opon zamiennych dla nich. Liczbę opon pneumatycznych 
zamiennych o wielkości 20”-24” oszacowano na 47 sztuk, a opon pneumatycznych zamiennych o wielkości większej niż 
25” odnotowano 245 sztuk.
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WYKRES 76. Rynek opon zamiennych wprowadzonych na rynek w 2014 roku do wózków nowych i używanych

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl

W 2014 roku mieliśmy do czynienia z powiększeniem się rynku o 35470 opon, w tym 21452 opony superelastyczne 
i 14018 opon pneumatycznych. Dla wózków o udźwigu od 1 do 2 ton przybyło 12587 opon superelastycznych zamien-
nych i 5394 opon pneumatycznych, dla wózków o udźwigu od 2 do 3 ton liczba opon superelastycznych zwiększyła 
się o 4782, a opony pneumatyczne wzrosły o 3912 sztuk. Dla wózków o udźwigu od 3 do 4 ton liczba opon superela-
stycznych wzrosła o 2580 sztuk, a pneumatycznych o 2110. Dla wózków o udźwigu od 4 do 5 ton odnotowano wzrost 
liczby opon superelastycznych o 972 sztuk, a pneumatycznych o 1188 sztuk. Dla wózków o udźwigu od 5 do 6 ton 
liczba opon superelastycznych zwiększyła się o 360 sztuk, natomiast liczba opon pneumatycznych o 669 sztuk. Dla 
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wózków o udźwigu od 6 do 7 ton liczba opon superelastycznych wzrosła o 64, natomiast liczba opon pneumatycznych 
wzrosła o 149 sztuk. Dla wózków o udźwigu od 7 do 8 ton liczba opon superelastycznych zwiększyła się o 44, a opon 
pneumatycznych o 103. Dla wózków o udźwigu od 8 do 9t liczba opon superelastycznych wzrosła o 63 sztuk, a opon 
pneumatycznych o 251 sztuk.

Wózki o udźwigu większym niż 9 ton posiadają wyłącznie opony pneumatyczne, a w roku 2014 ich ilość wzrosła o odpo-
wiednio: dla wózków o udźwigu od 9 do 10 ton o 18, dla wózków o udźwigu od 10 do 15 ton o 112 sztuk, dla wózków 
o udźwigu od 15 do 20 ton o 72, dla wózków o udźwigu od 20 do 30 ton o 18, dla wózków o udźwigu od 30 do 40 ton 
o 7 sztuk, dla wózków o udźwigu od 40 do 50 ton o 11 sztuk, a dla wózków o udźwigu większym niż 50 sztuk ilość opon 
pneumatycznych zamiennych wzrosła o 4 sztuki.

WYKRES 77. Szacunkowa liczba opon zamiennych do wózków widłowych wprowadzonych w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl

Przyjęta szacunkowa waga wymiany dla opon zamiennych o rozmiarach 8”-10” wynosi 0,7. Wg tej wagi opon zamien-
nych superelastycznych o rozmiarach 8”-10” w roku 2014 było 17369, a pneumatycznych 9307 sztuk. Szacunkowa 
waga dla opon superelastycznych o wielkości 12”-16” różni się od wagi dla opon pneumatycznych i wynosi 0,9, gdzie 
waga dla opon pneumatycznych wynosi 0,7. Szacunkowa ilość opon zamiennych superelastycznych o wielkości 12”-16” 
wynosi 4820 sztuk, a opon pneumatycznych o tej wielkości 4052 sztuk. Na rynku polskim nie odnotowano opon super-
elastycznych o wielkości większej niż 20”. Dla opon pneumatycznych o wielkości zarówno 20”-24” jak i większej niż 25” 
szacunkowa waga ilości to 0,9 z opon aktualnie używanych. Znając tą wagę oszacowano ilość opon pneumatycznych 
zamiennych o wielkości 20”-24” na 14 sztuk, a opon o wielkości większej niż 25” – 90 sztuk.
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WYKRES 78. Rynek opon zamiennych do wózków nowych wprowadzonych na rynek w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl

