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Historyczna przewaga
Wzrost gospodarczy na poziomie 3,6% zanotowany w roku ubiegłym, potwierdził progno-
zy zgłaszane przez ekonomistów z Polski a także światowych ośrodków analitycznych. 
To dobrze świadczy o naszej gospodarce i jej przewidywalności, która dla wielu obsza-
rów gospodarczych jest priorytetem w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu i rozwoju 
przedsiębiorstw. Gospodarka się rozwija w dobrym tempie, a jak na jej tle rozwija się rynek 
wózków widłowych? O tym w kolejnym raporcie „Widlak List 2016”, który jest jedynym tak 
kompleksowym opracowaniem zawierającym dane o rynku wózków widłowych oraz ob-
szarów usług logistycznych będących w ścisłym związku z rynkiem wózków widłowych. 

W 2015 roku po raz pierwszy odnotowano zmianę proporcji udzia-
łów w rejestrowanych wózkach widłowych, 52% z zarejestrowanych 
w UDT wózków widłowych to nowe maszyny. To dobry znak dla au-
toryzowanych dostawców wózków widłowych, którzy swoją sprzedaż 
realizują poprzez dostawy nowych urządzeń. W Urzędzie Dozoru Tech-
nicznego zarejestrowano 8686 sztuk nowych wózków widłowych, o po-
nad 1000(14%) więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Utrzymuje 
się zatem dwucyfrowa dynamika sprzedaży nowych wózków widłowych 
na naszym rynku, z podyktowane jest to zapewne zmianą struktury ryn-
ku i odejście od zakupów urządzeń na własność. 

Rośnie nieprzerwanie jednak rynek liczony całościowo, po najsłabszym 
2013 roku, od dwóch lat notowana jest rosnąca dynamika rynku wóz-
ków widłowych, który według posiadanych danych liczy 162 135 urzą-
dzeń, będących w użytkowaniu. Nie jest to pełna liczba, bo gdy doliczyć 
wózki, które pozostają poza ewidencją Urzędu Dozoru technicznego, to 
ilość przekroczy znacznie dwieście tysięcy urządzeń. 

Kolejny raz poddajemy analizie rynek baterii trakcyjnych, które są nieod-
łączna częścią rynku wózków widłowych. Nie zmienia się pozycja firm, 
stanowiących czołówkę dostawców baterii trakcyjnych, to wymagający 
rynek i nie jest łatwo na nim zaistnieć. 

Po raz drugi dokonaliśmy analizy rynku opon do wózków widłowych, 
bazując na danych o wózkach widłowych zarejestrowanych w UDT, 
określiliśmy rynek opon do wózków widłowych w dwóch kategoriach 
rodzajowych – opon superelastycznych i pneumatycznych. 

Sprawdzonym partnerem kolejnego wydania raportu „Widlak List 2016”, 
jest zespół z Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” działającego przy Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Katowicach, który w oparciu o dane UDT, 
WITS oraz dane portalu log4.pl tenże przygotował. 
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MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I 
NIEZAWODNOŚĆ
Moduły prostowników, funkcjonujące na zasadzie plug & play („podłącz i działaj”) sterowane są przez zaawansowany algorytm, który 
automatycznie je uruchamia wedle kryterium optymalizacji wydajności ładowania, utrzymując ją stale na najwyższym poziomie. 
Modułowa struktura jest technologią przełomową, zapewniającą większą niezawodność i uniwersalność. Czasy, gdy usterka niewiel-
kiego podzespołu mogła uniemożliwić uruchomienie prostownika, mamy już za sobą. Jeśli jeden z modułów ulegnie drobnej awarii, 
wówczas prostownik pomija ten moduł i kontynuuje pracę przy obniżonej mocy, nie przerywając ładowania i nie zakłócając tym samym 
procesów produkcyjnych  w Twojej fi rmie. 
 

MNIEJSZY ŚLAD ENERGETYCZNY
Modułowe prostowniki Hawker® obniżają koszty ładowania baterii, ponieważ zużywają mniej energii elektrycznej, co ma również korzys-
tny wpływ na nasze środowisko naturalne. Znakomite  parametry ładowania (niski współczynnik przeładowania) w połączeniu z wysoką 
sprawnością (do 94%) czynią tę gamę prostowników najbardziej oszczędnym rozwiązaniem na rynku. Zintegrowany zaawansowany system 
regulacji współczynnika mocy (Power Factor Control) pozwala na obniżenie zużycia mocy biernej i redukcję zniekształcenia sygnału prądu 
zmiennego, wpływając korzystnie na parametry pracy sieci elektrycznej, koszty instalacji oraz zużycia energii.

ZOPTYMALIZOWANE ŁADOWANIE
Wprowadzając  nową linię prostownikow modułowych,  zoptymalizowaliśmy charakterystyki  ładowania co pozwoliło na skrócenie 
czasu ładowania od 1 do 2 godzin (w zależności od typu akumulatora).  Jesteśmy świadomi, że czas jest jednym z najistotniejszych 
czynników kosztowych w działalności gospodarczej, staramy się więc stale mieć ten fakt na względzie. Nowa gama inteligentnych 
prostowników modułowych zapewnia automatyczną identyfi kację baterii, większą wydajność i sprawność  ładowania  oraz kontrolę 
współczynnika mocy, co pozwala idealnie dostosować parametry ładowania do potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich 
standardowych korzyści płynących z zastosowania technologii wysokiej częstotliwości.

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA 
I UPROSZCZONA OBSŁUGA
Rozwiązanie, jakim jest prostownik modułowy, może być stosowane do akumulatorów o szerokim zakresie pojemności, co daje 
możliwość redukcji liczby i ilości typów  urządzeń ładujących. Zmniejszona  ilość prostowników pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni 
magazynowej przy tej samej wielkości fl oty i przy niezmiennych zadaniach produkcyjnych.
Rozbudowana funkcja autodiagnostyki  pozwala na szybką  i pewną reakcję serwisu w stanach awaryjnych sprowadzając  większość 
napraw do prostej czynności  wymiany modułu.  Uniwersalne moduly – w danym  zakresie - są stale dostępne i w nagłych sytuacjach 
mogą być dostarczone do samodzielnej wymiany.

Life IQ Modular

Moduły 1 kW Moduły 3,5 kW
Obudowy z 3 i 6 gniazdami na moduły
1-fazowe - 86-230V

Obudowy z 4 i 6 gniazdami na moduły
3-fazowe 400-480V

Zakres napięciowy ładowania: 
12-24-36/48 V od 2 kW do 6 kW
Zastosowanie: akumulatory XFC 2V 
oraz bloki XFC,  VRLA  (żelowe, AGM)),  
standardowe otwarte, otwarte o 
zredukowanej obsłudze (Water Less®, 
Water Less 20),   z profi lem szybkiego 
ładowania, duże obciążenia

Zakres napięciowy ładowania: 
24/36/48V od 3,5 kW do 21 kW
72/80V od 3,5 kW do 21 kW
Zastosowanie: akumulatory XFC 2V oraz 
bloki XFC,  VRLA  (żelowe, AGM)),  standardowe 
otwarte, otwarte o zredukowanej obsłudze 
(Water Less®, Water Less 20),  z profi lem 
szybkiego ładowania, duże obciążenia

Lifetech Modular

Moduły 1 kW Moduły 3,5 kW
Obudowy z 1, 3 i 6 gniazdami na moduły
1-fazowe - 86-230V

Obudowy z 4 i 6 gniazdami na moduły
3-fazowe 400-480V

Zakres napięć ładowania: 
12-24-36/48 V od 1 kW do 6 kW

Zastosowanie:
bloki  XFC , akumulatory VRLA 
(żelowe, AGM)  standardowe otwarte 
o zredukowanej obsłudze (Water Less®),  
duże obciążenia

Zakres napięć ładowania: 
24/36/48V od 3,5 kW do 21 kW
72/80V od 3,5 kW do 21 kW

Zastosowanie:
bloki  XFC , akumulatory VRLA 
(żelowe, AGM)  standardowe otwarte 
o zredukowanej obsłudze (Water Less®),  
duże obciążenia

PODSTAWOWE 
CECHY

ŁADOWANIE
Ładowanie wyrównawcze

Autodiagnostyka

Ładowanie kompensacyjne

Ładowanie odsiarczające

Zoptymalizowany czas ładowania

Bezłukowe odłączanie (opcjonalne)

Odpowiednie do akumulatorów 
z  profi lem  szybkiego ładowania, 
(Water Less® 20 i XFC™ 2V)

Automatyczne przystosowanie  
profi lu ładowania do temperatury 
dzięki współpracy z  kontrolerem 
Wi-IQ®

ELASTYCZNOŚĆ
Szeroki zakres charakterystyk 
ładowania

Wieloprofi lowe zastosowanie: 
automatycznie dopasowane dzięki 
Wi-IQ®

Dla różnych pojemności, z 
możliwością zwiększenia mocy 
wyjściowej

Wielonapięciowy

1i 3-fazowe

KOMUNIKACJA
Komunikacja bezprzewodowa 
pomiędzy prostownikiem i akumu-
latorem za pomocą Wi-IQ® i Wi-IQ®2

USB do pobierania i ładowania 
danych

Połączenie Ethernet z  
LifeNetwork™ (opcjonalne)

KONSTRUKCJA
Lekka i nowoczesna konstrukcja

Wolnostojące lub montowane na 
ścianie

Budowa modułowa

Kolorowy ekran TFT 4,3” z menu 
do zaprogramowania przez 
użytkownika

Kolory tła ekranu dopasowane do 
stanu baterii (ładowanie, koniec 
ładowania, itd)

Uchwyt podtrzymujący przewody

TECHNOLOGIA PRZYJAZNA 
DLA ŚRODOWISKA
Obniżony ślad węglowy przy mniej-
szym współczynniku ładowania

Oszczędność energii: sprawność do 
94% 

Zmniejszone zużycie mocy biernej 
dzięki zintegrowanej, aktywnej 
korekcji współczynnika mocy

Zużycie poniżej 10W w trybie ocze-
kiwania/ spoczynku (stand by)

Zgodność z najnowszymi normami 
(Europa, USA, Azja)

PODSTAWOWE 
CECHY

ŁADOWANIE
Ładowanie wyrównawcze

Autodiagnostyka

Ładowanie kompensacyjne

Ładowanie odsiarczające

Optymalizowany czas ładowania

ELASTYCZNOŚĆ
Szeroki zakres charakterystyk 
ładowania

Wielonapięciowy

Dla różnych pojemności, z 
możliwością zwiększenia mocy 
wyjściowej

1 i 3 -fazowe

KOMUNIKACJA
USB do odczytu danych (odczyt i 
załadowanie)

KONSTRUKCJA
Lekka i nowoczesna konstrukcja

Wolnostojące lub montowane na 
ścianie

Budowa modułowa

Wyświetlacz LCD  z menu do zapro-
gramowania przez użytkownika

Uchwyt podtrzymujący przewody

TECHNOLOGIA PRZYJAZNA 
DLA ŚRODOWISKA
Obniżony ślad węglowy przy mniej-
szym współczynniku ładowania 
(mniejsze zużycie energii)

Oszczędność energii: sprawność do 
94% 

Zmniejszone zużycie mocy biernej 
dzięki zintegrowanej, aktywnej 
korekcie współczynnika mocy

Zużycie poniżej 10W w trybie ocze-
kiwania/ spoczynku (stand by)

Zgodność z najnowszymi normami 
(Europa, US, Azja)

KONSTRUKCJA MODUŁOWA 
- NOWY STANDARD

prostownik Lifetech® 1 kW

prostownik  1 fazowy 
- 3 modułowy 

wnętrze 
3-modułowego urządzenia

wnętrze 4-modułowego  
urządzenia

prostownik  3 fazowy 
- 4 modułowy 

prostownik  3 fazowy 
 4 modułowy 

prostownik  1 fazowy 
- 3 modułowy

WI IQ - opcjonalnie

Ekran LCD

Kolorowy ekran TFT

“Optymalizacja ładowania poprzez zastosowanie 
nowoczesnej budowy modułowej”

Enersys_LifeTech_3ante_POLACCO_5.indd   2 06/05/14   14:08
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

STRACIŁEŚ ZAWODNIKA? 
DZIAŁASZ DALEJ!

Nowa linia prostowników  Lifetech® Modular i Life IQ™ Modular fi rmy EnerSys to najlepsze w swojej klasie rozwiązanie w zakresie prostowni-
ków wysokiej częstotliwości do ładowania akumulatorów trakcyjnych mających zastosowanie w wózkach widłowych, pojazdach sterowanych 
automatycznie, maszynach sprzątających i w innych przemysłowych pojazdach elektrycznych. 

Nowa gama prostowników, zaprojektowana do montażu na ścianie lub w wersji  wolnostojącej, posiada takie nowe właściwości jak: auto-
matyczna identyfi kacja i przełączanie napięcia wyjściowego (w ramach zakresu prostownika), zwiększona wydajność i sprawność, regulacja 
współczynnika mocy oraz nowoczesna, kompaktowa konstrukcja.
Technologia wysokiej częstotliwości stała się już standardowym wymogiem w ładowaniu akumulatorów  trakcyjnych.  

Nowa linia prostowników Lifetech oraz Life IQ Modular podnosi tę poprzeczkę na wyższy poziom, oferując inteligentne zasilanie z wysoką 
wydajnością i sprawnością  oraz elastyczność i uniwersalność pozwalające na zaspokojenie zmiennych  oczekiwań, wymagań i warunków.

EnerSys®, światowy lider w produkcji akumulatorów dla przemysłu, to fi rma z ponad 25-letnim doświadczeniem w tworzeniu pionierskich 
rozwiązań i promowaniu technologii ładowania przy wysokiej częstotliwości. Efektem ostatnich sukcesów ładowarki modułowej LifeSpeed 
IQ- 7kw było opracowanie projektu z modułami 1 kW i 3,5 kW, tak aby sprostać wymogom szerszej gamy urządzeń do transportu bliskiego oraz 
standardom światowym.
W wyniku rozszerzenia oferty EnerSys proponuje obecnie kompletną gamę produktów najwyższej jakości od 1 kW do 42 kW o najwyższej 
wydajności i parametrach dostępnych na rynku.

ad
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KONSTRUKCJA MODUŁOWA 

- NOWY STANDARD

Centrala i marketing:
Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 73
43-300 Bielsko-Biala
Tel.: (033) 822 52 90

            600 815 860
             600 821 526

Fax: (033) 822 52 07

Biura sprzedaży:
Gdańsk

Tel.: 608 449 127
Fax: (058) 762 07 37

Poznań
Tel.: 604 901 562

Fax: (061) 650 31 16

Jelenia Góra
Tel.: 600 853 079

Fax: (075) 752 46 29

Warszawa
Tel.: 608 415 917

      608 507 458
      600 201 872

Serwis
Waszawa

 Tel.: 608 507 458 

Bielsko-Biała
Tel.: 660 453 805

European Headquarters: 
EnerSys EMEA

EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32

8001 Zürich
Switzerland

Tel.: +41 44 215 74 10
Fax: +41 44 215 74 11

www.enersys-emea.com

IDEALNE ŁADOWANIE 
DO WSZYSTKICH APLIKACJI PROSTOWNIKI MODULARNE HAWKER®

Enersys_LifeTech_3ante_POLACCO_5.indd   1 06/05/14   14:08
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Ponad 150 modeli wózków w ofercie
HELI to doskonale rozpoznawalna na świecie marka i jedyny chiński producent wózków wi-
dłowych notowany na giełdzie w Szanghaju. Możliwości produkcyjne na poziomie 100000 
sztuk wózków widłowych sprawiają, że pod względem wolumenu produkcyjnego HELI jest 
absolutnym numerem jeden na świecie. Wyłącznym dystrybutorem wózków na polskim 
rynku jest firma MLT ASCO z Gliwic.

Producentem wózków marki HELI jest założona w 1958 
roku firma Anhui Heli Co. LTD., która w ciągu ponad 50 lat 
swojej historii stała się jedną z największych na świecie 
firm tego typu. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 7000 
pracowników, a jej fabryki zajmują powierzchnię 1000 
ha. Firma Anhui Heli Co. LTD. kładzie duży nacisk na in-
nowację w technologii oraz na jakość produkowanego 
sprzętu, a jej głównym obszarem działalności jest projek-
towanie, produkcja, testowanie oraz końcowa inspekcja 
pojazdów transportu wewnętrznego. Firma posiada certy-
fikat ISO9001 oraz CE certyfikat i jako jeden z nielicznych 
producentów wózków widłowych, samodzielnie produ-
kuje większość podzespołów do swojego sprzętu w fa-
brykach należących do koncernu. Aktualnie HELI posiada 
4 bazy produkcyjne wózków widłowych zlokalizowane 

we wschodniej, południowej, zachodniej i północnej czę-
ści Chin. Fabryka maszyn magazynowych znajduje się we 
wschodnich Chinach. Pięć wymienionych zakładów oraz 
inne fabryki podstawowych podzespołów stworzyły pod-
budowę dla przyszłego rozwoju firmy HELI.

WÓZKI HELI W POLSCE

Marka HELI znana jest na naszym rynku od wielu lat, ponie-
waż różne przedsiębiorstwa sprowadzały wózki tej marki 
na do Polski. Od maja 2011 roku firma MLT ASCO z Gliwic 
została wyłącznym importerem wózków. Znajomość ryn-
ku i kompetencje dystrybutora sprawiają, że już w 2012 
roku sprzedano 600 nowych urządzeń tej marki. W ofer-
cie znajduje się cała paleta wózków widłowych dla gospo-
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darki magazynowej i logistyki 
wewnętrznej, od wózków czoło-
wych z przeciwwagą we wszyst-
kich dostępnych napędach, 
poprzez wózki magazynowe do 
komisjonowania i wysokiego 
składowania, aż po Reach Stac-
kery – kontenerowe olbrzymy 
i wózki specjalne spełniające 
wymogi do pracy na powierzchni 
w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub 
pyłów (czyli w tak zwanym środowisku ATEX). 

Wraz szeroką ofertą produktową, zbudowana została baza 
serwisowa, licząca 16 oddziałów, oferująca profesjonalne 
podejście do rozwiązywania problemów klientów, użytkują-
cych wózki marki HELI. Dział serwisu jest partnerem w co-
dziennej obsłudze technicznej w zakresie diagnostyki oraz 
napraw. Oprócz wsparcia technicznego, firma oferuje usługi 
doradcze, skoncentrowane na potrzebach klientów – tak, 
by optymalnie dobrać sprzęt do procesów przeładunkowych 
i dopasować go do rzeczywistych potrzeb klienta. Tym bar-
dziej, że wielu użytkowników nie zdaje sobie w pełni sprawy 
z tego, jak ważne jest odpowiednie dobranie wózka do pro-
filu produkcyjnego. W efekcie przeciążany sprzęt jest mniej 
efektywny i bardziej awaryjny, a „przewymiarowany” gene-
ruje niepotrzebne koszty eksploatacyjne.

BEZPIECZNE WÓZKI 
PRZYJAZNE W OBSŁUDZE

Oferta wózków marki HELI jest 
bardzo szeroka, obejmuje po-
nad 150 modeli, o odpowiednio 
dobranych parametrach tech-
nicznych, pozwalających na pre-
cyzyjne dobranie odpowiedniego 
sprzętu do określonych operacji. 

Wózki widłowe posiadają homologacje i dokumentację do 
odbioru przez UDT, spełniają wszystkie wymagania okre-
ślone ustawami i regulacjami obowiązującymi na naszym 
rynku. HELI Polska oferuje wózki we wszystkich możliwych 
opcjach i konfiguracjach, ergonomiczne i bezpieczne w eks-
ploatacji, z maksymalnie uproszczoną obsługą, co sprawia, 
że są łatwe i przyjazne w obsłudze.

MLT ASCO

Zapraszamy do obejrzenia naszych spotów reklamowych 
na http://www.helipolska.pl/ oraz zapoznania się z ofertą 
katalogu http://helipolska.pl/katalog/

Firma posiada certyfikat ISO9001 oraz 
CE certyfikat i jako jeden z nielicznych 
producentów wózków widłowych, 
samodzielnie produkuje większość 
podzespołów do swojego sprzętu 
w fabrykach należących do koncernu.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

http://www.helipolska.pl
http://helipolska.pl/katalog
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LCA dla wózków widłowych
Wykorzystywane w polskich firmach wózki widłowe są z reguły pojazdami starymi, w zna-
czący sposób negatywnie wpływającymi na środowisko. Jak wielkie jest to oddziaływanie? 
Naukowcy Politechniki Poznańskiej podjęli się zadania przeprowadzenia dokładnej analizy 
LCA tych pojazdów.

Realizacja wewnętrznych procesów transportowych 
stanowi istotny obszar funkcjonowania wielu przedsię-
biorstw, bez względu na ich wielkość i profil działalności. 
O ile ekonomiczne koszty użytkowania środków trans-
portu wewnątrzzakładowego stanowią typowy składnik 
rachunkowości przedsiębiorstw, o tyle związane z tym 
konsekwencje środowiskowe są często niedocenianie lub 
nawet pomijane. Opłaty za korzystanie ze środowiska są 
jednym z ekonomicznych instrumentów wspierających in-
ternalizację kosztów zewnętrznych transportu i dotyczą 
eksploatacji środków transportu drogowego oraz pozadro-
gowego, w tym wózków widłowych, koparek oraz łado-
warek1. Ustawa Prawo ochrony środowiska2 nakłada na 
przedsiębiorców, będących właścicielami środków trans-
portu, obowiązek uiszczania opłaty za wprowadzanie 
pyłów i gazów do powietrza. Jest ona proporcjonalna do 

ilości paliwa zużywanego przez środki transportu. Stawka 
określania jest odgórnie z rozróżnieniem na typ pojazdu 
(rodzaj spalanego paliwa) oraz rok pierwszej rejestracji lub 
spełnianą normę emisyjną. 

NOWE CZY UŻYWANE?

Wózki widłowe, jako najczęściej wykorzystywany środek 
transportu wewnętrznego, stanowią potencjalnie istotne 
źródło oddziaływania na środowisko. Wynika to nie tyl-
ko z ich dużego rozpowszechnienia, ale także z faktu, że 
eksploatowane są przeważnie pojazdy używane, mające 
kilkanaście i więcej lat. Na rysunku zaprezentowano liczbę 
rejestracji wózków widłowych w Polsce w latach 2009-
2013, zgodnie z raportem z badania rynku pierwotnego 
i wtórnego wózków widłowych3. W 2009 roku zareje-
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strowano 13 661 wózków widłowych ogółem, w 2010 
r. – 13 955 sztuk, w 2011 r. – 15 644 sztuk, w 2012 r. 
– 15 686 sztuk, natomiast w 2013 r. – 14 050 sztuk (rys. 
1). Warto zaznaczyć, że w ostatnich trzech latach obję-
tych badaniem wzrósł udział nowych wózków widłowych 
w ogólnej liczbie rejestracji z 23% w 2009 r. do 41% w la-
tach 2012 i 2013. Ma to duże znaczenie z punktu widze-
nia redukcji oddziaływania na środowisko. 

Podstawą do określania stawki opłaty za korzystanie ze 
środowiska jest wielkość emisji gazów i pyłów do powie-
trza. W odniesieniu do działalności transportowej dotyczy 
to emisji spalin powstających na skutek spalania paliwa 
w silniku spalinowym. Z punktu widzenia przedsiębiorcy 
wielkość opłaty oblicza się, korzystając ze stawki przypi-
sanej danemu typowi pojazdu lub na podstawie pomiarów 
własnych emisji (co często jest bardzo kosztowne i czaso-

chłonne). Warto podkreślić, że podejście związane z opła-
tami za korzystanie ze środowiska skupia się na stronie 
emisyjnej eksploatacji wózków widłowych i dotyczy tylko 
jednego wybranego obszaru, który odpowiada za potencjal-
ne oddziaływanie na środowisko. Aby uzyskać pełen obraz 
oddziaływania środowiskowego wynikającego z realizacji 
procesów transportowych przy użyciu wózków widłowych, 
można wykorzystać perspektywę cyklu życia i użyć techniki, 

określaną jako środowiskowa ocena cyklu życia (LCA). W ta-
kim przypadku należy wziąć pod uwagę poszczególne etapy 
cyklu życia w odniesieniu do zarówno wózka widłowego, 
jak i samego paliwa, wśród których emisja spalin jest tylko 
jednym z elementów eksploatacji (rys. 2 i rys. 3).

Etap eksploatacji pojazdu jest tylko jednym z elementów 
całego cyklu życia wózków widłowych (rys. 2). Technika 
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w Polsce w latach 2009-2014 wg raportu Widlak 2014 

Rys. 3. Eksploatacja wózka widłowego jako etap cyklu życia 
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LCA stanowi analizę wejść-wyjść, dlatego oddziaływa-
nie na środowisko każdego z etapów zaznaczonych na 
rysunku 2 i 3 na zielono, powinno odnosić się do surow-
ców i materiałów wykorzystywanych w poszczególnych 
procesach oraz do produktów wyjściowych, emisji do po-
wietrza, wody, gleby i odpadów pozostających po tych 
procesach. Częściowo wejścia i wyjścia stanowią tzw. 
strumienie elementarne, które nie podlegają wcześniejsze-
mu (w przypadku wejść) lub późniejszemu (w przypadku 
wyjść) przetworzeniu przez człowieka. Pozostałe strumie-
nie materiałowe i energetyczne wchodzące lub wychodzą-
ce z procesów pochodzą lub trafiają do tzw. technosfery, 
co oznacza, że podlegają wcześniejszemu/dalszemu prze-
tworzeniu. Przykładem może być etap eksploatacji wyka-
zany na rysunku 3. Paliwo oraz materiały eksploatacyjne 
i części zamienne – jako wejścia do procesu – pochodzą 
z technosfery i mają swoją „historię technologiczną”, bo-
wiem podlegały wcześniejszym procesom produkcyjnym 
i transportowym. Zużyte części zamienne i pozostałości 
materiałów eksploatacyjnych, a także ich opakowania, 
stanowią wyjścia z procesu i trafiają do dalszego przetwo-
rzenia przez człowieka (końcowego zagospodarowania). 
Jeśli, przykładowo, na skutek mycia pojazdu woda ze środ-
kami myjącymi trafia bezpośrednio do gleby, to jest to wyj-

ściowy strumień elementarny. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku emisji spalin, które trafiają bezpośrednio do 
powietrza. Każdy z wymienionych aspektów, bez względu 
na to, czy jest strumieniem elementarnym, czy strumie-
niem wyrobów, niesie za sobą potencjalne konsekwencje 
dla środowiska.

Istnieje wiele przykładów analiz LCA dotyczących różnych 
aspektów transportu, obejmujących np. cykle życia po-
jazdów lub ich elementów konstrukcyjnych, eksploatację 
czy też kwestie związane z użytkowaniem infrastruktu-
ry transportowej. W większości przypadków dotyczą one 
jednak transportu pozazakładowego. Stwierdzono ist-
nienie tylko pojedynczych doniesień literaturowych doty-
czących analiz LCA, zorientowanych na środki transportu 
wewnątrzzakładowego. Przykładami mogą być badania 
wykonywane przez firmy Toyota oraz Jungheinrich4-6. 
Jednakże w analizach tych nie przeprowadzano pomiarów 
emisji gazów wylotowych, ale dokonywano obliczeń na 
podstawie współczynników przeliczeniowych, tj. współ-
czynników konwersji CO2 dla poszczególnych paliw. 

Ponadto stwierdzono brak danych inwentarzowych w ba-
zach danych LCA dotyczących użytkowania wózków wi-

Fot. Politechnika Poznańska
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dłowych. W najnowszej wersji bazy ecoinvent v.3 zawarte 
są informacje dotyczące tylko koparek i ładowarek, pod-
czas gdy w ogólnodostępnej bazie ELCD, opracowanej 
przez Institute for Environment and Sustainability, Joint 
Research Centre, stwierdzono obecność danych inwenta-
rzowych tylko dla koparki.

DUŻE WYZWANIE

Z tego względu zespół pracowników Politechniki Poznań-
skiej rozpoczął badania, mające na celu uzyskanie danych, 
opartych na pomiarach przeprowadzanych w warunkach 
rzeczywistych, związanych z energetycznymi aspektami 
eksploatacji wózków widłowych o różnych napędach. Za-
sadniczym celem jest określenie oddziaływania na śro-
dowisko związanego z realizacją jednostki funkcjonalnej 
przez różne typy wózków. Założono, że z punktu widze-
nia funkcji pełnionej przez procesy transportowe, najlepiej 
dokonać przeliczeń danych na tonokilometr (tkm) jako 
jednostkę miary pracy przewozowej wykonywanej przez 
środki transportu towarowego. Tkm stosuje się w prak-
tyce w transporcie towarowym oraz w LCA databases 
w odniesieniu do transportu towarów. Jednocześnie jest 
to podejście zgodne z powszechnie wykonywanymi anali-
zami silnikowymi, w których jako jednostki przeliczeniowe 
wykorzystuje się właśnie g/km (emisje odniesione do dro-
gi) lub g/kWh (emisje odniesione do pracy wygenerowa-
nej przez silnik). W przypadku przebiegów pustych dane 
przeliczone zostaną na 1 km. W związku z tym dla prze-
wozu ładunku jednostkę funkcjonalną zdefiniowano jako 
przetransportowanie ładunku o masie 1 tony na dystansie 
1 km, natomiast dla przejazdów pustych jako pokonanie 
dystansu o długości 1 km przez pojazd nieobciążony ła-
dunkiem. Badania są w trakcie realizacji, ale zakłada się, 
że pomogą wypełnić lukę istniejącą w ogólnych bazach da-
nych LCA, związaną z brakiem danych inwentarzowych dla 
wózków widłowych. 

 Wyniki analiz mogą okazać się pomocne nie tylko w kon-
tekście analiz LCA, ale także w świetle porównania ze 
stawkami opłat za korzystanie ze środowiska dla tego 
typu pojazdów, naliczonymi od strony „wejściowej” pro-
cesu czy wg zużycia paliwa. Kolejnym istotnym aspektem 
jest porównanie oddziaływania na środowisko realizacji 
tej samej jednostki funkcjonalnej przez pojazdy spalino-
we i wózki z napędem elektrycznym. Wózki elektryczne nie 
emitują spalin w miejscu realizacji procesu transportowe-

go, ale w jakimś sensie emisje te są przesunięte w łań-
cuchu dostaw, bowiem następują w elektrowni podczas 
spalania paliw. Jest to nieco odmienna sytuacja, bowiem 
chodzi o pojedyncze duże źródło emisji, a nie o drobne, roz-
proszone emisje z pojedynczych wózków widłowych, jed-
nakże warto porównać oddziaływanie na środowisko obu 
tych sytuacji i przekonać się, który ze sposobów realizacji 
funkcji transportowej wiąże się z mniejszym oddziaływa-
niem na środowisko. 

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Paweł Fuć, Instytut Silników Spalinowych 
i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Po-
litechnika Poznańska

dr hab. inż. Przemysław Kurczewski, Instytut Silników 
Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych 
i Transportu, Politechnika Poznańska

dr inż. Ewa Nowak, Instytut Chemii i Elektrochemii Tech-
nicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika 
Poznańska
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Lokomotywy sektora MŚP w Polsce
W I kwartale 2016 roku przedstawiciele polskiego sektora MŚP oceniają warunki do roz-
woju jako umiarkowanie korzystne. Najbardziej pesymistyczne są mikro i małe firmy, 
w lepszych nastrojach bieżący rok rozpoczęły średnie przedsiębiorstwa – wynika z indeksu 
„Barometr EFL”[1]. Skąd taki wynik? Tylko 18,8% przedstawicieli mikrofirm spodziewa się 
wzrostu inwestycji w pierwszych miesiącach br., podczas gdy wśród średnich podmiotów 
odsetek ten jest o 9,8 p.p. wyższy i wynosi 28,6%. Średni przedsiębiorcy są też większymi 
optymistami, jeśli chodzi o poziom sprzedaży – więcej niż co trzeci oczekuje wzrostu jej 
dynamiki, wśród mikrofirm tylko co piąty.

– Zróżnicowanie ocen sytuacji bardzo często skorelowane 
jest z wielkością firmy, która tej oceny dokonuje. Więksi gracze 
czują się pewniej na rynku, śmielej planują kolejne inwestycje  
i w związku z tym mniej obawiają się przyszłości. Na dru-
gim krańcu mamy mikro i małych przedsiębiorców, któ-
rzy wykazują nieco mniejszą aktywność inwestycyjną 
i ostrożniej podchodzą do prognoz. Potwierdza to odczyt 
pierwszego w tym roku Barometru, jeśli spojrzymy na sub-
indeksy firm w zależności od ich wielkości. Optymizm wy-
kazują przedstawiciele największych uczestników sektora 
MŚP, natomiast pesymizm rośnie tym bardziej, im mniej-
sza jest firma – mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL. 
– Co ciekawe, wynik uzyskany przez średnie przedsiębior-
stwa jest wyższy niż indeks główny (o 3,2 pkt.), co może 
oznaczać, że to właśnie te podmioty w pierwszej części 
tego roku będą lokomotywą napędzającą wzrost polskiego 
sektora MŚP – dodaje Kuczyński.

PESYMIŚCI W MNIEJSZYCH FIRMACH

Subindeks „Barometru EFL”, który informuje o skłonności 
firm z sektora MŚP do wzrostu, w I kwartale 2016 roku 
był najwyższy wśród średnich przedsiębiorstw i wyniósł 
56,3 pkt. Mikro i małe firmy gorzej oceniają swoją sytu-
acją – uzyskany przez nie wynik był taki sam i wyniósł 
tylko 52,2 pkt. Odczyt ten wciąż pozostaje ponad progiem 
ograniczonego rozwoju (OR[2]) wynoszącym 50 pkt., czy-
li także mniejsze przedsiębiorstwa widzą w najbliższych 
miesiącach szansę na rozwój. 

Na lepszy wynik „BarometruEFL” uzyskany przez średnie pod-
mioty miały wpływ przede wszystkim optymistyczne progno-
zy dotyczące dwóch spośród czterech badanych obszarów. 
„Średniaki” częściej niż pozostali planują inwestycje w środki 
trwałe (28,6% wskazań, małe – 25,7%, mikro – 18,8%) oraz 

liczą na wzrost sprzedaży swoich usług i produktów (38,3% 
wskazań, małe – 32,5%, mikro – 22%). Aż co trzeci przed-
stawiciel małych firm (najwięcej wśród MŚP) prognozuje spa-
dek inwestycji w I kwartale br. Tego samego spodziewa się co 
czwarty reprezentant mikrofirm i co piąty średnich.

W FINANSACH BEZ ZMIAN

W pozostałych dwóch kryteriach, dotyczących płynności 
finansowej oraz zapotrzebowania na finansowanie, wska-
zania mikro, małych i średnich podmiotów nie odbiegają 
istotnie od siebie. Według prognoz większości reprezentan-
tów w każdej z trzech grup, w I kwartale br. nie zmieni się 
zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne oraz płyn-
ność finansowa. Dodatkowo, w całym sektorze MŚP grupa 
respondentów oczekujących poprawy płynności finansowej 
jest liczniejsza niż spodziewających się jej pogorszenia. 

Główny wynik „Barometru EFL” w I kwartale 2016 roku 
wyniósł zaledwie 53,1 pkt. i jest to najniższy odczyt od po-
czątku realizacji badania. Najwyższą wartość indeks osią-
gnął w III kwartale ubiegłego roku, kiedy wyniósł 60,3 pkt.

– W tym momencie mamy dopiero trzeci miesiąc roku, więc 
bardzo trudno jest prognozować, jaki będzie cały 2016 rok. 
Z jednej strony mamy spory szum związany z obecną sy-
tuacją polityczno-gospodarczą, który z pewnością wpływa 
na poczucie niepewności wśród przedsiębiorców. Z dru-
giej jednak strony, najważniejsze wskaźniki ekonomiczne 
jak PKB, rosnąca konsumpcja czy niska stopa bezrobocia 
nie wskazują na to, abyśmy w tym roku mieli do czynienia 
z pogorszeniem koniunktury. I przy tym bym pozostał – 
podsumowuje Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Źródło: EFL
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Rynek leasingu wzrósł o 23% 
Pierwszy kwartał roku okazał się bardzo dobry dla branży leasingowej. Polscy leasingo-
dawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 mld zł, co oznacza 23 proc. wzrost 
wartości nowych kontraktów w skali roku. 

Związek Polskiego Leasingu podał, że dynamika branży 
leasingowej w I kw. 2016r. wyniosła 23 %. Polscy leasin-
godawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 
mld zł, notując wysokie wzrosty w zakresie finansowania 
udzielonego na zakup pojazdów osobowych, dostawczych 
i środków transportu ciężkiego. 

Pierwsze miesiące roku pokazały, że przedsiębiorcy re-
alizujący inwestycje, chętnie korzystają z finansowania 
udzielanego przez firmy 
leasingowe. Bardzo dobre 
wyniki branża odnotowała 
w zakresie finansowania 
pojazdów i środków trans-
portu ciężkiego, odpowia-
dających łącznie za 75 % 
inwestycji w strukturze fi-
nansowania przedmiotów. 
23 proc. dynamika rynku 
jest dobrym prognosty-
kiem wyników polskich le-
asingodawców w 2016r., 
choć znaczący spadek 

w segmencie maszyn i urządzeń w kontekście danych 
o spadku produkcji przemysłowej oraz prezentowanego ba-
dania koniunktury może sygnalizować ochłodzenie apetytu 
inwestycyjnego przedsiębiorstw – powiedział Wojciech Ry-
bak – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku 
Polskiego Leasingu. 

Sektorem, który zanotował największy, bo 52,3 proc. 
wzrost był transport ciężki, w ramach którego raportowa-

[1] „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności 
firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie 
przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, 
ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwesty-
cjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm 
MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, 
które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przy-
gotowywane jest metodą CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki 
są publikowane co kwartał. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 
sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania 
odbyła się w dniach 5 – 11.02.2016 r. 