Nowe wózki widłowe zarejestrowane w 2014 roku niosły ze sobą konieczność wymian opon na nowe dodatkowo w wy-
sokości 27516 sztuk. Rynek opon zwiększył się dla wózków o udźwigu od 1 do 2 ton o 11659 opon superelastycznych 
i 4997 opon pneumatycznych. Dla wózków o udźwigu od 2 do 3 ton liczba opon superelastycznych wzrosła o 3596, a opon 
pneumatycznych o 2942 sztuk. Dla wózków o udźwigu od 3 do 4 ton liczba opon superelastycznych wzrosła o 1613 sztuk, 
a pneumatycznych o 1320. Dla wózków o udźwigu od 4 do 5 ton odnotowano wzrost liczby opon superelastycznych o 269 
sztuk, a pneumatycznych o 329 sztuk. Dla wózków o udźwigu od 5 do 6 ton liczba opon superelastycznych zwiększyła się 
o 162 sztuk, natomiast liczba opon pneumatycznych o302 sztuk. Dla wózków o udźwigu od 6 do 7 ton liczba opon super-
elastycznych wzrosła o 24, natomiast liczba opon pneumatycznych wzrosła o 56 sztuk. Dla wózków o udźwigu od 7 do 8 
ton liczba opon superelastycznych zwiększyła się o 12, a opon pneumatycznych o 28. Dla wózków o udźwigu od 8 do 9 ton 
liczba opon superelastycznych wzrosła o 26 sztuk, a opon pneumatycznych o 106 sztuk.
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Wózki o udźwigu większym niż 9 ton posiadają wyłącznie opony pneumatyczne, a w roku 2014 ich ilość wzrosła o odpo-
wiednio: dla wózków o udźwigu od 10 do 15 ton o 44 sztuk, dla wózków o udźwigu od 15 do 20 ton o 20, dla wózków 
o udźwigu od 20 do 30 ton o 4, a dla wózków o udźwigu od 40 do 50 ton o 8 sztuk.

WYKRES 79. Szacunkowa liczba opon zamiennych do nowych wózków widłowych wprowadzonych w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl

Przyjęty szacunkowy wskaźnik wymiany opon na nowe dla opon superelastycznych i pneumatycznych o rozmiarach 
8”-10” wynosi 1,2. Analizując przyjęty współczynnik oraz liczbę opon nowych w roku 2014, oszacowano liczbę opon 
superelastycznych zamiennych o rozmiarach 8”-10” dla wszystkich wózków widłowych na rynku polskim w 2014 roku 
na 15255 sztuk, a liczbę opon pneumatycznych o tej wielkości na 7939 sztuk. Dla opon superelastycznych oraz pneu-
matycznych o rozmiarach 12”-16” współczynnik wymiany opon wynosi 1,1. Dlatego też oszacowana liczba opon super-
elastycznych zamiennych o wielkości 12”-16” wynosiła 2075, a liczba opon pneumatycznych zamiennych o rozmiarach 
12”-16” wynosiła 2240 sztuk. W roku 2014 nie odnotowano opon superelastycznych zamiennych o rozmiarach 20”-
24” i większych niż 25”. Natomiast współczynnik wymiany opon pneumatycznych o wielkości 20”-24” oraz większych 
niż 25” wyniósł 0,9, stąd liczba opon pneumatycznych zamiennych o wielkości 20”-24” została oszacowana na 4 sztuki, 
a opon pneumatycznych o wielkości większej niż 25” na 23 sztuki.

6. Rynek leasingu wózków widłowych
W roku 2014 nastąpił dalszy wzrost przekazywania środków pieniężnych na wózki widłowe przez firmy leasingowe. Na 
podstawie raportu przygotowanego przez Związek Leasingu Polskiego, opublikowanego na konferencji prasowej 2 lutego 
2015 roku, wzrost ten spowodowany może być kontynuacją zwiększania nakładów na inwestycje przez przedsiębior-
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stwa, jak również spadkiem bezrobocia i poprawą rynku pracy w Polsce. Wnioskując, można spodziewać się wzrostu 
leasingowanych wózków widłowych w kolejnych latach.