[2] OR oznacza poziom ograniczonego rozwoju. Podstawową miarą analitycz-
ną zastosowaną do wyników badania jest algorytm stworzony na podstawie 
danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on war-
tości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że 
występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy 
oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, 
czyli poziom ograniczonego rozwoju. Fot. Log4.pl
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ne są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy 
i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejo-
wy. Łączna wartość transakcji dotyczących finansowania 
udzielonego na wymienione aktywa wyniosła w pierw-
szych trzech miesiącach roku 4,3 mld zł, a udział w rynku 
tego segmentu wyniósł 33,4 %. 

Jeszcze lepszy wynik w zakresie wartości nowych kontrak-
tów, branża leasingowa wypracowała w obszarze pojaz-
dów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony 
(5,3 mld zł), przy wysokiej, bo 33,6 proc. dynamice rynku. 
Analizując dane historycznie, wartość nowych kontraktów 
odnoszących się do pojazdów OSD w I kw. br., była nawet 
wyższa od wyników I kwartału 2014r., kiedy na rynek od-
działywało „okienko kratkowe”. Obecnie pojazdy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, w strukturze finanso-
wania przedmiotów stanowią 41,4 %. 

Po I kw. br. w strefie spadków znalazł się obszar maszyn 
i urządzeń, liczony łącznie z IT (-8,8 %), głównie za sprawą 
niższego niż w ubiegłym roku, finansowania udzielonego 
na maszyny rolnicze i budowlane. Mimo ujemnej dynamiki, 

łączna wartość nowych kontraktów w segmencie maszyn 
i urządzeń (łącznie z IT) wyniosła 3,1 mld zł, co oznacza, że 
maszyny mają 24 proc. udział w strukturze przedmiotowej 
rynku. Dużo mniejszy wpływ na wyniki branży leasingo-
wej w I kw. wywarł sektor nieruchomości, którego wartość 
w strukturze finansowania przedmiotów wynosi 0,6 %.

KONIUNKTURA BRANŻY LEASINGOWEJ

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zreali-
zowanego przez ZPL wśród osób odpowiedzialnych ze 
sprzedaż w firmach leasingowych pokazują, że w II kwar-
tale 2016r. ankietowane firmy oczekują poprawy w zakre-
sie aktywności sprzedażowej. Jednocześnie spodziewają 
się stabilizacji poziomu zatrudnienia i stabilizacji jakości 
portfela leasingowego. Specjaliści branży, prognozując jak 
zmieni się wartość finansowanych aktywów w II kwartale 
br. w odniesieniu do właśnie zamkniętego kwartału, ocze-
kują wyższego poziomu finansowania dla transportu cięż-
kiego oraz pojazdów OSD. 

Źródło: ZPL

IKB_Reklama_LOGISTYKA_2016-04_v5-HQ-FINALNA.indd   1 2016-04-22   11:17:21
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Inwestycje w logistyce – dobór formy 
finansowania zależy od przedsiębiorcy
To co my, finansujący wózki , możemy zaobserwować to, że po rozwiązania, z których do tej 
pory korzystały tzw. duże i bogate firmy, sięga coraz szersza rzesza firm może mniejszych, ale 
stawiających na nowoczesne i kompleksowe rozwiązania. Każdy producent/dostawca posiada 
bardzo bogatą ofertę produktów i rozwiązań – wystarczy zajrzeć na ich strony internetowe.

Walka rozgrywa się m.in. o to, aby oferowane rozwiązania 
uczynić bardziej dostępnymi, w tym umożliwić korzystanie 
z kompleksowych rozwiązań bez konieczności ich kupowania.

Z naszych obserwacji wynika, że usługą umożliwiającą 
powyższe i rozwijającą się w bardzo obiecujący sposób, 
jest najem długoterminowy samych wózków i związanych 
z nimi rozwiązań logistycznych – wszystko co związane 
z użytkowaniem można zamknąć w jednej racie najmu. 
Katalog korzyści wynikających z korzystania z najmu dłu-
goterminowego jest naprawdę długi. Każdy znajdzie w nim 
coś dla siebie – właściciel firmy, kierownictwo firmy, dział 
finansowy czy służby utrzymania ruchu.

W finansowaniu wózków swoje miejsce od samego początku 
działalności, od ponad 40 lat w ogóle i od 15 lat w Polsce, zna-
lazła nasza firma IKB Leasing Polska. Od lat jesteśmy liczącym 
się graczem. W roku 2015 po raz któryś w naszej historii byli-
śmy największym finansującym wózki widłowe w Polsce.

Nasz rozwój realizujemy w oparciu o finansowanie leasingiem 
zarówno producentów jak i klientów. Oferujemy leasing ope-
racyjny i finansowy w ujęciu podatkowym. Mamy na swoim 
koncie wiele indywidualnych rozwiązań umów leasingu opera-
cyjnego w ujęciu rachunkowym, w zgodności z różnymi stan-
dardami (ustawa o rachunkowości, US GAAP, IFRS). Oferujemy 
pożyczki, które ze względu na sposób rozliczania są atrakcyjne 
zwłaszcza dla firm korzystających z dotacji unijnych. Oraz coraz 
bardziej na znaczeniu zyskuje najem długoterminowy.

Najem oferują wszyscy liczący się producenci i dostaw-
cy wózków. Działa to zwykle tak, że producenci leasin-
gują wózki od firm leasingowych, a potem wózki trafiają 
do klientów na podstawie umów najmu. Transakcja jest 
zrealizowana, cel sprzedażowy osiągnięty, ale producent/
dostawca zadłuża się bo równocześnie pod dany kontrakt 
najmu zaciągnął zobowiązanie leasingowe w wysokości 
wartości wynajmowanych wózków.

Działając wyłącznie w ten sposób, prędzej czy później 
można napotkać granice możliwości dalszego zadłużania 
się. Można też po prostu dojść do wniosku, że jest potrzeba 
znalezienia innego rozwiązania bo przecież trzeba się roz-
wijać. Jesteśmy zdania, że finansowaniem powinien zaj-
mować się finansujący. Nie powinien tego w całości brać 
na swoje barki producent. 

Oferujemy producentom/dostawcom, naszym zdaniem, cie-
kawszy model realizowania najmów długoterminowych niż 
ten z tradycyjnym „liniowym” układem „firma leasingowa-
-producent-klient”, a producent wchodzi w rolę finansującego.

U nas każdy „robi swoje”. Producent dostarcza, sprzeda-
je i serwisuje wózki. We wszystkich sprawach związanych 
z eksploatacją i serwisowaniem wózków klient zwraca się do 
swojego wybranego i zaufanego producenta. Czyli jest tak jak 
zwykle. IKB Leasing Polska „finansuje” wózki i formalnie jest 
stroną umowy najmu długoterminowego dla klienta, ale tak 
naprawdę interakcja na linii klient-IKB Leasing ogranicza się 
do bardzo niewielu kwestii. Klient nadal otrzymuje rachunki 
z jednego miejsca i w jednym miejscu je opłaca.

Wszystko to bez konieczności wspomnianego zadłużania się 
producenta w stosunku 1:1, kiedy wartość wózków w najmie 
do klienta równa się wartości zawartej umowy leasingowej.

Aby zobrazować jak bardzo może zmienić się skala działania 
producenta/dostawcy wózków w ramach oferty najmu dłu-
goterminowego realizowanego poprzez firmę leasingową, 
wystarczy wspomnieć, że przy zachowaniu takiego samego 
„poziomu zadłużenia” producent może uplasować na ryn-
ku najmu długoterminowego flotę o wartości 5-6 krotnie 
większej. Są też i inne korzyści ale o nich wiedzą już ci, którzy 
z nami współpracują.

Bartosz Budziewski
Dyrektor ds. Biznesu Centralnego 
IKB Leasing Polska
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Trwałe wózki solidny partner
Z Tomaszem Mraczkiem, Prezesem Zarządu Zeppelin Polska Sp. z o.o., o rynku wózków 
widłowych, i kierunkach jego rozwoju rozmawia Andrzej Szymkiewicz.

Andrzej Szymkiewicz: Co się zmieniło 
przez ostanie 3 lata w branży wózkowej?

Tomasz Mraczek: Z pewnością można 
stwierdzić, że rynek wózków widłowych 
jest w trendzie wzrostowym, chociaż 
ostatnie miesiące pokazują, że wzrost 
ten nieco wyhamowuje. Jeśli porówna-
my rynek do innych krajów podobnych 
do Polski, jak np. Hiszpania, to nadal jest 
duży potencjał do wzrostu. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, że udział elek-
trycznych wózków z przeciwwagą jest 
w ciągłej fazie wzrostowej i obecnie po-
konał on poziom wózków spalinowych. 
Prawdopodobnie trend ten będzie dalej 
zachowany.

Jak na tle tych zmian pozycjonuje się 
Zeppelin?

– Firma Zeppelin jako wyłączny dystry-
butor wózków HYSTER na rynku polskim 
jest wśród dostawców liderem czołowych 
wózków spalinowych o tonażu powyżej 
8T. Szeroka gama dostępnych produktów 
w naszej ofercie, od małych wózków pa-
letowych po duże wózki do kontenerów, 
sprawia, że jesteśmy jedynym dostawcą 
będącym w stanie proponować rozwiąza-
nia transportu wewnętrznego do bardzo 
zróżnicowanych potrzeb klientów.

W jakim kierunku będzie podążał rynek? 
Czy w stronę wynajmu? Outsourcingu? 
Czy państwo wspiera ten rozwój? Czy 
należałoby cos zmienić, żeby rynek bar-
dziej się rozwijał?

– Obserwując koniunkturę w Polsce, 
rozwój rynku usług (w tym transportu 
wewnętrznego), można zauważyć, że 
wynajem urządzeń, jak również outso-
urcing jest i będzie wiodącym kierunkiem 
w pozyskiwaniu wszelkich urządzeń 
transportowych. Klienci, w szczególności 
duże przedsiębiorstwa, nie chcą ponosić 

dziś ryzyka związanego z posiadaniem 
sprzętu. Bardziej opłaca się im oddać 
w zarządzanie firmom, które się w tym 
specjalizują. Dzięki temu mogą lepiej 
skupić się na prowadzeniu własnego 
biznesu. 

Co było czynnikiem innowacyjnym 
w branży wózków widłowych w ostat-
nim roku/dwóch latach?

– Z pewnością jednym z takich czynni-
ków było pojawienie się baterii litowo-
-jonowych w wózkach elektrycznych. 
Mimo, iż technologia ta jest wciąż bardzo 
droga, to z czasem będzie zastępować 
i wypierać tradycyjne baterie kwasowe. 
Drugą taką innowacją jest pojawienie się 
i rozwój wszelkich systemów zdalnego 
zarządzania flotami wózków. Obecnie 
systemy te pozwalają bardzo szybko po-
zyskać informacje o stanie i pracy wóz-
ków widłowych.

Jak Pan ocenia komunikację marketingo-
wą z rynkiem poprzez udział w targach?

– Udział w targach jest wciąż popularną 
formą komunikacji marketingowej, cho-
ciaż w związku z dostępem do i rozwojem 
internetu nie ma już takiego znaczenia, 
jak niegdyś. Pozostaje jednak wciąż do-
brą formą nawiązywania potencjalnych 
relacji z klientami. 

Jak Hyster kreuje nowości? Czy zbiera in-
formacje od klientów lub/i handlowców 
czy konstruktorzy samodzielnie zdoby-
wają informacje na temat. 

– Hyster bardzo wnikliwie kolekcjonuje 
wszelkie informacje związane z trendami 
rynku i opiniami klientów odnośnie ich po-
trzeb. Jest to nieodłączna forma działal-
ności firmy, której owocem są powstałe 
produkty dopasowane do potrzeb ryn-
kowych. Informacje te zbierane są przez 

całą sieć dilerską, w tym również i Zep-
pelin Polska.”

Co nas czeka w najbliższej przyszłości? 
Jak na nasz rynek wpłynie podatek han-
dlowy? Czy podatek handlowy dotknie 
rynku usług logistycznych?

– Uważam, że podatek handlowy będzie 
dodatkowym obciążeniem, z którym pod-
mioty usługowe będą chciały się „podzie-
lić” ze swoimi dostawcami. Tak to już jest, 
że najbardziej odczują to konsumenci. Nie 
widzę tu większego zagrożenia dla same-
go rozwoju rynku wózków widłowych. 

Jak Państwo oceniacie wpływ polityki na 
rynek usług logistycznych?

– Wszelka forma wprowadzania nowych 
obciążeń finansowych nie wpływa ko-
rzystnie na rozwój przedsiębiorstw. Fir-
my będą musiały znaleźć na to pieniądze 
poprzez jeszcze większą optymalizację 
kosztów (renegocjacje umów z dostaw-
cami, redukcja personelu, itp.). To może 
mieć negatywny wpływ na rynkową kul-
turę biznesową w Polsce, gdzie agresja 
cenowa konkurentów już jest na bardzo 
wysokim poziomie. 

Kierunek rozwoju Hystera na rynku pol-
skim na najbliższe 5 lat. 

– Słuchanie klientów, ciągłe dopaso-
wywanie się do zmieniającego ryn-
ku, dostarczanie trwałego i solidnego 
sprzętu sprawdzającego się w trudnych 
warunkach. 

Dziękuję za rozmowę.

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

http://www.zeppelin-polska.com
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Zwrot w kierunku wynajmu wózków elektrycznych
Rynek wózków widłowych w Polsce nieustannie się rozwija i podlega regularnym zmia-
nom. Określenie, które najbardziej precyzyjnie charakteryzuje te zmiany to ewolucja, któ-
ra wyraża się dwoma tendencjami: zmianą sposobu pozyskiwania wózków z tradycyjne-
go zakupu na wynajem długoterminowy oraz coraz bardziej powszechną wymianą floty 
wózków spalinowych na elektryczne. 

Tendencje te nie są oczywiście niczym odkrywczym, a jedynie 
powieleniem trendów z krajów Europy zachodniej. To wła-
śnie firmy zagraniczne działające w Polsce były prekursorami 
wynajmu długoterminowego, który związany jest z łatwym 
budżetowaniem kosztów utrzymania floty, koniecznością za-
pewnienia flocie stałej lub bardzo szybkiej opieki serwisowej 
i optymalnej sprawności oraz brakiem zobowiązań długo-
terminowych w bilansie. Czynniki te spowodowały, iż z tego 
typu sprawdzonych rozwiązań w coraz większym stopniu ko-
rzystają również polskie i nie tylko duże podmioty gospodar-
cze. Analogiczną prawidłowość można zaobserwować przy 
zastępowaniu wózków spalinowych elektrycznymi. Przed 
kilkoma laty wózek elektryczny zarezerwowany był wyłącz-
nie do użytkowania wewnętrznego, miał słabsze parametry 
w porównaniu ze spalinowym odpowiednikiem i dla wielu 
potencjalnych użytkowników był zagadką, którą interesowali 
się z wyraźną ostrożnością. Aktualnie wózki elektryczne nie 
ustępują spalinowym pod względem osiągów czy warunków 
użytkowania, a w wielu kwestiach jak koszty, bezpieczeń-
stwo pracy, nie wspominając już o ekologii czy ochronie śro-
dowiska, znacznie je przewyższają. Wszystkie te argumenty 
spowodowały, że analizując ilościowo rynek wózków widło-
wych stwierdzić należy kilkuletnią stagnację w obszarze wóz-
ków spalinowych oraz znaczący wzrost sprzedaży wózków 
elektrycznych.

Powyższe uwarunkowania mają oczywisty i niepodważalny 
wpływ na działalność dostawców wózków widłowych. Roz-
wój wynajmu długoterminowego powoduje zmianę w po-
dejściu do opieki serwisowej. Wymusza jak najszybszy czas 
reakcji na zgłoszenia oraz usuwanie usterek, skracanie odle-
głości między serwisem a użytkownikiem, tym samym gene-
ruje rozwój sieci serwisowej czyli de facto tworzenie nowych 
miejsc pracy. Ważną kwestią przy wynajmie jest zapewnienie 
dostępu do części zamiennych, aby zagwarantować możliwie 
optymalną sprawność floty wózków, ewentualnie należy za-
bezpieczyć dodatkowe maszyny jako zastępcze, które wyko-
rzystywane są podczas awarii. 

Niezwykle istotnym tematem, który towarzyszy rozwo-
jowi wynajmu długoterminowego, jest zapotrzebowanie 
na wszelkiego rodzaju systemy rejestracji pracy wózków 
i zarządzania flotą. 

Systemy te w bardzo dużym stopniu umożliwiają kontrolę 
zdarzeń zaistniałych na wózkach, optymalizują wykorzy-
stanie wózków, eliminują przestoje, pomagają rozwikłać 
wiele spornych kwestii oraz ułatwiają podejmowanie 
decyzji dotyczących użytkowanych maszyn kadrze za-
rządzającej. Na działalność dostawców wózków istotny 
wpływ ma także wzrost sprzedaży wózków elektrycz-
nych. W pierwszym rzędzie wymusza zmianę w zakresie 
zarządzania opieką serwisową i ukierunkowanie ze stro-
ny mechanicznej w stronę elektroniczną. To zwrot wy-
magający niejednokrotnie podnoszenia kwalifikacji 
informatycznych, nowych sposobów rekrutacji do działu 
technicznego czy w końcu inwestycji w specjalistyczne na-
rzędzia komputerowo-diagnostyczne. 

Drugi bardzo istotny czynnik to konieczność uświadomie-
nia osobom decyzyjnym oraz końcowym użytkownikom 
wózków elektrycznych, jak dalece różni się prawidłowe 
korzystanie z elektrycznych maszyn w porównaniu ze spa-
linowymi, a w szczególności jak należy traktować „serce” 
elektrycznego pojazdu czyli baterię. W wielu przypadkach 
niewłaściwe traktowanie akumulatora uniemożliwia pełne 
wykorzystanie możliwości wózka, a w efekcie końcowym 
skutkuje błędną, negatywną opinią o całej gamie „elek-
tryków”. Ten obszar z pewnością wymaga jeszcze od do-
stawców wózków ogromnego nakładu pracy, aby odbiorcy 
mogli w pełni docenić walory użytkowe i finansowe inwe-
stycji w elektryczne wózki, i czerpać z tych korzyści przez 
jak najdłuższy czas. 

Marcin Trąbka
Członek Zarządu KUHN Polska Sp. z o.o.
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Japońska technologia i szwedzki design
Działalność dostawców wózków widłowych jest determinowana przez zmiany za-
chodzące na rynku urządzeń transportu bliskiego. Aktualna kondycja ekonomiczno-
-prawna w tym sektorze, bieżąca wielkość popytu, obowiązujące trendy i aktywność 
konkurencji oraz prognozy przyszłego rozwoju rynku to kluczowe aspekty wpływa-
jące na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych prowadzących dystrybucję wóz-
ków widłowych.

Analizując zmiany rynku od strony ekonomicznej należy 
wspomnieć o źródłach finansowania które w przypadku 
oferowania korzystnych warunków mogą wzbudzać popyt 
na nowe maszyny. Preferencyjny leasing np.: z dofinanso-
waniem PolSEFF, wszelkie dopłaty z programów unijnych 
czy aktualna dotacja ZUS, oddziaływują pozytywnie na 
decyzje zakupowe Klientów i tym samym na rozwój dzia-
łalności dostawców wózków widłowych. Ważnym czynni-
kiem ekonomicznym jest też wysokość kursu waluty (EUR, 
USD, JPY) stanowiącego o ostatecznej wartości urządze-
nia – większość dostawców przelicza cenę wg. aktualnej 
stawki dewiz – którego „wahania” często decydują o za-
twierdzeniu lub odroczeniu inwestycji przez Klienta. 

Obowiązujące przepisy odnośnie emisji spalin oraz regu-
lacje prawne dotyczące wymagań dla maszyn użytkowa-
nych wewnątrz obiektów prowadzą do zmiany trendów na 
rynku i ukierunkowania uwagi Klientów na urządzeniach 
z napędem elektrycznym. Dowodem tej tendencji jest wy-
raźny wzrost – w ostatnich latach – sprzedaży wózków 
z segmentu techniki magazynowej oraz elektrycznych 
czołowych wózków widłowych z przeciwwagą. Oczywi-
ście powyższe statystyki nie oznaczają całkowitej zmiany 
charakteru naszego rynku w którym wciąż znaczącą ilość 
(ponad 20%) stanowią spalinowe – LPG i Diesel – czołowe 
wózki widłowe z przeciwwagą konieczne do wykorzystania 
w szeroko pojętej obsłudze zewnętrznej poza magazynem 
gdzie głównym kryterium jest uniwersalność i mobilność 
konstrukcji. Kierunek rozwoju urządzeń z napędem elek-
trycznym powinien zostać utrzymany w kolejnych latach 
z uwagi na korzystną koniunkturę na rynku powierzchni 
magazynowych i ciągłe inwestycje w segmencie centrów 
logistycznych które stanowią główną część odbiorców 
wózków techniki magazynowej.

Kluczowe zmiany zachodzące na rynku wymagają większej 
aktywności konkurencji która monitorując przekształcenia 

zachodzące w tym sektorze musi odpowiednio dosto-
sowywać swoją ofertę do wymagań i potrzeb Klientów. 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom powstała gru-
pa UNICARRIERS. Konsolidacja działalności w segmencie 
wózków widłowych 3 japońskich udziałowców (INCJ, NIS-
SAN Motor i Hitachi Construction Machinery) doprowadzi-
ła do stworzenia globalnego koncernu ukierunkowanego 
tylko i wyłącznie na rynek urządzeń transportu bliskiego. 
Integracja zapewniła dostęp do szerszej gamy rozwiązań, 
umożliwiła unifikację biur projektowych i zwiększyła ka-
pitał ludzki. Dzięki nowoczesnemu podejściu do biznesu 
osiągnięto efektywniejsze zarządzanie w rezultacie cze-
go zmniejszono koszty produkcji (m.in.: do Europy prze-
niesiono produkcję spalinowych modeli GX – od 3,5t do 
5t), wprowadzono na rynek innowacyjne produkty (m.in.: 
wózek VNA serii URS – zdobywca nagrody IFOY2015) 
i uruchomiono nowe rozwojowe projekty (m.in.: otwarcie 
centrum szkoleniowego w Danii).

UNICARRIERS tworzy doskonałą mieszankę japońskiej ja-
kości i technologii, szwedzkiego design’u i ergonomii oraz 
europejskiego ducha innowacyjności w przemyśle środków 
transportu magazynowego. Od sierpnia 2012 autoryzo-
wanym importerem wózków widłowych UNICARRIERS 
jest firma POLSAD Jacek Korczak, która od 2000 roku była 
dealerem marki NISSAN Forklift szczycąc się najlepszymi 
wynikami sprzedaży w całej sieci. We współpracy z naszy-
mi Dealerami zapewniamy Klientom najlepsze doradztwo 
przy wyborze maszyn, jak i fachowe wsparcie techniczne 
w trakcie eksploatacji. Profesjonaliści zasługują na profe-
sjonalną obsługę!

Maciej Fajkowski
Dyrektor Działu Importu POLSAD
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Oszacowane bezpieczeństwo
Problematyka bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, przedsta-
wiona przez pryzmat zastosowania systemów zwiększających bezpieczeństwo użyt-
kowania środków transportu, nie poddaje się jednoznacznym ocenom. Dlaczego? Inaczej 
na ten problem patrzy specjalista BHP, który posiada ugruntowaną wiedzę na temat 
przepisów i środków jakie powinno się stosować, inaczej pracownik będący użytkowni-
kiem tych środków, a jeszcze inaczej pracodawca, właściciel zakładu, kadra zarządzają-
ca, przed którymi częstokroć leży decyzja co do przeznaczenia na ten cel odpowiednich 
finansów. Każda z wymienionych powyżej grup odbiorców jest ważna i do każdej trafiają 
inne argumenty.

Czy obecnie stosowane środki zwiększające bezpie-
czeństwo pracy wózków widłowych a tym samym 
pracowników wykonujących pracę w ich otoczeniu są 
wystarczające?

Odpowiadając na tak zadane pytanie nie można genera-
lizować problemu bezpieczeństwa i wszystkich przypad-
ków wrzucać do jednego worka. Każdy magazyn jest inny. 
Charakterystyka pracy, rozmieszczenie ciągów komunika-
cyjnych, stanowisk pracy a nawet codziennie pokonywana 
przez pracownika droga na stołówkę ma znaczenie. Ponie-

waż nie można do końca przewidzieć zachowań człowieka 
lub nad nimi do końca zapanować, zapewnienie całkowi-
tego bezpieczeństwa pracy w magazynie staje się poważ-
nym problemem. 

Wypadek szybko weryfikuje czy zastosowane środki są 
wystarczające i/lub poprawnie wprowadzone. Często-
kroć dopiero wtedy zastanawiamy się czy warto sięgać 
do nowych, bardziej wyrafinowanych metod zapobiegania 
wypadkom. Z punktu widzenia dostawcy systemu wy-
krywania i ostrzegania przed potencjalną kolizją maszyny 

Zdjęcie: pixabay.com
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z pracownikiem pieszym, prewencji wypadkowej nigdy za 
mało. Do tych nowoczesnych środków prewencji zdecydo-
wanie możemy zaliczyć systemy ostrzegania przed kolizją, 
jak np. AWIA Horyzont®. Jedną z ich podstawowych zalet 
jest możliwość konfiguracyjnego dostosowania funkcjo-
nalności detekcji i sposobu powiadamiania do warunków, 
w jakich będą pracować. 

Jakimi kryteriami powinien się kierować zarządzający 
wybierając system ostrzegania przed potencjalną kolizją? 

Przede wszystkim należy poddać gruntownej analizie śro-
dowisko pracy i jasno sprecyzować oczekiwania. Drugim 
krokiem jest zapoznanie się z dostępnymi na rynku roz-
wiązaniami i zweryfikować sposób ich działania w swoim 
środowisku pracy. 

Jakie czynniki wpływają na skalę zastosowań rozwiązań 
z zakresu bezpieczeństwa pracy wózków?

Jednym z podstawowych czynników jest zwiększająca się 
świadomość pracodawców związana z bezpieczeństwem 
pracy i negatywnymi skutkami, jakie niosą zaniedbania 
tego obszaru. Jednak w wielu przypadkach są to działania 
„wymuszone” poprzez zmiany w sposobie egzekwowania 
przepisów, surowsze kary czy samo wystąpienie wypadku. 

Analizując czynniki sfery finansowej, należy stwierdzić , że 
„bezpieczeństwo pracy” w Polsce nadal nie jest artykułem 
pierwszej potrzeby. Często przegrywa ono w końcowym 
rachunku zysków i strat z bieżącym wydatkami inwesty-
cyjnymi. Może dlatego, że korzyści jakie ze sobą niesie 
bezpieczeństwo nie są łatwe do oszacowania. Dlatego, 
że nie stanowią w arkuszu ryzyka dość ważnej dla praco-
dawcy pozycji, dopóki nie zaistnieją fizycznie. To pozycje 
na które trzeba zwracać uwagę. Koszt wykwalifikowa-

nia pracownika, widziany 
przez pryzmat inwestycji 
i wymiernej straty w przy-
padku, gdy pracownik ule-
ga wypadkowi i nie wraca 
do pracy. Koszty wypadku, 
liczone przerwą w pracy, 
czasem postępowania 
wyjaśniającego, kosztem 
procesów sądowych, kar 
i odszkodowań oraz utra-

ta mienia. I wreszcie ten najbardziej oczywisty, bo ludzki 
– ochrona pracowników.

Postęp technologiczny, dzięki któremu pojawiają się nowe 
możliwości w zakresie dostępnej na rynku oferty. Innowa-
cje technologiczne również w tym obszarze znajdują sze-
rokie zastosowanie. Producenci wózków widłowych coraz 
częściej patrzą na systemy bezpieczeństwa jako element 
wyposażenia. Kto kiedyś myślał o pasach bezpieczeństwa 
na wózkach w ramach standardu? Postęp technologiczny 
daje nam dzisiaj możliwości o jakich 10 lat temu w ogóle 
nie myśleliśmy. Już dzisiaj wykrywamy pracownika pie-
szego w sytuacji kiedy jest on niewidoczny dla operatora 
wózka w odległości nawet do kilkudziesięciu metrów. Co 
więcej, wyświetlamy mu tą informację i wpływamy po-
średnio na to jak się zachowa. 

Informacja o położeniu pracownika względem środków 
transportu wewnątrzzakładowego jest jedną z pod-
stawowych potrzeb ukierunkowanych na zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia wypadku. Systemy takie jak AWIA 
Horyzont® zaspokajają faktyczne zapotrzebowania kon-
sumentów pod kątem eliminacji zagrożeń wynikających 
z nieuwagi i braku koncentracji pracowników, ograniczonej 
widoczność kierowcy, dużych gabarytów transportowa-
nego towaru, hałasu przemysłowego, nieprzestrzegania 
przepisów czy zbyt późnego spostrzeżenia przeszkód na 
drodze, np.: wtargnięcia osób trzecich, czy też pojawienia 
się innego środka transportowego. Od nas samych zale-
ży kiedy staną się elementem systemów bezpieczeństwa, 
które budujemy w swoim zakładzie pracy. Czy kiedyś się 
tam znajdą? Należy odpowiedzieć twierdząco.

Konrad Janikowski 
Dyrektor ds. Nowoczesnych Technologii, ENTE 
Sp. z o.o.

Rys. Podzespoły systemu AWIA Horyzont®
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Marka z globalnym 
potencjałem
Z Krzysztofem Polesiakiem, prezesem za-
rządu Camso Polska S.A., o nowej marce, 
nieprzewidywalnym rynku opon do wózków 
widłowych i oponie przyszłości rozmawia 
Andrzej Szymkiewicz.

Andrzej Szymkiewicz: Rok 2015 był dla firmy bogaty 
w wydarzenia. Pojawiła się m.in. nowa nazwa firmy, 
która połączyła dwa czołowe w swoich obszarach bizne-
sowych brandy. Jak podsumowałby Pan te wydarzenia?

Krzysztof Polesiak: Marki Camoplast i Solideal połączyły 
się pod wspólną nazwą Camso. Po pięciu latach od połą-
czenia obu firm i po okresie przejściowym, gdy funkcjono-
wały obie nazwy, teraz jest jedna silna marka na wszystkie 
typy produktów Grupy. Celem jest skupienie pod jedną na-
zwą wielu produktów i zbudowanie wizerunku najlepszego 
dostawcy w branży. Jeśli chodzi o polski rynek, mówimy 
głównie o produktach dla grupy opon do wózków widło-
wych – segmencie Material Handling (MH) oraz do ma-
szyn budowlanych, czyli segmencie Construction (CON). Na 
świecie dochodzą jeszcze produkty do maszyn rolniczych 
i segment Power Sport, czyli zestawy gąsienicowe do qu-
adów czy skuterów śnieżnych.

Czy wartości, które były charakterystyczne dla obu firm, 
zasymilowały się, by dać nową jakość, czy też funkcjonu-
ją osobno pod nową nazwą?

Powstała silna marka konsolidująca to, co najlepsze w Ca-
moplast i Solideal, i dająca nowy początek jednej marce na 
cały asortyment. Globalnie pod jednym brandem oferowa-
ne są wszystkie produkty, które do tej pory miały swoje 
oddzielne struktury techniczne i sprzedażowe. Teraz sta-
nowią jedność.

Hasło kampanii informacyjnej firmy Camso mówiło, że 
„zaczynacie tam, gdzie kończy się droga”. Co to oznacza?

To dość jasny przekaz, bo jako nieliczni z producentów 
oferujemy wyłącznie ogumienie (opony i gąsienice) do za-
stosowań przemysłowych, tzn. nie mamy w ofercie opon 

do samochodów osobowych czy ciężarowych poruszają-
cych się po drogach publicznych. Całą uwagę skupiamy 
na ogumieniu wykorzystywanym w przemyśle, które ma 
wpływ na wydajność pracy, na obniżenie kosztów i bez-
pieczeństwo. W zakładach przemysłowych, fabrykach czy 
centrach logistycznych nie ma ogólnodostępnych dróg 
publicznych, kończą się one przy bramie tychże przedsię-
biorstw. Dotyczy to także placów budów. Nie inaczej jest 
z ogumieniem dla rolnictwa, a gąsienice skuterów śnież-
nych mają bezpiecznie i sprawnie pokonywać bezdroża. 
Dlatego, aby oferować najlepsze produkty do takich apli-
kacji, sami musimy uwolnić się od utartych ścieżek i wczuć 
się w potrzeby i wymagania stawiane ogumieniu w takich 
warunkach.

Jak klienci przyjęli tę zmianę?

Początkowo nasi klienci podchodzili do zmian bardzo 
ostrożnie, przywiązanie do marki Solideal miało tu swoje 
znaczenie. Rozumiemy to i zachowaliśmy na okres przej-
ściowy nazwy handlowe na oponach, a na wszystkich ma-
teriałach informacyjnych mamy do dziś czytelny przekaz, 
że Camso to dawniej Camoplast Solideal. Okres przejścio-
wy od zmiany nazwy marki będzie trwał około dwóch lat, 

Krzysztof Polesiak
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później wszystkie produkty będą miały wyłącznie nowy 
brand Camso. Zmiana lub nowość zawsze budzą pewne 
obawy, dziś już jednak nie dostrzegamy pogłębiania się 
niepewności. To szansa dla nas wszystkich: dla producen-
ta, dla naszych partnerów, którzy będą pracować z silnym 
dostawcą wyspecjalizowanych produktów, oraz dla użyt-
kowników mających dostęp do najnowszej technologii 
i rozwiązań zapewniających najlepszą wydajność, a tym 
samym ograniczających koszty pracy.

Pojawią się nowe produkty czy nowe jakościowo usłu-
gi? Jak w nowej firmie będzie wykorzystywany ten efekt 
synergii?

To odbywa się dwutorowo. W naszych biurach konstruk-
cyjnych (4 miejsca na świecie, ponad 200 inżynierów) pra-
cujemy nad nowymi rozwiązaniami i zapewne w niedługim 
czasie będą się pojawiać kolejne nowe produkty, których 
rynek oczekuje. Już w tym roku w segmencie budowlanym 
pojawiły się dwa nowe typy opon, które na razie są dostęp-
ne na rynku amerykańskim, ale w połowie roku pojawią się 
także w Europie. Staramy się poszerzać również obszar 
usług; nowym projektem, rozwijanym obecnie na rynku 
amerykańskim, jest Solideal SOS wspierający partnerów 
i użytkowników opon przemysłowych profesjonalną wy-
mianą, serwisem, doradztwem i innymi działaniami zwią-
zanymi z eksploatacją opon. W Polsce wdrażamy podobny 
projekt, który będzie funkcjonował pod nazwą Camso SOS. 
Nie zaimplementujemy jednak modelu z rynku amerykań-
skiego, bo tam są inne struktury i lepiej stworzyć organi-
zację takich usług od nowa, tak by spełniały wymagania 
i pasowały do naszego rynku.

Jaki potencjał ma Camso w Polsce?

Jesteśmy liderem na rynku oferującym wszystkie niezbęd-
ne produkty, usługi oraz obsługę posprzedażną. W polskim 
oddziale pracuje blisko 20 osób, dysponujemy własnym 
magazynem o powierzchni 2200 m2, w którym regularnie 
znajduje się ponad 10 tysięcy produktów (opon, gąsienic, 
felg) na potrzeby polskiego rynku. Mamy także własną 
stację wypełniania opon elastomerem. Usługa ta ma coraz 
więcej zwolenników, gdyż zapobiega przestojom wywo-
łanym uszkodzeniami i eliminującym maszynę z pracy, co 
dodatkowo pozwala precyzyjnie zaplanować ewentualną 
wymianę opon. Mamy też największą w Polsce prasę do 
montowania opon superelastycznych (pełnych) na felgi 

o średnicach od 8” do 33”. Oprócz nas takim urządzeniem 
nie może się pochwalić nikt w tej części Europy. Posiadamy 
ponadto jedną z najszerszych ofert produktowych w seg-
mencie MH i CON oraz bezpośredni dostęp do zasobów 
wytwarzanych w 22 fabrykach Camso na całym świecie. 
Ma to znaczący wpływ na nasze możliwości na lokalnym 
rynku. Najważniejsze jednak jest to, że tworzymy z na-
szymi partnerami handlowymi profesjonalną sieć, która 
współpracuje z nami od wielu lat i jest blisko użytkownika, 
zapewniając mu najlepszą obsługę.

A jaka jest strategia firmy na ten rok?

Przygotowaliśmy strategię stabilnego wzrostu dla obu 
obszarów naszych działań. Myślę zarówno o segmencie 
Material Handling, jak i Construction. Już pierwszy kwar-
tał br. pokazał, że nie będzie łatwo osiągnąć założony 
cel mimo wielu planowanych inwestycji na polskim ryn-
ku i napływu środków europejskich. Mamy jednak na-
rzędzia, aby sprostać tym zadaniom. Chcemy przy tym 
wspierać naszych partnerów i dzielić się z nimi naszym 
potencjałem, pokazując, że współpraca z nami im także 
przyniesie korzyści.

Jakie cele wyznacza centrala? Czy uwzględniają realia 
naszego rynku?

Centrala firmy jest w Kanadzie, a w ramach rynku eu-
ropejskiego mamy niezależne struktury menedżerskie 
i zarządcze, które znacznie lepiej znają realia naszego 
rynku i przekazują to w odpowiedni sposób dalej. Wyzna-
czone cele są realne i przemyślane, uwzględnia się struk-
turę i zachowanie danego rynku, co pozwala na realne 
planowanie.

Jaki jest rynek w Polsce? Czy ma podobne struktury jak 
w rozwiniętych gospodarkach?

Przewidywalność naszego rynku jest nieco inna niż na 
Zachodzie Europy, ponieważ tam udziały opon superela-
stycznych i pneumatycznych do wózków widłowych utrzy-
mują się na niemal stałym poziomie. W Polsce z roku na 
rok rośnie udział sprzedaży opon superelastycznych kosz-
tem opon pneumatycznych. Do tego dochodzi zjawisko 
presji niskiej ceny, gdzie oferuje się produkty nieznane, nie-
sprawdzone i nie do końca przeznaczone do konkretnych 
aplikacji, ale ze względu na cenę wybierane przez klien-
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tów, którzy później często żałują swoich decyzji, bo wydali 
dwukrotnie więcej, niż zakładali. Trudno powiedzieć, kiedy 
sytuacja się ustabilizuje, ale widzimy potrzebę dużej pracy 
z klientem i budowania świadomości wyboru.