WYKRES 80. Liczba wózków widłowych w leasingu w latach 2010-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

W roku 2014 liczba wózków widłowych w umowach leasingowych na polskim rynku wzrosła o 1244 sztuk w stosunku do 
roku 2013 i wynosiła 6378 sztuk. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat (lata 2010-2014) jedynie w roku 2012 odnotowano 
nieznaczny spadek (o 185 sztuk w stosunku do roku 2011) zawieranych umów leasingowych wózków widłowych, nato-
miast liczba wózków widłowych w leasingu w roku 2014 ( 6378 sztuk) w stosunku do roku 2010 wzrosła o 3414 sztuk.

WYKRES 81. Wartość środków oddanych w leasing w 2014 roku [netto w mln PLN]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)
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Pod względem wartości środków oddanych w leasing w roku 2014 nastąpiła tendencja wzrostowa ze spadkiem o 1,24 
mln PLN w III kwartale roku w porównaniu do kwartału II. Najwięcej umów zostało zawartych w IV kwartale roku. Opie-
wały one na sumę 152,78 mln PLN.

WYKRES 82. Ilość środków oddanych w leasing w 2014 roku [sztuki]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

Pod względem ilości wózków widłowych oddanych w leasing w roku 2014 najwięcej oddano do użytku w kwartale IV i było ich 
1887 sztuk. Nieznaczny spadek nastąpił w kwartale III – liczba wózków spadła o 236 w porównaniu do kwartału II roku 2014.

WYKRES 83. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2013-2014 [mln PLN]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

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


Widlak List 2015

Log4.pl84

WYKRES 84. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2013-2014 – cd. [mln PLN]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

W 2014 roku spośród 21 przedsiębiorstw oferujących leasing wózków widłowych na rynku, 15 z nich wypadło korzyst-
nie notując wzrost wartości umów. Są to spółki: mLeasing, SG Equipment Leasing Polska, Millennium Leasing, Europejski 
Fundusz Leasingowy, Pekao Leasing, Raiffeisen Leasing Polska, ING Lease Polska, PKO Leasing, BNP Paribas Leasing 
Solutions, Siemens Finance, De Lage Landen Leasing Polska, Impuls Leasing, ORIX Polska, SGB Leasing oraz debiutu-
jący w roku 2014 na rynku IDEA Leasing. Na czele listy znalazł się mLeasing Sp. z o.o. zawierający umowy leasingowe 
wózków widłowych o wartości 64 mln PLN (w roku 2013 była to wartość 28,42mln PLN). Jedynie 6 firm odnotowało 
spadek w roku 2014. Największy spadek odniosła spółka IKB Leasing Polska, której wartość zawieranych umów spa-
dła o 14,01 mln PLN w stosunku do roku 2013. Również nastąpił wzrost liczby przedsiębiorstw (w roku 2014 było to 
15), których wartość umów leasingowych wózków widłowych przekroczyła 10 mln PLN w stosunku do roku 2013 (14 
przedsiębiorstw).
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WYKRES 85. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2013-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

WYKRES 86. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2013-2014 – cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

Ilość wózków widłowych w leasingu w roku 2014 wzrosła o 3414 sztuk. Dwanaście przedsiębiorstw zajmujących się 
tym rodzajem działalności odnotowało wzrost liczby zawieranych umów. Są to spółki: mLeasing, Europejski Fundusz 
Leasingowy, Millennium Leasing, SG Equipment Leasing Polska, Pekao Leasing, Raiffeisen Leasing Polska, Getin Leasing, 
PKO Leasing, De Lage Landen Leasing, Siemens Finance oraz IDEA Leasing. W 2014 roku największy przyrost ilości wóz-
ków oddanych w leasing odnotował mLeasing o 951 sztuk w porównaniu do roku 2013, natomiast największy spadek 
(aż 190 sztuk) odnotowała spółka AFK Leasing.
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Tabela 1. Zmiany w wartości środków wózków widłowych oddanych przez firmy leasingowe w latach 2013-2014

Lp. Firma 2013
(mln PLN)

2014
(mln PLN) Różnica Zmiana Zmiana (%)