Czy będzie Akademia Camso?

Jak najbardziej, będziemy podążać w tym kierunku. W prze-
szłości było to rozwiązanie głównie dla sprzedaży, teraz 
widzimy dużą potrzebę szkoleń techniczno-produktowych. 
Chcemy szkolić naszych partnerów w zakresie cech pro-
duktów, korzyści dla klienta i wartości marki, jakie oferują 
konkretne rozwiązania i produkty z najwyższej półki.

Czy są efekty poprzednich działań edukacyjnych na rynku?

Oczywiście, każdy z partnerów uczestniczący w naszej 
Akademii podkreślał przydatność szkoleń. Wielu zwracało 
uwagę zwłaszcza na obecne w programie kursów zwięk-
szanie pewności siebie i rozwijanie umiejętności komu-
nikacji potrzebne w kontaktach z klientami. To pomogło 
rozwiązać wiele problemów. To, czego partnerzy się uczyli 
z nami, wykorzystują w codziennej pracy.

Jaki był dla Camso miniony rok? Czy założone cele zostały 
osiągnięte?

Miniony rok nie był łatwy. Biorąc pod uwagę tak poważ-
ne zmiany jak połączenie marek, wprowadzenie nowego 
brandu, zmianę na stanowisku prezesa zarządu firmy 
w Polsce, trzeba powiedzieć, że wyszliśmy z tego obron-
ną ręką, zarówno organizacyjnie, jak i w zakresie wyniku 
sprzedażowego. Udało nam się zrealizować cele, choć nie 
było to proste.

Czujecie oddech konkurencji? Czy rynek staje się coraz 
bardziej konkurencyjny?

Bez konkurencji nie ma rynku, każdy stara się wprowadzać 
rozwiązania, które będą go wyróżniały na rynku. My stara-
my się analizować te działania i reagować, jeśli to koniecz-
ne. Nasza pozycja na rynku jest znacząca, ma wpływ na 
inne firmy z branży, dlatego wielu konkurentów wzoruje 
się na nas, wprowadzając pewne rozwiązania. Stajemy 
się firmą wyznaczającą określone standardy zachowań, 
co nas bardzo cieszy, chociaż nie jest proste, bo zawsze 
łatwiej równać do lepszego.

Jaki udział w rynku ma Camso?

Musimy tu oddzielić kwestię świata i polskiego rynku. Po 
przejęciach, które stały się udziałem naszej firmy w ostat-
nim czasie, zajmujemy trzecie miejsce na świecie pod 
względem obrotów handlowych wśród firm specjalizują-
cych się w produktach off-the-road. Jeżeli chodzi o Polskę, 
to w zależności od segmentu produktowego zajmujemy 
pierwsze, drugie lub trzecie miejsce, a nasz szacunkowy 
udział w rynku wynosi od 15% do nawet 30%, zależnie od 
asortymentu. Generalnie jesteśmy w ścisłej czołówce firm 
branży ogumienia przemysłowego na polskim rynku.

Czy można mówić o zagrożeniu rynku oponami z Azji, 
skoro Państwo także produkują tam opony? Co jest tym 
zagrożeniem?

Rynek azjatycki jest bardzo specyficzny i zagrożenie zawsze 
istnieje, choć w przypadku rynku innego niż chiński jest 
znacznie mniejsze. Rząd Chin wciąż dotuje wiele produktów, 
a dodatkowo załamanie się rynku w tym kraju sprawia, że 
nadprodukcja opon zalewa rynek na świecie w cenach dotąd 
niespotykanych. Obserwujemy tę sytuację i analizujemy ją. 
Martwi nas bardzo niska jakość opon powodująca proble-
my eksploatacyjne u klientów. Naszą odpowiedzią na takie 
działania jest program pod nazwą LOCS, co można przetłu-
maczyć jako oferowanie produktów o najniższych kosztach 
eksploatacji, bo promujemy nie najniższe koszty zakupu, 
a najniższe koszty pracy ogumienia.

Jak bardzo zmieni się opona w przyszłości?

Tendencje są dość ciekawe. Widać dążenie do opon „bezob-
sługowych” lub mówiąc inaczej – „bezpowietrznych”, które 
mają strukturę opon pełnych, a właściwości opon pneuma-
tycznych. W naszej ofercie takim przykładem jest opona Solid 
Air, superelastyczna ze specjalnymi otworami, które tłumią 
drgania i ograniczają wibrację. Konstrukcyjnie i technicznie 
opona z pewnością będzie jeszcze ewoluowała, zmieni się jej 
budowa, mieszanki, bieżniki. Nie zapominajmy też o zabez-
pieczeniu rozwiązań przed kopiowaniem, czyli o patentach.

Czy elastomer do opon to Wasz produkt?

W tym zakresie współpracujemy z jedną z największych firm 
na świecie, amerykańską firmą Acella, która ma przedstawi-
cielstwo w Europie, a my jesteśmy jej partnerem w Polsce. 
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Obecnie stosujemy dwa rodzaje produktów o różnych twar-
dościach, Softfill i Durofill, dobieranych i stosowanych od-
powiednio do różnego rodzaju aplikacji. Pracujemy w 100% 
na nowym elastomerze, wypełniając nim całą oponę, który 
daje znacznie lepsze właściwości eksploatacyjne.

Czy wielu klientów korzysta z tego rozwiązania?

Grupa klientów, którzy chcą zabezpieczyć opony pneuma-
tyczne przed przebiciami, stale rośnie. Są to klienci firm 
i przedsiębiorstw, których maszyny pracują w bardzo trud-
nych warunkach, np. w kopalniach, gdzie potrzebna jest 
duża wytrzymałość, nośność i stabilność opony, oraz tam, 
gdzie wymaga się standardowo pewnych zabezpieczeń 
gwarantowanych właśnie przez elastomer.

Partnerzy biznesowi to stały model biznesowy? Czy 
w tych strukturach będzie się coś zmieniać?

Model biznesowy, jaki obraliśmy 19 lat temu jeszcze w So-
lideal Polska S.A., jest nie tylko najlepszym sposobem do-
tarcia do użytkownika, ale także rozwoju obsługi rynku. 
Poprzez partnerów działających lokalnie jesteśmy w sta-
nie obsłużyć każdego użytkownika. Będziemy tę współ-
pracę kontynuować i rozwijać, wzmacniając ten sposób 
pracy na rynku dzięki narzędziom wspierającym obsługę 
końcowego użytkownika.

Ilu mają Państwo partnerów?

Mamy około 100 partnerów działających w różnych seg-
mentach sprzedażowych rynku. W wielu sytuacjach mamy 
firmy specjalizujące się wyłącznie w określonych produk-
tach. Co ciekawe, ograniczona grupa produktów wcale nie 
powoduje mniejszej konkurencyjności na rynku, który ob-
sługują nasi partnerzy.

Ten rok to dwie ważne dla branży imprezy: CeMat w Ha-
nowerze i Logipak w Poznaniu. Gdzie będziecie?

Jako firma globalna z pewnością będziemy na targach 
w Hanowerze, pojawimy się także na targach Logipak. 
Targi zmieniły swój charakter. Dzisiaj już nie podpisuje 
się kontraktów, bardziej liczy się działanie wizerunkowe, 
umożliwiające dużej grupie klientów zapoznanie się z peł-
nym portfolio firmy. Dla nas jest to także okazja do spo-
tkania się z naszymi partnerami i klientami, którzy mogą 
poznać nasze nowości.

Czego Państwu życzyć na nowy rok budżetowy?

Stabilności i spokoju w realizacji planów.

Dziękując za rozmowę, tego życzę Państwu i Państwa 
partnerom.

http://www.camso.co/
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Streszczenie
Raport „Widlak List” wydawany jest w cyklu rocznym. Obecny raport „Widlak List 2016” opisuje stan ryn-
ku wózków widłowych w 2015 roku, zawiera prognozy i tendencje kształtujące rynek wózków widłowych 
w 2016 roku. Raport został opracowany przez członków Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” działającego 
przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do opracowania raportu 
wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Gospodarki, Prologis i Eyefortran-
sport (EFT), Axi Immo, Związku Polskiego Leasingu (ZPL), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), World Integrated 
Trade Solution (WITS), a także opracowania własne Log4.pl.

1. Sytuacja gospodarcza Polski
Według wstępnych szacowań GUS, w 2015 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,6%. Głównym motorem 
wzrostu gospodarczego w Polsce był popyt krajowy. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogółem w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadł o 0,9 %. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu 
wyniósł 4,9%. Natomiast w przetwórstwie przemysłowym produkcja wzrosła o 5,8%.

Zarówno przedsiębiorstwa z większości badanych sekcji, jak i przedstawiciele z sekcji jakimi są przetwórstwo 
przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa zgłaszają pozytywne oceny dalszej koniunktury go-
spodarczej. 

2. Rynek powierzchni przemysłowych 
i magazynowych
Ubiegły rok charakteryzował się wysokim popytem i podażą zarówno na rynku powierzchni przemysłowych, 
jak i magazynowych. Popyt w 2015 roku wyniósł łącznie ponad 2,5 mln m2. W tym czasie oddano do użytku 
blisko milion m2 powierzchni. Coraz większa stabilizacja na rynku powierzchni magazynowych przyczyniła 
się do powrotu projektów spekulacyjnych, których ryzyko niepowodzenia zmalało. Zmniejszeniu uległ także 
poziom pustostanów – wyniósł on niecałe 5%. Nieustanny rozwój rynku e-commerce, sytuacja gospodarcza 
Polski, dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz utrzymywanie się stawek wynajmu powinno 
zaowocować utrzymaniem się rosnącego trendu popytu i podaży na rynku powierzchni przemysłowych i ma-
gazynowych w Polsce. 

3. Rynek wózków widłowych
Na podstawie danych zgromadzonych przez UDT można stwierdzić, że polski rynek wózków widłowych wciąż 
się rozwija. Od kilku lat notuje się wzrost liczby rejestrowanych wózków. Jednocześnie zwiększa się liczba 
nowych urządzeń oraz tych z napędem elektrycznym. Jednocześnie stabilizacji uległa liczba rejestrowanych 
wózków o napędzie spalinowym. Wśród wózków widłowych techniki magazynowej także można dostrzec kilka 
pozytywnych sygnałów. Przede wszystkim rynek rośnie i zwiększa się liczba wózków o napędzie elektrycznym.

http://www.camso.co/
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4. Wózki widłowe według udźwigu
Wśród wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku dominującym udźwigiem były wózki o tonażu od 0 
do 2 ton. Stanowiły one 55% wszystkich zarejestrowanych wózków. Na kolejnym miejscu uplasowały się wózki 
o udźwigu od 2 do 3 ton – stanowiły one 23% wszystkich zarejestrowanych wózków. W segmencie wózków 
o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym dominowały wózki o tym samym tonażu. Podobnie było 
w grupie wózków techniki magazynowej dominowały udźwigi od 0 do 2, oraz od 2 do 3 ton.

Biorąc pod uwagę wszystkie zarejestrowane wózki od 0 do 2, oraz od 2 do 3 ton nad wózkami używanymi 
dominowały nowe wózki widłowe. Wśród wózków o napędzie spalinowym, jaki i wózków techniki magazyno-
wej dominowały wózki używane natomiast wśród wózków o napędzie elektrycznym przeważały wózki nowe.

5. Dominujący udźwig
Wśród wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku przeważały wózki o udźwigu od 0 do 
2 ton, które stanowiły 55% wszystkich wózków. Najmniej wózków było powyżej 17 ton – nie stanowiły one 
nawet 1% wszystkich zarejestrowanych wózków.

6. Wózki widłowe według miejsca rejestracji
Według danych uzyskanych z Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2015 liczba wózków zarejestrowanych 
w Polsce znacznie wzrosła. Liderem pod względem ilości wózków zarejestrowanych jest oddział w Poznaniu. 
W minionym roku zarejestrowano tam, aż 2489 wózków. Poznań jest nie tylko liderem pod względem liczby 
rejestrowanych wózków nowych, ale także używanych. Jednocześnie można zaobserwować tam trend wzro-
stowy w liczbie rejestracji wózków nowych i malejący trend liczby rejestrowanych wózków używanych. Na 
drugim miejscu pod względem liczby zarejestrowanych wózków widłowych jest Warszawa. W stolicy kraju 
zarejestrowano 1783 wózki widłowe.

Można zauważyć, że firmy coraz częściej decydują się na zakup nowych wózków widłowych. Liczba oddziałów, 
w których zarejestrowano więcej wózków nowych niż używanych znacznie wzrosła. Taki wynik odnotowano 
aż w 9 oddziałach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend ten będzie się nasilać w latach kolejnych. 
Można wnioskować, że ma to związek z wciąż powstającymi firmami i coraz większą popularnością usług 
leasingowych.

7. Rynek czołowych wózków widłowych
Na rynku czołowych wózków widłowych można zaobserwować wzrost liczby zarejestrowanych wózków 
w 2015 roku, ich liczba wynosi 12963 sztuki. Wśród nowych czołowych wózków widłowych, można zauwa-
żyć tendencję wzrostową, w 2012 roku zarejestrowano tylko 4693 wózków, z kolei w 2015 roku liczba ta 
wzrosła aż do 6529. Biorąc pod uwagę używane czołowe wózki widłowe w 2015 roku było ich o 966 mniej 
niż w 2014 roku. Spoglądając na czołowe wózki widłowe z napędem spalinowym można zauważyć, iż w 2015 
roku zarejestrowano 7763 wózków, czyli aż 691 mniej niż w roku 2011. Aktualnie na rynku jest znacznie wię-
cej używanych wózków widłowych z napędem spalinowym niż nowych. Obserwując czołowe wózki widłowe 
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z napędem elektrycznym, jesteśmy w stanie stwierdzić tendencję wzrostową, choć nadal jest ich mniej niż 
wózków spalinowych. W tym segmencie dominują nowe wózki elektryczne, w roku 2015 było ich 3509 sztuk.

8. Dominujący udźwig w segmencie 
czołowych wózków widłowych
Po szczegółowej analizie wykresów można łatwo zauważyć, ze wśród wszystkich wózków zarejestrowanych 
w 2015 roku dominującym udźwigiem był udźwig do 2 ton. Ta tendencja powtarza się zarówno na rynku 
nowych jak i używanych wózków widłowych. W przeciwieństwie do wózków nowych w roku poprzednim nie 
zostały zarejestrowane żadne używane pojazdy o udźwigu od 10 do 27 ton.

9. Rynek baterii trakcyjnych
Na podstawie danych udostępnionych przez UDT oraz WITS oszacowano rynek baterii trakcyjnych i ogniw. 
W oparciu o przyjęte założenie, że na jeden wózek widłowych przypada ok. 1,2 baterii trakcyjnej, a na jedną 
baterię ok. 18 ogniw wyliczono, że baterii trakcyjnych było 22 684 sztuk. Z kolei ogniw było 449 147 sztuk.

Od lat niekwestionowanym liderem pozostaje GNB Exide Technologies z 48% udziałem w rynku. Kolejni pro-
ducenci w czołówce to Enersys (28%) i Hoppecke Baterie Polska (11%).

POLSAD Autoryzowany Importer w Polsce  x  ul. Holenderska 14  x  99-300 Kutno
tel. +48 24 721 40 98   x   e-mail: dystrybucja@polsad.net.pl
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10. Rynek opon do wózków widłowych
Polski rynek opon dla wózków widłowych w 2015 roku zdominowany był przez opony superelastyczne 
o rozmiarze 8”-10” w ujęciu opon dla całego rynku opon dla wózków widłowych. Odnotowano ich 106 304 
sztuk. Również opon pneumatycznych o tym rozmiarze było najwięcej – 68 266 sztuk. Największe zapotrze-
bowanie na opony superelastyczne i pneumatyczne wystąpiło dla wózków widłowych z udźwigiem od 1 do 2 
ton. Wynosiło one 72036 sztuk dla opon superelastycznych i 30873 sztuk dla opon pneumatycznych. Biorąc 
pod uwagę opony zamienne wprowadzone tylko i wyłącznie w 2015 roku można zauważyć, że również tutaj 
dominują opony o wielkości 8”-10” i opony dla wózków widłowych z udźwigiem od 1 do 2 ton zarówno dla 
opon superelastycznych, jak i dla opon pneumatycznych. Opon superelastycznych o rozmiarze 8”-10” w tym 
przypadku było 5338, a pneumatycznych 3134. Dla wózków z udźwigiem od 1 do 2 ton było natomiast 3142 
opon superelastycznych i 1347 opon pneumatycznych.

11. Rynek leasingu wózków widłowych
W 2015 roku nastąpił kolejny wzrost wartości środków oraz liczby wózków widłowych oddanych przez firmy 
leasingowe. Wartość środków przeznaczonych na leasing wózków widłowych w roku 2015 wyniosła ponad 
572 mln PLN, a liczba sztuk wózków widłowych oddanych w leasing wyniosła 7217. Na polskim rynku jest 
obecnie 21 firm, które zajmują się podpisywaniem umów dotyczących leasingu wózków widłowych.

12. Wartość rynku wózków widłowych
Rynek wózków widłowych rośnie jak świadczą o tym dane kolejnego raportu Log4.pl Wzrasta również jego 
wartość, chociaż nikt do tej pory nie określił wartości rynku wózków widłowych. Jedyne dostępne dane finan-
sowania zakupów wózków widłowych dostarcza Związek Polskiego Leasingu, firmy w nim zrzeszone mają 
28% udział w finansowaniu zakupów wózków widłowych. Dane te stały się bazą wyjściową do oszacowania 
wartości rynku wózków widłowych, którego wartość szacunkowa oceniana jest na 15 956, 50 mln zł. netto.

1. Sytuacja gospodarcza Polski
Według danych wstępnych GUS, w 2015 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,6%. Głównym motorem jego 
wzrostu był popyt krajowy. W ostatnim kwartale 2015 roku PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy 
roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed 
rokiem o 3,7%. Natomiast PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) 
wzrósł realnie o 3,9%, w porównaniu z IV kwartałem 2014 roku, co obrazuje poniższy wykres.
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WYKRES 1. Zmiana produktu krajowego brutto w Polsce niewyrównanego sezonowo w poszczególnych kwartałach na przestrzeni lat 2011-2015 [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak można zauważyć na wykresie 1 - produkt krajowy brutto zaczął wzrastać od II kwartału 2015 roku. Mimo 
że nie jest to zbyt wielki przyrost, jednak zapowiada on pozytywny ciąg dalszy koniunktury w przynajmniej 
pierwszych kwartałach 2016 roku, co napawa optymizmem wielu przedsiębiorców.

REKL AMA
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Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 roku w stosunku do 2014 
roku wyniósł 99,1 – odnotowano spadek cen o 0,9 %. Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI była o 0,9% niższa 
w 2015 roku niż w 2014 roku.

WYKRES 2. Dekompozycja wartości dodanej według sektorów w poszczególnych kwartałach na przestrzeni lat 2011-2015 [%]

Źródło: GUS

W poszczególnych kwartałach 2015 roku można zauważyć zmianę w strukturze tworzenia wartości dodanej 
przez sektory – w IV kwartale przemysł stanowił ponad 50% udziałów w utworzonej wartości dodanej.

WYKRES 3. Produkcja przemysłowa (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) w kwartałach na przestrzeni lat 2013-2015 [%]

Źródło: GUS
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Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 4,9% w 2015 roku. Natomiast w przetwórstwie przemysło-
wym produkcja wzrosła o 5,8%.

WYKRES 4. Ogólny klimat koniunktury według rodzaju działalności na przestrzeni lat 2000-2015 [%]

Źródło: GUS

Już w styczniu 2016 roku dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszali pozytywne 
oceny koniunktury. Przedsiębiorstwa, których działalność gospodarcza jest związaną z sekcją przetwórstwa 
przemysłowego od stycznia 2015 roku (z wyjątkiem grudnia 2015 roku) oceniają koniunkturę optymistycznie.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 roku oceniają koniunkturę 
gospodarczą pozytywnie, w styczniu br. nieco gorzej niż w grudniu 2015 roku, chociaż lepiej niż w analogicznym 
miesiącu ostatnich siedmiu lat.

http://www.camso.co/
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WYKRES 5. Ogólny klimat koniunktury w sekcji przetwórstwo przemysłowe na przestrzeni lat 2000-2015 [%]

Źródło: GUS

W styczniu 2016 roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie 
0,8 w porównaniu z poziomem -1,1 z grudniu 2015 roku. Poprawę koniunktury na początku 2016 po sytu-
acjach mających miejsce w 2015 roku sygnalizuje 13,2% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 12,4% 
(przed miesiącem odpowiednio 12,5% i 13,6%) – co oznacza prawdopodobieństwo polepszania się koniunktury 
dla sekcji przetwórstwa przemysłu.

WYKRES 6. Ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa na przestrzeni lat 2009-2015 [%]

Źródło: GUS

Jednostki wszystkich klas wielkości, poza podmiotami o liczbie pracujących do 9 osób, oceniają koniunkturę 
w sekcji transportu i gospodarki magazynowej w styczniu 2016 roku lepiej niż przed miesiącem. Najbardziej 
korzystne opinie w tym zakresie formułują firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
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2. Rynek powierzchni przemysłowych 
i magazynowych
Rok 2015 okazał się bardzo korzystny dla rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. 
W ubiegłym roku zarówno podaż jak i popyt kształtowały się na wysokim poziomie co wraz z niskim poziomem 
pustostanów doskonale opisuje sektor magazynowy w Polsce. Takie warunki pozwalają na większą aktywność 
deweloperów, którzy w roku 2015 dostarczyli 920 tys. m2 powierzchni na polski rynek. Z analiz zebranych 
przez Axi Immo wynika, że w 2015 roku udało się wynająć łącznie 2,53 mln m2, co w porównaniu z rokiem 
2014 jest dużo lepszym rezultatem. Realizując analizę rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych 
należy brać pod uwagę zarówno dostępność (podaż) jak i zapotrzebowanie (popyt) na te nieruchomości. 

WYKRES 7. Popyt brutto powierzchni magazynowych dla poszczególnych regionów w 2015 roku

Źródło: Raport Prologis i Eyefortransport (EFT), luty 2016 rok 

W 2015 roku na polskim rynku wynajęto 2,53 mln m2 powierzchni magazynowych i przemysłowych. Na 
podstawie danych o popycie brutto w poszczególnych regionach można stwierdzić, że okolice Warszawy są 
dominującym regionem, w którym występuje zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. Tuż za okolicami 
Warszawy klasują się obszary Polski centralnej, Górnego Śląska, Poznania oraz Wrocławia. Można również 
zauważyć grupę regionów, których rola w porównaniu do liderów rynku wzrasta. Są to: Trójmiasto, Szczecin, 
Kraków, Toruń/Bydgoszcz oraz Polska Wschodnia. Z raportu stworzonego w IV kw. 2015 r. przez Axi Immo 
wynika, że głównymi podmiotami najmującymi są firmy logistyczne i kurierskie (43,1%), sieci handlowe (14,6%), 
a także firmy branży budowlanej i wyposażenia wnętrz (9,4%). 

http://www.camso.co/
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WYKRES 8. Struktura popytu na powierzchnie magazynowe w 2015 roku

Źródło: Axi Immo IV kw. 2015 rok 

W 2015 roku na polskim rynku oddanych do użytku zostało niespełna 1 000 000 m2 powierzchni magazy-
nowych. Stabilna sytuacja gospodarcza, rozwijający się rynek e-commerce oraz wzrost zapotrzebowania na 
powierzchnie magazynowe poskutkowały powrotem inwestycji spekulacyjnych na polski rynek. 

WYKRES 9. Podaż całkowita i wskaźnik pustostanów w regionach na koniec XII. 2015 roku

Źródło: Axi Immo IV kw. 2015 rok 

Okolice Warszawy oferują największą ilość powierzchni przemysłowych i magazynowych tj. około 2,5 mln m2. 
Na drugim miejscu z wynikiem zbliżonym do1,5 mln m2 klasuje się Górny Śląsk, a tuż na nim Poznań, Wro-
cław i Polska centralna. Progu 500 tys. m2 nie udało się przekroczyć obszarom Trójmiasta, Szczecina, Polski 
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Wschodniej oraz Torunia/Bydgoszczy. Współczynnik powierzchni niewynajętych w 2015 był na bardzo niskim 
poziomie – wyniósł dla Polski jedynie 4,8%. Dla porównania należy zaznaczyć, że w 2014 roku wynosił prawie 
10%. Najmniejszy współczynnik występuje w Łodzi, a najwyższy w okolicach Warszawy, Wrocławia, i Trójmiasta. 

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na popyt na rynku nieruchomości jest stawka czynszów oferowana przez 
ich właścicieli. Poniższy wykres przedstawia stawki w poszczególnych klastrach wyrażone w euro. 

WYKRES 10. Średnie stawki efektywne czynszów w regionach w 2015 roku

Źródło: Axi Immo IV kw. 2015 rok 

Główna strefa miasta Warszawy okazuje się być najdroższą lokalizacją pod względem wynajmu powierzchni 
magazynowej. Orientacyjne ceny oscylują tam wokół 4.5 €. W pozostałych przedstawionych lokalizacjach ceny 
czynszów nie przekraczają 4 €. Niskie ceny wynajmu powierzchni magazynowych w innych regionach Polski, 
wynikają w dużej mierze z konkurencji pomiędzy deweloperami, którzy by zdobyć klienta, często gotowi są 
zaoferować liczne zwolnienia z czynszów. Konsekwencją tego są ceny za 1m2 od 1,9 € na Górnym Śląsku, 
2,10€ w Poznaniu czy 2,20€ w Toruniu i Bydgoszczy. 

3. Rynek wózków widłowych
W tym rozdziale zostanie opisana sytuacja na polskim rynku wózków widłowych. Analizie zostanie poddany 
ogólny rynek wózków widłowych. Dane pozyskane z Urzędu Dozoru Technicznego zostały przedstawione także 
z uwzględnieniem podziału na wózki z napędem elektrycznym oraz spalinowym. Opisany zostanie również 
rynek wózków techniki magazynowej.

3.1. Liczba wszystkich wózków widłowych 
W niniejszym rozdziale przedstawiona została struktura polskiego rynku wózków widłowych. Zaprezentowane 
zostały dane na temat liczby wózków rejestrowanych i ich dynamika zarówno dla tych nowych jak i używanych. 
Przedstawiono strukturę rynku z uwzględnieniem daty produkcji wózków. 

http://www.camso.co/
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WYKRES 11. Liczba wszystkich wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na polskim rynku wózków widłowych pomimo okresowych spadków można zauważyć tendencje wzrostową 
w liczbie rejestrowanych wózków widłowych. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat liczba rejestrowanych rocznie 
wózków zwiększyła się o niemal 3 tysiące rocznie. W minionym roku zanotowano jeden ze wspomnianych 
wcześniej spadków. Zarejestrowano 16580 wózków, co było spadkiem o 4,7% w porównaniu z rokiem 2014.

WYKRES 12. Struktura wózków widłowych, które zarejestrowano w 2015 roku wg roku produkcji wózka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W minionym roku zarejestrowano 8686 nowych wózków, co stanowi 60,3% wszystkich wózków widłowych, 
które zarejestrowano w 2015 roku. Znaczną popularnością cieszyły się także wózki używane, wyprodukowane 
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w 2014 roku, których zarejestrowano 1465 oraz wózki ponad dziesięcioletnie wyprodukowane przed 2005 
rokiem. Odnotowano ponad 2 tysiące rejestracji takich wózków co stanowiło 14,5% ogółu.

WYKRES 13. Liczba nowych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2015 na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat można zaobserwować zwiększenie się liczby rejestrowanych nowych wózków 
widłowych, poza rokiem 2012 kiedy nastąpił nieznaczny spadek o 2,9%. W minionym roku liczba zarejestrowanych 
nowych wózków wyniosła aż 8686 sztuk. Jest to wzrost o ponad 1000 (14%) w stosunku to 2014 roku. Warto 
zauważyć, że już wtedy rok roczny wzrost wyniósł ponad 1000 zarejestrowanych nowych wózków widłowych.

WYKRES 14. Liczba używanych wózków widłowych które rejestrowano w latach 2009-2015 na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

http://www.camso.co/
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Liczba rejestracji wózków używanych na przestrzeni ostatnich lat waha się od 8 do 10 tysięcy sztuk rocznie. 
W 2015 roku nastąpił jednak znaczny spadek tej liczby aż o 19,3%. Przy wzroście rejestracji nowych wózków 
jest to bardzo pozytywna wiadomość. Siedem lat temu w 2009 roku zarejestrowano aż 10550 używanych 
wózków, z kolei w ubiegłym roku ich liczba wyniosła 7894 wózki. 

WYKRES 15. Porównanie dynamiki wózków nowych i używanych wg przyrostu wózków, które rejestrowano w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Od 2012 roku można zaobserwować wzrost liczby rejestrowanych wózków nowych. W 2015 roku doszedł do tego 
znaczny spadek rejestracji używanych wózków. Pomimo spadku liczby zarejestrowanych wózków w ubiegłym roku, 
pozytywnym zjawiskiem jest zwiększenie się liczby nowych wózków w ogóle zarejestrowanych pojazdów.

WYKRES 16. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków, które rejestrowano w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Od 2010 roku można zauważyć stopniowe zwiększenie się udziału rejestracji nowych wózków. Lekki spadek 
został odnotowany jedynie w 2012 roku. Rok 2015 był pierwszym w historii, gdy na polskim rynku liczba 
rejestracji nowych wózków przewyższyła liczbę rejestracji używanych. Był to stosunek 52,4% do 47,6%.

WYKRES 17. Liczba użytkowanych wózków widłowych w Polsce w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT i WITS

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat liczba wózków widłowych użytkowanych w Polsce zwiększyła się o po-
nad 60 tysięcy. Nieprzerwalnie notowany jest wzrost tej liczby, która w minionym roku wyniosła aż 162135. 
Był to wzrost o 9% w stosunku do 2014 roku. Ma to związek z dynamicznie zwiększającym się popytem na 
wyposażenie magazynów, których w Polsce z roku na rok przybywa. Prawdopodobnie przez najbliższe lata 
liczba zarejestrowanych wózków nadal będzie wzrastać.

3.2. 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 pod-
stawie liczby rejestrowanych wózków oraz udział wózków nowych i używanych w tej liczbie. Wskazano także 
liczbę wszystkich zarejestrowanych w UDT wózków spalinowych, czyli całkowitą wielkość rynku, w podziale 
na roczniki wózków.

http://www.camso.co/
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WYKRES 18. Liczba spalinowych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2015 na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Od kilku lat liczba wózków widłowych z napędem spalinowym utrzymuje się na mniej więcej równym poziomie 
w przedziale od 7,5 do 8,5 tysięcy. Przy rosnącej ogólnej liczbie wózków widłowych ustabilizowanie się liczby 
rejestrowanych wózków z napędem spalinowym jest pozytywnym sygnałem z polskiego rynku.

WYKRES 19. Liczba wózków nowych i używanych w liczbie wózków spalinowych, które rejestrowano w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Od trzech lat rośnie także liczba nowych wózków o napędzie spalinowym choć ich udział w ogólnej liczbie 
wózków wciąż jest mniejszy niż 40%. Jest to jednak zdecydowanie lepsza sytuacja niż ta, w roku 2009, kiedy 
udział rejestrowanych wózków nowych był na poziomie poniżej 20%.

WYKRES 20. Struktura spalinowych wózków widłowych rejestrowanych w Polsce w 2015 roku wg roku produkcji wózka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2015 roku zarejestrowano najwięcej wózków nowych, tych wyprodukowanych w 2014 roku oraz ponad 
dziesięcioletnich, było odpowiednio 3024, 1465 oraz 1555 wózków. Pozytywną informacją jest zdecydowa-
na przewaga liczby wózków nowych oraz tych jednorocznych. W 2015 roku niemal 35% zarejestrowanych 
wózków było wózkami nowymi. Jednocześnie aż 17,9% to wózki używane których rok produkcji to rok 2004 
i wcześniejsze.

3.3 Liczba wózków widłowych 
z napędem elektrycznym 
Drugim najważniejszym segmentem rynku wózków widłowych jest segment wózków o napędzie elektrycznym. 
Analogicznie, 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.

http://www.camso.co/
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WYKRES 21. Liczba elektrycznych wózków widłowych, które rejestrowano w latach 2009-2015 na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Już od 2010 roku corocznie wzrasta liczba rejestrowanych wózków widłowych o napędzie elektrycznym, spadek 
nastąpił jedynie w roku 2013. W 2009 roku było to 4456 wózków, a w 2015 aż 8197. Dynamika wzrostu liczby 
rejestracji wózków o napędzie elektrycznym wyniosła w ubiegłym roku 13%. Rok wcześniej było to aż 84%.

WYKRES 22. Liczba wózków nowych i używanych w liczbie wózków elektrycznych, które rejestrowano w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Od kilku ostatnich lat można zaobserwować wzrost liczby nowych wózków o napędzie elektrycznym poza 
rokiem 2013. Dzieje się tak przy jednoczesnym wzroście liczby rejestrowanych nowych wózków. W 2015 roku 
było to już 5520 wózków widłowych w porównaniu do 4303 w roku 2014. 
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WYKRES 23. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków elektrycznych rejestrowanych w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W minionym roku aż 67% rejestrowanych wózków widłowych o napędzie elektrycznym było wózkami nowymi. 
Jest to niezwykle pozytywny sygnał z rynku bowiem już od 2009 roku maleje liczba rejestrowanych używanych 
wózków, wyjątkiem był rok 2012 i 2013.

WYKRES 24. Struktura elektrycznych wózków widłowych w 2015 roku w Polsce wg roku produkcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2015 roku zarejestrowano w Polsce 8197 wózków widłowych o napędzie elektrycznym. Z tej liczby aż 67% 
stanowiły wózki nowe. Z kolei 9% wózki wyprodukowane w 2014 roku. Wózki, które zostały wyprodukowane 
między 2005 i 2013 rokiem nie miały znaczącego udziału w ogólnej liczbie wózków o napędzie elektrycznym 
zarejestrowanych w 2015 roku.
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3.4. Liczba wózków widłowych techniki magazynowej 
Jako uzupełnienie przedstawione zostały dane dotyczące wielkości rynku wózków widłowych techniki magazyno-
wej. Wskazano liczbę wózków rejestrowanych w poszczególnych latach z podziałem na wózki nowe oraz używane. 

WYKRES 25. Liczba wózków widłowych techniki magazynowej, które rejestrowano w latach 2009-2015 na tle wszystkich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Z roku na rok w Polsce rejestruje się coraz więcej wózków widłowych techniki magazynowej. W 2015 roku po 
raz pierwszy dokonano ponad 3 tysiące rejestracji a dokładna ich liczba to 3034. Było to o 14,8% więcej niż 
rok wcześnie kiedy to roczny wzrost wyniósł rekordowe 22,8%. 

WYKRES 26. Liczba wózków nowych i używanych w liczbie wózków techniki magazynowej, które rejestrowano w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Wraz ze wzrostem liczby rejestrowanych wózków techniki magazynowej wzrasta liczba wózków nowych 
i ich udział procentowy w ogóle. W 2015 roku wózków nowych zarejestrowano niemal dwa razy więcej niż 
używanych i było ich 1965. Wózki nowe notują również coraz większą dynamikę wzrostu, która w 2015 roku 
wyniosła 31,8% przy spadku liczby rejestracji wózków używanych o 7,1%.

WYKRES 27. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków techniki magazynowej, które rejestrowano w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2015 roku udział procentowy nowych wózków widłowych techniki magazynowej wyniósł 64,8% co jest 
wzrostem o niemal 10 punktów procentowych w stosunku do 2014 roku.

4. Wózki widłowe według udźwigu
Precyzyjna analiza rynku wózków widłowych według ich udźwigów została wykonana w oparciu o dane 
z UDT. W pierwszej kolejności przeanalizowano wózki widłowe zarejestrowane w 2015 roku z podziałem na 
nowe i używane. W kolejnej części rozdziału zostały przedstawione wózki widłowe z napędem elektrycznym, 
spalinowym oraz wózki techniki magazynowej.

4.1. Wszystkie wózki widłowe według udźwigu 
Poniżej dokonano analizy wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku z podziałem na 
nowe i używane.
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WYKRES 28. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków widłowych z podziałem wg udźwigu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Pośród zarejestrowanych w 2015 roku wózków, niewiele ponad 57% to wózki nowe widłowe o udźwigu do 
2 ton. W porównaniu z używanymi wózkami widłowymi, które stanowiły 43%. W gronie zarejestrowanych 
nowych wózków widłowych dominowały te o udźwigu do 2 ton, które stanowiły 60% wózków. Na drugim 
miejscu znalazły się wózki o tonażu od 2 do 3 ton stanowiąc 22% wszystkich nowych zarejestrowanych 
wózków. Trzecie miejsce co do udźwigu zajęły wózki od 3 do 4 ton – 10% wszystkich zarejestrowanych no-
wych wózków. Na ostatnim czwartym miejscu znalazły się wózki o udźwigu powyżej 4 ton – stanowiąc 6% 
wszystkich zarejestrowanych wózków.

Wśród używanych wózków widłowych przodowały wózki o udźwigu do 2 ton – stanowiąc 48% używanych 
wózków. Kolejne miejsce wśród używanych wózków widłowych zajęły te o tonażu od 2 do 3 ton – 23%, na-
tomiast trzecie miejsce zajęły wózki od 3 do 4 ton – 17%. Pozostałe używane wózki widłowe o ładowności 
powyżej 4 ton stanowią 11% wszystkich wózków

4.2. Wózki widłowe z napędem 
spalinowym według udźwigu
W tym rozdziale dokonano analizy udźwigu spalinowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku 
ogółem, a także z podziałem na nowe i używane. 
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WYKRES 29. Liczba rejestrów spalinowych wózków widłowych z podziałem wg udźwigu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W roku 2015 zarejestrowano 7944 wózków widłowych o napędzie spalinowym. W segmencie tym domino-
wały wózki o udźwigu od 2 do 3 ton stanowiąc aż 36% spośród zarejestrowanych wózków widłowych o napę-
dzie spalinowym. Mniejszą popularnością w tej grupie wózków cieszyły się te o udźwigu od 3 do 4 ton - 27%. 
Kolejne miejsce w czołowej trójce najpopularniejszych wózków zajęły wózki o udźwigu do 2 ton stanowiąc 
14% wszystkich zarejestrowanych wózków o napędzie spalinowym.