1 mLeasing Sp. z o. o. 28,42 64,00 35,58  125%

2 SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 45,03 55,12 10,09  22%

3 Millennium Leasing Sp. z o.o. 48,85 53,37 4,52  9%

4 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 28,87 35,62 6,75  23%

5 IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 46,75 32,74 -14,01  -30%

6 Pekao Leasing Sp. z o. o. 19,01 32,38 13,37  70%

7 BZWBK Leasing S.A. 30,13 27,52 -2,61  -9%

8 Raiffeisen Leasing Polska S.A. 19,67 25,92 6,25  32%

9 ING Lease Polska Sp. z o.o. 5,78 24,57 18,79  325%

10 PKO Leasing S.A. 14,35 21,38 7,03  49%

11 AFK leasing Polska S.A. 23,39 18,46 -4,93  -21%

12 BNP Paribas Leasing Solutions* 12,71 18,14 5,43  43%

13 Siemens Finance Sp. z o.o. 7,06 16,00 8,94  127%

14 Getin Leasing S.A. 14,73 14,41 -0,32  -2%

15 De Lage Landen Leasing Polska S.A. 8,48 11,97 3,49  41%

16 Impuls Leasing Sp. Z o. o. 8,67 9,27 0,60  7%

17 Deutsche Leasing Polska S.A. 7,14 6,64 -0,50  -7%

18 VB Leasing Polska S.A. 8,02 4,58 -3,44  -43%

19 ORIX Polska S.A 1,70 1,72 0,02  1%

20 IDEA Leasing S.A 0,00 1,29 1,29  100%

21 SGB Leasing Sp. z o.o 0,03 0,58 0,55  1833%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)
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Tabela 2. Zmiany w ilości wózków widłowych oddanych przez firmy leasingowe w latach 2013-2014

Lp. Firma 2013 (szt.) 2014 (szt.) Różnica 
(szt.) Zmiana Zmiana (%)

1 mLeasing Sp. z o. o. 355 1306 951


268%

2 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 588 711 123


21%

3 Millennium Leasing Sp. z o.o. 587 631 44


7%

4 SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 438 550 112


26%

5 BZWBK Leasing S.A. 427 409 -18


-4%

6 Pekao Leasing Sp. z o. o. 264 387 123


47%

7 Raiffeisen Leasing Polska S.A. 331 349 18


5%

8 IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 350 324 -26


-7%

9 Getin Leasing S.A. 274 277 3


1%

10 ING Lease Polska Sp. z o.o. 282 250 -32


-11%

11 PKO Leasing S.A. 157 249 92


58%

12 BNP Paribas Leasing Solutions 242 225 -17


-7%

13 AKF leasing Polska S.A. 343 153 -190


-55%

14 De Lage Landen Leasing Polska S.A. 88 140 52


59%

15 Siemens Finance Sp. z o.o. 83 122 39


47%

16 Impuls Leasing Sp. Z o. o. 128 121 -7


-5%

17 VB Leasing Polska S.A. 79 74 -5


-6%

18 Deutsche Leasing Polska S.A. 63 44 -19


-30%

19 IDEA Leasing S.A 0 26 26


100%

20 ORIX Polska S.A 33 24 -9


-27%

21 SGB Leasing Sp. z o.o 1 6 5


500%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

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


Widlak List 2015

Log4.pl88

7. Wartość rynku wózków widłowych
Jedną z ważniejszych kwestii, którą należy poruszyć w raporcie są z pewnością sprzedane na polskim rynku nowe wózki 
widłowe. Na podstawie danych opublikowanych przez World Integrated Trade Solution można dokonać analizy rynku pol-
skiego pod względem sprzedaży nowych wózków widłowych na rynku polskim. W raporcie przedstawiono ogólne wartości 
sprzedaży wózków dla lat 2009-2014 uwzględniając ich rodzaje: wózki magazynowe wysokiego unoszenia, wózki czołowe 
z napędem diesel/gaz, wózki magazynowe unoszące do kompletacji, jak i również wózki widłowe z napędem elektrycznym.

WYKRES 87. Liczba nowych wózków widłowych na rynku w latach 2009-2014 sprzedanych na polskim rynku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

Od roku 2009 do końca roku 2014 na polskim rynku sprzedano 68901 sztuk nowych wózków widłowych. Co roku na-
stępuje wzrost sprzedaży, jedynie w roku 2012 nastąpił nieznaczny spadek o 608 sztuk w porównaniu do roku 2011. 
Najmniej nowych wózków widłowych sprzedały przedsiębiorstwa w roku 2009 na sumę 7060 sztuk. W roku 2014 
sprzedaż wyniosła 15073 sztuk, co oznacza wzrost o 1363 sztuk w porównaniu do roku poprzedniego (2013).

WYKRES 88. Liczba nowych wózków widłowych w roku 2014 sprzedanych na polskim rynku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS
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W 2014 roku na polskim rynku sprzedano 15073 sztuk wózków widłowych ogółem. Największą popularnością cieszyły 
się wózki magazynowe unoszące do kompletacji, sprzedano ich 7959 sztuk. Następne w kolejności to wózki czołowe 
z napędem diesel/gaz: 3470 sztuk, wózki czołowe z napędem elektrycznym: 2266 sztuk oraz najmniej popularne – wóz-
ki magazynowe wysokiego unoszenia (1378 sztuk).

WYKRES 89. Liczba nowych wózków widłowych czołowych z napędem diesel/gaz w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

W kwestii wózków widłowych czołowych z napędem diesel/gaz w roku 2014 ich sprzedaż wynosiła 3470 sztuk, co 
oznacza, że w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 436 sztuk. Jedynie w roku 2012 nastąpił spadek popytu na ten 
rodzaj wózków widłowych o 534 sztuki w stosunku do roku 2011. Najmniej wózków widłowych czołowych z napędem 
diesel/gaz sprzedano w roku 2009 i ich liczba wynosiła 1747 sztuk.

WYKRES 90. Liczba nowych wózków widłowych z napędem elektrycznym w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS
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Nowych wózków widłowych z napędem elektrycznym w roku 2014 sprzedano 2266 sztuk. Można spostrzec tendencję 
wzrostową zawierania umów kupna-sprzedaży na ten rodzaj wózków, trzeba jednak zauważyć, że w roku 2012 nastąpił 
nieznaczny spadek o 49 sztuk w stosunku do roku 2011, gdzie sprzedaż wynosiła 1778 sztuk.

WYKRES 91. Liczba nowych wózków magazynowych wysokiego unoszenia w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

W 2014 roku liczba sprzedanych nowych wózków magazynowych wysokiego unoszenia wyniosła 1378 sztuk. Jedynym 
rokiem, gdzie nastąpił spadek sprzedaży tego rodzaju wózków jest rok 2013. W roku 2014 nastąpił wzrost sprzedaży 
o 110 sztuk w stosunku do roku spadkowego. Należy zauważyć, że sprzedaż wózków ciągle wzrasta (z wyjątkiem roku 
2013), co może być spowodowane rozwojem branży magazynowej i budową magazynów wysokiego składowania.

WYKRES 92. Liczba nowych wózków magazynowych unoszących do kompletacji w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS
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W przypadku nowych wózków magazynowych unoszących do kompletacji, tak jak wózków czołowych z napędem diesel/
gaz jak i elektrycznym, jedynie w 2012 roku nastąpił spadek sprzedaży w stosunku do roku 2011. W roku 2013 nastąpił 
wzrost sprzedaży nowych wózków magazynowych unoszących do kompletacji o 1987 sztuk w stosunku do roku spad-
kowego. W roku 2014 nastąpiła kontynuacja tegoż wzrostu, sprzedano 7959 sztuk nowych wózków magazynowych 
unoszących do kompletacji.