WYKRES 30. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków widłowych z napędem spalinowym z podziałem wg udźwigu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Ogółem w 2015 roku zarejestrowano 7944 nowych i używanych wózków widłowych o napędzie spalinowym. 
Wśród nowych wózków o napędzie spalinowym dominowały wózki o udźwigu od 0 do 2 ton, natomiast wśród 
wózków używanych dominowały wózki o udźwigu od 2 do 3 ton.

4.3. Wózki widłowe z napędem 
elektrycznym według udźwigu
Kolejna analiza dotyczy wózków widłowych z napędem elektrycznym zarejestrowanych w 2015 roku. Na 
początku zestawiono ogólne liczby tych wózków, a następnie z uwzględnieniem podziału na nowe i używane. 

WYKRES 31. Liczba rejestrów wózków widłowych z napędem elektrycznym wg udźwigu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2015 roku zarejestrowano 8197 wózków widłowych o napędzie elektrycznym, podczas gdy w 2014 roku 
zarejestrowano ich jedynie 7280. Świadczy to o tym, że wzrosło zainteresowanie wśród wózków widłowych 
o napędzie elektrycznym o prawie 1000 sztuk. Podobnie jak w roku poprzednim dominujące udźwigi to wózki 
do 2 ton oraz od 2 do 3 ton. Stanowią one ponad 90% wśród wszystkich wózków o napędzie elektrycznym. 
Udźwig od 3 do 4 ton, oraz powyżej 4 ton kształtuje się no poziomie 2 – 3 %.
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WYKRES 32. Liczba rejestrów nowych i używanych wózków widłowych z napędem elektrycznym z podziałem wg udźwigu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wózki widłowe o napędzie elektrycznym są to zarówno wózki nowe jak i używane. Wśród nowych i używanych 
wózków przewagę zdobywa zdecydowanie udźwig od 0 do 2 ton – 4378 wśród wózków nowych, oraz 2227 
wśród używanych. Podobnie jak w przypadku wózków spalinowych używanych drugą pozycję zajmują wózki 
o udźwigu od 2 do 3 ton, liczba nowych wózków to 875, natomiast używanych 343.

4.4. Wózki widłowe techniki 
magazynowej według udźwigu 
W raporcie nie mogło również zabraknąć analizy wózków widłowych techniki magazynowych wg udźwigu 
zarejestrowanych w 2015 roku. Na początku dokonano analizy tych wózków ogółem, następnie z podziałem 
na nowe i używane.
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WYKRES 33. Liczba rejestrów wózków widłowych techniki magazynowej wg udźwigu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na wykresie przedstawione są nowe i używane wózki widłowe techniki magazynowej o miejscu sterowania 
w poziomie roboczym. Dominującą pozycję zajmują wózki o udźwigu od 0 do 2 ton – 2799 co stanowi 92% 
wśród wózków techniki magazynowej o poziomie roboczym. W stosunku do poprzedniego roku stanowi 
to wzrost o 7 punktów procentowych. Na drugim miejscu znajduje się udźwig od 2 do 3 ton stanowiąc 8% 
wszystkich wózków. Należy pamiętać, że wózki techniki magazynowej są odpowiednie dla transportu palet 
poniżej 3 ton.

WYKRES 34. 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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Podsumowując, wózki, które są używane do manipulacji magazynowych najczęściej to wózki o małym tonażu 
od 0 do 2 ton oraz od 2 do 3 ton. Na rynku wózków widłowych przeważają wózki nowe. 

5. Dominujący udźwig 
Poniżej dokonano analizy wszystkich wózków widłowe zarejestrowanych w 2015 roku z podziałem na nowe 
i używane. W dalszej części rozdziału wskazane zostały także podziały wózków widłowych ze względu na 
napęd spalinowy i elektryczny oraz technikę magazynową

WYKRES 35. Liczba rejestrów wszystkich wózków wg udźwigu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Dominującym udźwigiem wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku był udźwig od 0 do 2 ton. 
Stanowił on 55% wśród wszystkich zarejestrowanych wózków. Drugie miejsce pod względem udźwigu zajęły 
wózki widłowe w przedziale od 2 do 3 ton – 23%. Na trzecim miejscu uplasowały się wózki widłowe od 3 do 
4 ton stanowiące 13% wszystkich zarejestrowanych wózków widłowych. W 2015 roku najmniej wózków było 
zrejestrowanych o udźwigu od 6 do 7 ton, od 10 do 17 ton oraz powyżej 17 ton.
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WYKRES 36. Procentowy udział dominujących wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

6. Wózki widłowe według 
miejsca rejestracji
Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Dozoru Technicznego z lat 
2009-2015. Dokonano w nim analizy wózków z podziałem na nowe i używane według miejsca ich rejestra-
cji. Za nowe wózki widłowe przyjęto te wyprodukowane w roku 2015 a wszystkie wyprodukowane w latach 
wcześniejszych uznano za wózki używane.

WYKRES 37. Liczba wózków zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Na wykresie można zaobserwować, że najwięcej wózków zarejestrowano w Poznaniu, aż 2489. Kolejnym 
miastem jest Warszawa, w której zarejestrowano 1783 wózków, czyli aż o 28% mniej niż w poznańskim 
oddziale. Trzecim miastem pod względem liczby zarejestrowanych wózków jest Łódź. Tu liczba rejestrowa-
nych wózków wyniosła 13332, czyli niecałe 54% liczby wózków rejestrowanych w oddziale lidera. Najmniej 
wózków zarejestrowano w Siedlcach i Gorzowie Wielkopolskim, w obu miastach liczba ta wyniosła 8% z liczby 
rejestrowanych wózków w Poznaniu.

WYKRES 38. Liczba nowych wózków widłowych zarejestrowanych w Polce w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W roku 2015 we wszystkich oddziałach Urzędu Dozoru Technicznego zarejestrowano 8686 nowych wózków 
widłowych z tego najwięcej, bo aż 1616 w urzędzie w Poznaniu. Drugim miastem pod względem ilości za-
rejestrowanych wózków jest Warszawa, w której zarejestrowano 1135 wózki, a kolejnym Łódź z liczbą 933 
zarejestrowanych wózków. Najmniej zarejestrowano w Siedlcach i Gorzowie Wielkopolskim, odpowiednio 
60 i 72 wózki.

WYKRES 39. Liczba zarejestrowanych nowych wózków widłowych w Poznaniu w miesiącach 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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Na wykresie można zaobserwować jak kształtują się dane dotyczące miesięcznego popytu w Poznaniu, dla 
którego w miesiącach zimowych i letnich popyt na wózki wyraźnie maleje. Wzrasta w miesiącach wiosennych 
(marzec, kwiecień), by gwałtownie, bo aż o połowę, zmaleć w maju. W kolejnym miesiącu wraca jednak do 
wartości zbliżonych do tych z poprzednich miesięcy, by znów maleć, tym razem jednak już wolniej. W roku 
minionym popyt na wózki w Poznaniu osiąga najwyższą wartość w październiku. Prawdopodobnie wynika to 
z koniecznością pokrycia zapotrzebowania niezaspokojonego w miesiącach urlopowych.

WYKRES 40. Liczba zarejestrowanych nowych wózków widłowych w Poznaniu w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na przestrzeni badanych lat można zaobserwować wyraźny trend dodatni dla popytu na wózki w Poznaniu. 
Początkowo wynosił on 421 wózki i regularnie wzrasta. Jedyny nieznaczny spadek odnotowano w 2014 roku 
(1,1% w stosunku do roku 2013) jednak w kolejnym okresie przyjął on wartość rekordową 1606 sztuk czyli 
aż o 42% więcej niż w roku poprzednim.

WYKRES 41. Liczba zarejestrowanych używanych wózków widłowych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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W minionym roku rynek wózków widłowych używanych, podobnie jak wózków nowych największy był w Po-
znaniu, gdzie zarejestrowano 883 wózków używanych. Jednocześnie warto zauważyć, że popyt na wózki 
używane był, aż o 44% niższy niż popyt na wózki nowe. Kolejnym miastem z największym popytem na wózki 
używane jest Warszawa, tu jednak był on wyraźnie niższy niż w Poznaniu, zarejestrowano tylko 648 wózków. 
Najmniej wózków zarejestrowano w Olsztynie i Radomiu, odpowiednio 109 i 125.

WYKRES 42. Liczba zarejestrowanych używanych wózków widłowych w Poznaniu w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W styczniu popyt na wózki używane osiągnął wartość maksymalną, w kolejnych miesiącach roku by stosun-
kowo stabilny, by następnie w okresie urlopowym gwałtownie zmaleć (popyt zanotowany w lipcu i sierpniu był 
o 53% niższy niż w styczniu). Wraz z końcem wakacji popyt znów osiągnął wartość sprzed spadków. Kolejny 
szczyt osiągnął w październiku by w kolejnym miesiącach maleć. Najniższy popyt zanotowano w grudniu, 
w okresie świątecznym popyt wyniósł tylko 40 sztuk.
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WYKRES 43. Liczba rejestrowanych używanych wózków widłowych w Poznaniu w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na powyższym wykresie można zaobserwować trend spadkowy w liczbie rejestracji wózków używanych. 
Wyjątkiem był rok 2014, gdzie liczba wózków używanych wzrosła. Ponownie jednak w roku 2015 liczba ta 
obniżyła się i aktualnie jest niewiele większa od liczby wózków zarejestrowanych przed wzrostem. W ciągu 
sześciu lat liczba używanych wózków rejestrowanych w Poznaniu zmalała o 22%.

WYKRES 44. Udział wózków nowych i używanych w liczbie wózków widłowych, które zarejestrowano w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

W 2015 roku w większości oddziałów wśród rejestrowanych wózków przeważały wózki używane. Miasta 
o najwyższym udziale wózków nowych to: Łódź, Dąbrowa Górnicza, Poznań (odpowiednio 70%, 68%, 65%). 
Ogółem aż w 9 miastach liczba wózków była wyższa niż liczba wózków używanych w porównaniu do roku 
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2014, gdzie tylko dwa miasta - Poznań i Warszawa, mogły pochwalić się tak dobrym wynikiem. Można przy-
puszczać, że powodem zmian jest potrzeba wyposażania nowo powstających magazynów i oddziałów firm 
oraz fakt, że coraz większą popularnością cieszy się leasing wózków widłowych

7. Rynek czołowych wózków widłowych
W tym rozdziale zostanie przedstawiona sytuacja na polskim rynku wózków widłowych, których miejsce sterowania 
mieści się w kabinie. Analiza rynku została dokonana na podstawie danych Urzędu Dozoru Technicznego. W tym 
rozdziale zostanie poddany analizie krajowy rynek czołowych wózków widłowych z podziałem na nowe oraz uży-
wane. Zostanie również przedstawiony podział wózków widłowych na te z napędem spalinowym oraz elektrycznym.

7.1. Liczba wszystkich wózków widłowych 
W podanym podrozdziale prześledzone zostaną dane dotyczące wszystkich czołowych wózków widłowych, 
które zostały zarejestrowane w latach 2009-2015. Przedstawiony zostanie ich udział w rynku, a także na 
podstawie danych z UDT pokazane zostaną tendencję jakie wystąpiły na przestrzeni tych lat. Oszacowane 
zostały również liczby wózków nowych oraz używanych.

WYKRES 45. Liczba czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w latach 2009-2015, 
można zauważyć, iż w 2015 roku zarejestrowano największą ich liczbę, czyli 12963. Zarazem jest to tylko 174 
wózków więcej niż w minionym roku. Można zaobserwować 31,29% wzrost liczby zarejestrowanych wózków 
w ciągu 2 lat. Najmniej zarejestrowano czołowych wózków widłowych w latach 2009 – 2010. Stanowiły one 
tylko 25,97% całości rynku.
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WYKRES 46. Liczba nowych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w latach 2009-2015 na tle wszystkich czołowych wózków 

widłowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na powyższym wykresie przedstawiono nowe czołowe wózki widłowe na tle wszystkich zarejestrowanych 
w latach 2009-2015. Można zaobserwować wzrost nowych czołowych wózków, których najwięcej zarejestro-
wano w roku 2015, co daje 50,37% całości rynku. Różnica pomiędzy rokiem 2015, a 2014 wynosi 1140 sztuk. 

WYKRES 47. Liczba używanych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w latach 2009-2015 na tle wszystkich czołowych 

wózków widłowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT
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W roku 2015 można było zaobserwować spadek liczby używanych czołowych wózków widłowych o 8,23% 
w stosunku do roku 2014 roku. Najwięcej używanych wózków widłowych zarejestrowano w 2009 roku. 
Analizując liczbę rejestrowanych nowych i używanych czołowych wózków widłowych można zaobserwować 
pewną stabilizację na rynku, która nastąpiła w 2015 roku.

7.2. Liczba wózków widłowych 
z napędem spalinowym 
Jednym z dwóch najważniejszych segmentów rynku czołowych wózków widłowych jest segment wózków 
z napędem spalinowym. W tym podrozdziale zaprezentowana zostanie liczba wszystkich czołowych wózków 
widłowych z napędem spalinowym, które zostały zarejestrowane w latach 2009-2015. Poniżej zostanie 
również pokazany wykres, na którym zaprezentowano nowe oraz używane wózki spalinowe.

WYKRES 48. Liczba czołowych wózków widłowych z napędem spalinowym zarejestrowanych w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Niniejszy wykres przedstawia jak kreuje się rynek czołowych wózków widłowych z napędem spalinowym 
w ostatnich siedmiu latach. Ogromny wzrost można zaobserwować w roku 2011, kiedy zarejestrowanych 
czołowych wózków widłowych było 8454, czyli 15,34% całości rynku wózków z napędem spalinowym. Na 
drugim miejscu znalazł się rok 2014 z liczbą 8045. Rok wcześniej zarejestrowanych wózków było tylko 13,52%. 
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WYKRES 49. Liczba nowych i używanych czołowych wózków widłowych z napędem spalinowym zarejestrowanych w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Biorąc pod uwagę nowe oraz używane czołowe wózki spalinowe, można zauważyć znaczną przewagę używa-
nych, które w każdym przedstawionym roku stanowią ponad 60% całości rynku. Najwięcej zarejestrowanych 
w UDT używanych wózków spalinowych, bo aż 6431, było w roku 2009. Można tutaj zauważyć tendencje 
spadkową z niewielkim przyrostem w 2014 roku. Natomiast wśród nowych czołowych wózków widłowych 
z napędem spalinowym, można zaobserwować wzrost do 2011 roku, po czym nastąpił lekki spadek. W 2015 
roku zarejestrowano największą liczbę nowych wózków spalinowych, aż 38,63% całości rynku.

7.3. Liczba wózków widłowych 
z napędem elektrycznym 
Drugim najważniejszych segmentem rynku czołowych wózków widłowych jest segment wózków z napędem 
elektrycznym. Poniżej zostały zilustrowane liczby wszystkich, nowych oraz używanych wózków elektrycznych, 
które w przeciągu siedmiu lat zostały zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego. 
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WYKRES 50. Liczba czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym zarejestrowanych w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Jak można zauważyć na powyższym wykresie, najwięcej czołowych wózków widłowych z napędem spalino-
wym zarejestrowano w 2015 roku, stanowiło to 20,06% ogólnej liczby. W latach 2009-2010 można zaobser-
wować najmniejszą liczbę wózków. Biorąc pod uwagę segment wózków spalinowych, można zaobserwować, iż 
na rynku czołowych wózków widłowych jest o wiele mniej wózków z napędem elektrycznym niż spalinowym.

WYKRES 51. Liczba nowych i używanych czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym zarejestrowanych w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Analiza rynku nowych oraz używanych czołowych wózków widłowych z napędem elektrycznym pokazuje 
tendencje wzrostową liczby nowych wózków czołowych wśród ogólnej liczby zarejestrowanych. Porównując 
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rok 2009 oraz 2015, można zauważyć wzrost aż o 2560 wózków z napędem elektrycznym. W minionym 
roku ich liczba stanowiła aż 69,50% rynku. Najmniejszą część rynku miały używane wózki elektryczne w 2010 
roku, tylko 12,69%.

8. Dominujący udźwig w segmencie 
czołowych wózków widłowych
Analiza polskiego rynku czołowych wózków widłowych pod względem udźwigu w 2015 roku pozwoli uzyskać 
odpowiedź na to, które wózki są najczęściej używane w magazynach. Co za tym idzie przedstawione zostaną 
te najchętniej wykorzystywane do przenoszenia ładunków. Jako pierwsze zaprezentowane zostały dane na 
temat wszystkich wózków widłowych w 2015 roku, następnie przeanalizowana została struktura rynku 
z podziałem na wózki nowe oraz używane.

WYKRES 52. Liczba wszystkich czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Na podstawie danych UDT, można zauważyć, że największą popularnością wśród wszystkich czołowych 
wózków zarejestrowanych w 2015 roku cieszyły się te o udźwigu do 2 ton. Liczba ta stanowi 46% rynku. Na 
drugim miejscu uplasowały się wózki o udźwigu od 2 do 3 ton, które stanowią 26% wszystkich czołowych 
wózków widłowych zarejestrowanych w ubiegłym roku. Czołowe wózki widłowe o udźwigu od 3 do 4 ton 
zajęły trzecie miejsce stanowiąc 16% zarejestrowanych urządzeń. Wózki reprezentujące udźwig od 10 do 17 
ton to najmniej liczna grupa wózków zarejestrowanych w 2015 roku. 
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WYKRES 53. Liczba nowych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Skupiając się wyłącznie na rynku czołowych wózków nowych, zarejestrowanych w 2015 roku można zauwa-
żyć, iż zdecydowaną przewagą cieszą się, te wózki, których udźwig wynosi do 2 ton stanowiąc 51% wszystkich 
wózków. Na kolejnym miejscu znajdują się wózki o udźwigu od 2 do 3 ton. Stanowią one 26% udziału wśród 
wózków nowych zarejestrowanych w 2015 roku. Trzecimi były wózki o udźwigu od 3 do 4 ton, stanowiące 
13% zarejestrowanych pojazdów. 

WYKRES 54. Liczba używanych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych z UDT

Wśród czołowych wózków używanych zarejestrowanych w 2015 roku istnieje podobna tendencja, co do wóz-
ków nowych. Największy udział mają kolejno udźwigi od 0 do 2 ton, od 2 do 3 ton i od 3 do 4 ton. Pierwsza 
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grupa stanowi 40% całej liczby wózków używanych. Drugą grupą w kolejności, stanowiąca 26% zarejestrowa-
nych czołowych wózków, były czołowe wózki widłowe o udźwigu od 2 do 3 ton. Na trzeciej pozycji znajdują 
się wózki o udźwigu od 3 do 4 ton. Ich liczba kształtuje się na poziomie 19%. Wózki o kolejnych udźwigach 
zajmują około 13% udziału w rynku. W przedziale od 10 do 17 ton, w 2015 roku nie zostały zarejestrowane 
żadne używane pojazdy.