8. Wielkość rynku wózków widłowych
Urząd Dozoru Technicznego co roku przeprowadza analizy dotyczące liczby rejestracji wózków widłowych przez polskich 
przedsiębiorców. W związku z tym, że rejestracje są odpłatne, część przedsiębiorstw rezygnuje z rejestracji wózków wi-
dłowych w kolejnych latach eksploatacyjnych. Dane zanalizowane przez UDT bazują na dwóch kryteriach: roku budowy 
oraz daty pierwszej eksploatacji. Aby przybliżyć wielkość całego rynku należy do danych zebranych przez UDT dodać licz-
bę wózków magazynowych niskiego unoszenia, które nie są rejestrowane w UDT. Przeprowadzenie analizy w poniższym 
raporcie jest możliwe dzięki badaniom opublikowanym przez World Integrated Trade Solution dotyczących wózków ma-
gazynowych niskiego unoszenia. Dzięki analizom UDT i WITS możliwe jest zbadanie wielkości rynku wózków widłowych 
w Polsce.

WYKRES 93. Liczba zarejestrowanych wózków widłowych w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS oraz UDT

Ogólna liczba wózków widłowych z roku na rok ciągle wzrasta. Najniższy poziom odnotowano w roku 2009 – była to 
liczba 103295. W roku 2014 odnotowano 181437 zarejestrowanych wózków widłowych. Można przypuszczać, że 
w roku 2015 tendencja wzrostowa dalej się będzie utrzymywać na rynku polskim.

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
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WYKRES 94. Liczba wózków widłowych zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT

Według analiz przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego liczba wózków widłowych zarejestrowanych na pol-
skim rynku z roku na rok wzrastała. Należy podkreślić, że w analizach Urzędu Dozoru Technicznego dane przetwarzane 
są w oparciu o rok budowy, jak i datę rozpoczęcia eksploatacji. W porównaniu do roku 2009, gdzie liczba wózków wyno-
siła 99576, w kolejnych latach liczba rejestracji wzrastała, by w roku 2014 osiągnąć poziom 173478 sztuk, co oznacza, 
że od roku 2009 liczba rejestracji wózków widłowych na rynku polskim wzrosła o 73902 sztuki.

WYKRES 95. Liczba wózków magazynowych niskiego unoszenia na rynku niezarejestrowanych w UDT w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS

Według analiz przeprowadzonych na rynku polskim przez WITS liczba wózków magazynowych niskiego unoszenia z roku 
na rok wzrasta. Jedynie w roku 2012 odnotowano spadek ilości wózków (5434 sztuki) o 334 sztuki w porównaniu do 
roku 2011. Najniższy poziom ilości wózków widłowych niskiego unoszenia wystąpił w roku 2009 – była to liczba 3719 
sztuk, natomiast najwięcej wózków magazynowych niskiego unoszenia było w roku 2014 (7959 sztuk).
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WYKRES 96. Ogólna liczba wózków widłowych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS oraz UDT

Powyższy wykres obrazuje sumę wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego, 
jak i liczbę wózków magazynowych niskiego unoszenia według danych World Integrated Trade Solution. Co roku ogólna 
liczba wózków widłowych na rynku polskim wzrasta. Najwyższy poziom osiągnięto w roku 2014, było to: 173478 
sztuk wózków zarejestrowanych i 7959 sztuk wózków magazynowych niskiego unoszenia. Najmniej wózków widło-
wych w Polsce było w roku 2009: 99576 sztuk wózków zarejestrowanych i 3710 sztuk wózków niskiego unoszenia.

WYKRES 97. Dynamika rejestrowanych wózków widłowych w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WITS oraz UDT

Liczba rejestracji wózków widłowych przez polskich przedsiębiorców w Urzędzie Dozoru Technicznego jest fluktuacyjna. 
Spadek nastąpił w roku 2012, gdzie liczba rejestracji wózków widłowych wynosiła 14305 sztuk, w porównaniu do roku 
2011 (16246 sztuk). W 2014 roku również nastąpił spadek w porównaniu do roku 2013 (o 85 sztuk). Jednak z roku na 
roku pod względem ogólnej ilości wózków widłowych występują tendencje wzrostowe.

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
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Podsumowanie
Całkowita wielkość rynku wózków widłowych będzie rosnąć, w ślad za rozwojem gospodarczym i powierzchni przemy-
słowych i magazynowych, pomimo, że obserwowane są wahania popytu na wózki fabrycznie nowe. Dane wskazują na 
prawdopodobieństwo dalszego zwiększania udziału segmentu wózków elektrycznych i zmniejszania segmentu wózków 
spalinowych w rynku wózków widłowych. Można sądzić, że flota wózków elektrycznych wciąż będzie szybciej młodnieć 
– zwiększać swoją przewagę w liczbie wózków nowych, które są rejestrowane.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że oddziałami Urzędu Dozoru Technicznego, w których reje-
struje się najwięcej zarówno nowych, jak i używanych wózków widłowych są Warszawa oraz Poznań. Prognozuj się, iż 
w kolejnych okresach zjawisko to pozostanie bez zmian.

Od 2011 roku następuje nieprzerwany spadek ilości zarejestrowanych czołowych wózków widłowych. Możemy wywnio-
skować z tego, iż kolejne lata, jeżeli trend się utrzyma, przyniosą nam jeszcze mniejszą ilość zarejestrowanych czołowych 
wózków widłowych. Jeżeli chodzi o udźwig to największą popularnością cieszą się czołowe wózki widłowe z udźwigiem 
od 0 do 2 ton. W kolejnych latach trend ten prawdopodobnie utrzyma, patrząc na to, iż ten przedział stanowi prawie 50% 
ogółu czołowych wózków widłowych.

Niezmiennym od lat liderem wśród dostawców baterii trakcyjnych i ogniw jest GNB – Exide Technologies. Posiada on 50% 
udziału w polskim rynku. Tak duży udział w rynku wiąże się z największa ilością dostarczanych baterii i ogniw. Mimo, że 
pozostali producenci dostarczają mniej baterii trakcyjnych i ogniw, również mają tendencję rozwojową. W związku z tym, 
na rok 2015 przewiduje się wzrost popytu na te produkty. Wraz ze wzrostem popytu na baterie trakcyjne i ogniwa, będzie 
także rosła podaż, co wiąże się z ciągłym rozwojem producentów i dążeniem do doskonałości.

Na rynku polskim zdecydowanie dominują opony superelastyczne o rozmiarach 8”-10”, które są głównie stosowane 
w wózkach widłowych o udźwigu od 1 do 2 ton. W kolejnych latach przewiduje się wzrost ilości opon superelastycznych 
i pneumatycznych o różnych wielkościach i opon zamiennych na polskim rynku. Wzrost ten spowodowany będzie wzro-
stem ilości wózków widłowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw i ich ciągłego rozwoju.

Podsumowując w roku 2014 nastąpił wzrost liczby wózków widłowych jak i środków przeznaczonych na ten cel przez 
firmy leasingowe. W związku z rozwojem gospodarki i ciągłych inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa moż-
na przewidywać tendencję wzrostową w kolejnych latach.

W 2014 roku na polskim rynku sprzedano ogółem 15073 sztuk wózków widłowych ogółem Niezmiennie od lat, na 
polskim rynku wózków widłowych, największą popularnością cieszą się wózki magazynowe unoszące do kompletacji. 
Wszystkie rodzaje wózków widłowych: wózki czołowe z napędem diesel/gaz, wózki czołowe z napędem elektrycznym, 
wózki magazynowe wysokiego unoszenia oraz wózki magazynowe unoszące do kompletacji odnotowały wzrost sprze-
daży nowych maszyn. Można przewidywać, że w kolejnych latach utrzyma się ta tendencja, spowodowana rozwojem 
polskiej gospodarki, a co za tym idzie budową nowych magazynów, hal przemysłowych i inwestycjami przedsiębiorstw 
w nowoczesny sprzęt.

Słowem podsumowania, w latach 2009-2014 liczba wózków widłowych na rynku polskim wzrastała. Najwyższy poziom 
osiągnięto w roku 2014, było to: 173478 sztuk wózków zarejestrowanych i 7959 sztuk wózków magazynowych niskiego 
unoszenia. Można przypuszczać, że w kolejnych latach utrzyma się tendencja wzrostowa co do liczby wózków widłowych 
na rynku polskim. Jednak nie da się określić, czy w związku z tym wzrośnie liczba rejestracji wózków widłowych w Urzędzie 
Dozoru Technicznego, co jest spowodowane niedopełnieniem obowiązku rejestracji w kolejnych latach eksploatacyjnym.
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