9. Rynek baterii trakcyjnych 
Znając w przybliżeniu liczbę wózków widłowych, których źródłem napędu są baterie trakcyjne, możliwe jest 
orientacyjne określenie wielkości rynku i udziałów poszczególnych dostawców. Na rynku międzynarodowym 
między dostawcami utrzymuje się walka cenowa, co szczególnie dostrzegalne jest w polskich warunkach. 

9.1 Rynek baterii trakcyjnych i ogniw OEM
Rynek baterii trakcyjnych podzielony jest na dwa zasadnicze obszary. Pierwszy to baterie do wózków widło-
wych fabrycznie nowych, które są dostarczane już z zamontowaną baterią trakcyjną i baterią zmienną (tzw. 
OEM – Original Equipment Manufacturer). Drugim jest obszar baterii dostarczanych do uprzednio nabytych 
wózków nieposiadających baterii. W niniejszym rozdziale opisano obszar dotyczący OEM na rynku baterii 
trakcyjnych i ogniw. Raport zawiera dane udostępnione przez UDT oraz WITS. 

WYKRES 55. Udział procentowy dostawców baterii trakcyjnych na polskim rynku OEM w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl
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Umieszczony powyżej wykres potwierdza niezachwianą od lat pozycję lidera na rynku dostawców baterii trak-
cyjnych, którym z 50% udziałem pozostaje GNB – Exide Technologies. Dalsze pozycje zajmują kolejno Enersys/
Hawker (16%), Sunlight (11%), Hoppecke Baterie Polska (10%) oraz Midac (5%). Natomiast pozostali dostawcy 
utrzymują wspólnie 8% udziału w rynku. 

W celu dokonania faktycznej oceny wartości baterii trakcyjnych na polskim rynku ze wszystkich wózków 
zarejestrowanych w 2015 roku (UDT) wyłączono wózki spalinowe, a doliczono wózki widłowe niskiego uno-
szenia (WITS). Tym sposobem otrzymano liczbę 17 185 wózków elektrycznych zarejestrowanych w 2015 
roku. Szczegółowy współczynnik ilości baterii trakcyjnych na wózek widłowy wynosi 1,5 – stąd liczba baterii 
trakcyjnych w 2015 roku kształtuje się na poziomie 21 317 sztuk. Uzupełniająca liczba baterii zamiennych 
wyniosła 2 132 sztuk. Aczkolwiek należy wziąć pod uwagę fakt, iż około 50% baterii wjeżdża do Polski bez-
pośrednio z wózkami, stąd faktyczny obraz polskiego rynku dla baterii trakcyjnych w 2015 roku liczył sobie 
13 856 baterii trakcyjnych. 

WYKRES 56. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku OEM w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Czołowy producent baterii trakcyjnych GNB – Exide Technologies dostarczył w roku 2015 na polski rynek 6928 
sztuk baterii, co stanowi około 50% udziału w rynku. Kolejny w czołówce dostawca baterii trakcyjnych Enersys/
howker sprzedał 217 sztuk przy 16% udziale w rynku. Sunlight i Hoppecke Baterie Polska przy udziale w rynku 
odpowiednio 11% i 10% dostarczyli 1524 i 1386 sztuk baterii. Następnie produkcja P.H.U. TECH-System (Midac) 
osiągnęła pułap 693 sztuk baterii trakcyjnych przy 5% udziale w rynku. 
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WYKRES 57. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku OEM w latach 2012-2015

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Powyższy wykres obrazuje zmianę w wielkości sprzedaży poszczególnych producentów. Największy spadek 
sprzedaży zanotował GNB – Exide Technologies (producent takich marek jak Classic, Liberator, Marathon, 
Sonnenschein czy Tensor). GBN przy 50% udziale w rynku dostarczył 6928 sztuk baterii trakcyjnych w roku 
2015 przy 7881 sztukach w roku poprzedzającym co daje spadek o prawie 1000 sztuk. Tym samym GNB 
osiągnął wynik podobny do roku 2013, kiedy dostarczył 6836 sztuk baterii. Enersys/Hawker w 2015 roku 
dostarczył 2217 sztuk baterii, co stanowi spadek o około 300 sztuk w stosunku do 2014 roku. Nieco mniej-
szym spadkiem liczby dostarczonych baterii charakteryzują się producenci Sunlight i Hoppecke Baterie Polska 
- dostarczyli o około 200 sztuk baterii mniej niż w roku poprzednim. Zaskakujący może być znaczny wzrost 
liczby dostarczonych baterii trakcyjnych przez Midac w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami, które od-
notowały spadki. W 2015 roku było to ponad 200 sztuk więcej niż w 2014 roku (w 2013 rok odnotowano 
wzrost o 120 sztuk a w 2014 roku o 100). Ten wzrost produkcji może oznaczać, iż ta marka cieszy się coraz 
większym zaufaniem wśród klientów. 

Przyjmując, że współczynnik ilości ogniw na baterię wynosi 18. Stąd przy liczbie baterii trakcyjnych w 2015 
roku równej 1317 sztuk, ogniw było 383 697 sztuk. Fakt, że 50% baterii wjeżdża do Polski razem z wózkami 
ma wpływ na zaniżenie tej liczby, która w rzeczywistości wynosi 30 218 ogniw.
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WYKRES 58. Liczba ogniw poszczególnych dostawców baterii trakcyjnych OEM w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Z tytułu posiadania 50% udziału w rynku dysponentem największej liczby ogniw w 2015 roku był GNB – Exide 
Technologies (115 109 ogniw). Kolejne miejsce przypadło Enersys/Hawker – 36 385 ogniw. Między Sunlight 
i Hoppecke Baterie Polska różnica w liczbie ogniw była niewielka. Sunlight był posiadaczem 25 324 ogniw, 
a Hoppecke Baterie Polska 23 022 sztuk. Ostatnie wyróżnione miejsce zajęła firma Midac z liczbą 11 511 ogniw. 

WYKRES 59. Liczba ogniw baterii trakcyjnych dla poszczególnych dostawców OEM w latach 2012-2015

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl
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Podobnie jak w przypadku liczby baterii, liczba ogniw baterii trakcyjnych wykazuje aktualnie tendencję spad-
kową u wszystkich producentów. Najwięcej ogniw baterii trakcyjnych w 2015 roku posiadał lider rynku GNB 
– Exide Technologies – 115 109 ogniw. Enersys/Hawker zajmuje drugą lokatę z wynikiem 36 835 ogniw. 
Kolejny Sunlight 25 324 ogniw, Hoppecke Baterie Polska 23 002 ogniwa i ostatni w tym zestawieniu Midac 
11 511 ogniw. 

9.2. Rynek baterii trakcyjnych 
i ogniw, wszystkie dostawy
Na podstawie danych o zarejestrowanych wózkach widłowych oraz tych wprowadzonych na rynek, które nie 
podlegają rejestracji, możliwe było określenie wielkości rynku baterii do wózków widłowych oraz przybliżonego 
udziału w rynku dostawców baterii trakcyjnych. Badanie objęło cały rynek baterii, również te baterie, które 
przyjeżdżają do Polski z wózkami jako pierwsze wyposażenie. Liczbę baterii trakcyjnych pracujących w wóz-
kach widłowych można oszacować na podstawie liczby wózków widłowych z napędem elektrycznym, których 
liczba określona została jako 14 211 sztuk. Różnie szacowany jest wskaźnik przeliczeniowy, dotyczący baterii, 
przyjmowane są wartości od 1,2 do 1,7 baterii na wózek widłowy. Do obliczeń wykorzystanych w analizie 
przyjęto wskaźnik 1,2 baterii na wózek widłowy. 

WYKRES 60. Udział procentowy dostawców na polskim rynku w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Według danych dotyczących wszystkich dostaw, największy udział w rynku ma GNB – Exide Technologies 
(48%). Enersys/Hawker posiada 28% udział w rynku polskim. Hoppecke Baterie Polska ma 11%, Sunlight 6%, 
a Midac 3%. 
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WYKRES 61. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku w 2015 roku – podział na nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

Największą liczbę baterii trakcyjnych dostarczył GNB – Exide Technologies. Baterii nowych było to 9004 sztuk, 
a używanych 1884 sztuk. Enesys/Hawker dostarczył 5252 sztuk baterii nowych i 1100 używanych. Kolejni: 
Hoppecke Baterie Polska dostarczył 2063 baterii nowych i 432 używanych, a Sunlight 1126 baterii nowych 
i 235 używanych. Ostatni z wyróżnionych producentów Midac dostarczył 563 baterii nowych i 118 używa-
nych w 2015 roku. Na powyższym wykresie zauważyć można, że każdy producent dostarczył więcej baterii 
nowych niż używanych. Baterie nowe cechują się dłuższą żywotnością w porównaniu do baterii używanych, 
co zapewne jest powodem tego, że klienci wolą kupić droższe nowe baterie niż te używane.

WYKRES 62. Liczba ogniw baterii trakcyjnych dla poszczególnych dostawców w 2015 – podział na nowe i używane

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl

GNB – Exide Technologies jako lider rynku posiadał 178 281 ogniw nowych oraz 37 310 ogniw używanych. 
Enerysy/Hawker przy 28% udziale w rynku miał 103 997 ogniw nowych oraz 21 764 ogniw używanych. 
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Hoppecke Baterie Polska przy 11% udziale w rynku był w posiadaniu 40 856 ogniw nowych i 8550 używa-
nych. Z kolei Sunlight dysponował 22 285 ogniwami nowymi i 4664 używanymi. Najmniej ogniw posiadał 
Midac – 11 143 nowych i 2331 używanych. Mniejsza liczba ogniw używanych u wszystkich producentów 
spowodowana jest podobnie jak w przypadku baterii trakcyjnych mniejszą żywotnością takich ogniw. 

10. Rynek opon do wózków widłowych 
Korzystając z danych szacunkowych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl ustalono, iż w 2015 roku zostało 
wprowadzonych na rynek 4283 wózków widłowych nowych i używanych. W tym 1796 nowych. Bazując na 
pozyskanych danych można obliczyć liczbę opon na rynku wózków widłowych, która wynosiła 17 132 sztuk 
w tym 7184 nowych. Dane te odnoszą się do wózków widłowych wprowadzonych w 2015 roku na rynek 
polski. Ogólna liczba wózków w naszym kraju to wózki nowe oraz te, które zostały zarejestrowane w latach 
wcześniejszych, stąd też liczba opon wyniosła 316 876 sztuk.

Posługując się danymi o liczbie wózków widłowych z podziałem na udźwigi dokonano obliczeń liczby opon. 
Kolejno przypisano im wagi i dokonano podziału opon na superelastyczne i pneumatyczne o różnych rozmia-
rach. Użyto również odpowiednich przeliczników, które uwzględniały warunki eksploatacyjne, określające czas 
wymiany opon na nowe. Zróżnicowanie wśród wskaźników przeliczeniowych wynika z faktu, iż eksploatacja 
wózków widłowych w Polsce cechuje się różnym natężeniem, a co za tym idzie, różnią się częstotliwością 
wymiany opon w wózkach widłowych.

WYKRES 63. Rynek opon zamiennych dla całego rynku wózków widłowych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl
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Oszacowano, iż wielkość rynku opon zamiennych do wózków widłowych w 2015 roku wyniosła 23 7594 
sztuk. Rynek ten można podzielić na opony superelastyczne oraz pneumatyczne. Ich liczba wyniosła odpo-
wiednio 142 373 i 95 222 sztuk. Najwięcej opon zanotowano dla wózków widłowych o udźwigu od 1 do 2 
ton, od 2 do 3 ton oraz od 3 do 4 ton. Opon superelastycznych było 72 036 sztuk, natomiast pneumatycznych 
30 873 w odniesieniu do pierwszego przedziału (od 1 do 2 ton). W przedziale od 2 do 3 ton różnica pomiędzy 
liczbą opon każdego rodzaju była mniejsza. Ich liczba wynosiła 39 414 sztuk opon superelastycznych i 32 
247 pneumatycznych. W przedziale 3-4 ton oszacowano liczbę opon superelastycznych na 22 876 sztuk i 18 
716 sztuk dla opon pneumatycznych. W kolejnych przedziałach liczba obu typów opon kształtowała się na 
dużo niższym poziomie i wynosiła kilka tysięcy sztuk bądź kilkaset dla każdego rodzaju opon. Warto zauważyć, 
iż nie było opon superelastycznych dla wózków widłowych z udźwigiem powyżej 9 ton. W przedziałach od 
9 do 50 ton występowały tylko opony pneumatyczne. Najwięcej było ich w przedziale 9-10 ton – 874 sztuki, 
a najmniej w przedziale 30-40 ton – 6 sztuk. 

Odnosząc się do powyższego wykresu można zaobserwować przewagę opon superelastycznych dla wózków 
widłowych o udźwigu od 1 do 4 ton. Przy większych udźwigach sytuacja obraca się na korzyść opon pneu-
matycznych.

WYKRES 64. Rynek opon zamiennych wg rozmiarów w 2015 roku

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

Przyjmując wcześniej założony stosunek wymiany opon dla każdego rozmiaru, który wynosi 0,75, liczba 
opon superelastycznych o rozmiarze 8”-10” w 2015 roku wyniosła 106304 sztuki, natomiast liczba opon 
pneumatycznych 68 266 sztuk. Opon superelastycznych o rozmiarze 12”-16” zanotowano 30 923 sztuki, 
a opon pneumatycznych 31861 sztuk. W rozmiarach 20”-24” oraz 25” i powyżej występowały tylko opony 
pneumatyczne. Ich liczba wyniosła odpowiednio 53 i 250 sztuk.

http://www.camso.co/


Widlak List 2016

Log4.pl76

WYKRES 65. Rynek opon zamiennych wprowadzonych na rynek w 2015 roku do wózków nowych i używanych

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

Liczba zamiennych opon do wózków widłowych nowych i używanych wprowadzonych w 2015 roku na polski 
rynek wyniosła 12 492 sztuki, w tym 7184 sztuk opon superelastycznych i 5308 sztuk opon pneumatycz-
nych. W przedziałach charakteryzujących się udźwigiem wózków widłowych od 1 do 4 ton dominowały opony 
superelastyczne. Dla przedziału od 1 do 2 ton było ich 3142 sztuk, natomiast opon pneumatycznych 1347. 
W przedziale od 2 do 3 ton zanotowano 2196 sztuk opon superelastycznych i 1797 sztuk opon pneumatycz-
nych. Przedział od 3 do 4 ton zawierał 1301 sztuk opon superelastycznych i 1065 sztuk opon pneumatycznych. 
W kolejnych przedziałach nieznacznie dominowały już opony pneumatyczne. Dla wózków z udźwigiem powyżej 
9 ton zanotowano tylko zamienne opony pneumatyczne. Najwięcej odnotowane ich w przedziale dla wózków 
z udźwigiem od 10 do 15 ton – 112 sztuk, a najmniej w przedziale powyżej 50 ton – 4 sztuki. 
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WYKRES 66. Szacunkowa liczba opon zamiennych wózków widłowych wprowadzonych w 2015 roku

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

Przyjęta szacunkowa waga dla opon zamiennych dla rozmiaru 8”-10” wyniosła 0,7 dla obu rodzajów opon. We-
dług tej wagi liczba opon superelastycznych wyniosła 5338 sztuk, a liczba opon pneumatycznych 3134 sztuki. 
W przypadku rozmiarów 12”-16” przyjęte wagi różniły się od siebie i wynosiły 0,9 dla opon superelastycznych, 
których było 2218 sztuk i 0,7 dla opon pneumatycznych, których było 1760. W rozmiarach 20”-24” oraz 25” 
i powyżej wystąpiły tylko opony pneumatyczne. W obu przypadkach za wagę przyjęto wartość 0,9. Według 
niej w 2015 roku na rynku polskim było 6 opon w rozmiarach 20”-24” i 27 opon w rozmiarach 25” i powyżej, 
w odniesieniu do opon wózków widłowych nowych i używanych wprowadzonych na rynek w 2015 roku.

WYKRES 67. Rynek opon zamiennych do nowych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne danych uzyskanych z UDT, WITS i Log4.pl
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Analizując rynek opon zamiennych do nowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku można 
zauważyć, iż opony superelastyczne dominują w przedziałach udźwigu wózków od 1 do 4 ton. Wynoszą one 
dla przedziału od 1 do 2 ton – 2439 sztuk, przy 1045 sztukach opon pneumatycznych. Dla przedziału od 2 
do 3 ton – 11595 sztuk, przy 1305 sztuk opon pneumatycznych. Dla przedziały od 3 do 4 ton – 895 sztuk, 
przy 732 sztukach opon pneumatycznych. W przedziałach od 4 do 5 ton, od 6 do 7 ton, od 7 do 8 ton, od 8 
do 9 ton odnotowano nieznacznie więcej opon pneumatycznych. W przedziałach od 10 do 15 ton, od 15 do 
20 ton, od 20 do 30 ton, od 40 do 50 ton, zanotowano tylko opony pneumatyczne w liczbach odpowiednio 
44 sztuki, 20 sztuk, 4 sztuki, 8 sztuk. W przedziałach od 9 do 10 ton, od 30 do 40 ton i powyżej 50 ton, nie 
zanotowano ani opon superelastycznych ani pneumatycznych.

WYKRES 68. Szacunkowa liczba opon zamiennych dla nowych czołowych wózków widłowych zarejestrowanych w 2015 roku

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

Przyjęty szacunkowy wskaźnik wymiany opon dla opon obu ich typów w rozmiarze 8”-10” wynosił 1,2. We-
dług niego na polskim rynku było 4034 sztuki opon superelastycznych i 2350 sztuk opon pneumatycznych. 
W odniesieniu do rozmiaru opon 12”-16” szacunkowy wskaźnik wyniósł 1,1. W związku z tym, na rynku 
zanotowano 1029 sztuk opon superelastycznych i 1009 opon pneumatycznych. W rozmiarach 20”-24” oraz 
25” i powyżej zanotowano tylko opony pneumatyczne. Przyjęto dla nich wskaźnik wymiany opon na poziomie 
0,9. Według tego wskaźnika były 2 opony o rozmiarze 20”-24” i 8 opon o rozmiarze 25” i powyżej.

11. Rynek leasingu wózków widłowych
W 2015 roku nastąpił dalszy wzrost przekazywania środków pieniężnych na wózki widłowe przez firmy leasin-
gowe, jednakże w porównaniu do leasingu innych urządzeń i maszyn nadal jest to niewielki odsetek udziału. 
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WYKRES 69. Wartość netto wszystkich środków finansowych przeznaczonych na leasing wózków widłowych w latach 2014-2015 [mln 

PLN]

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

W 2015 roku wartość środków oddanych w leasing wynosiła 572,92 mln PLN. Wartość ta wzrosła o 97,6 
mln PLN w stosunku do roku 2014, co stanowi wzrost blisko 20%.

WYKRES 70. Liczba wózków widłowych w leasingu w latach 2014-2015

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

Pod względem ilości zawieranych umów leasingowych na wózki widłowe w 2015 roku nastąpił wzrost (o 13%) 
w stosunku do roku 2014 - o 839 sztuk, co oznacza, że liczba wózków widłowych oddanych w leasing w 2015 
roku wyniosła 7217 sztuk.
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WYKRES 71. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2014-2015 [mln PLN]

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

WYKRES 72. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2014-2015 – cd. [mln PLN]

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

Spośród 22 przedsiębiorstw oferujących leasing wózków widłowych w latach 2014-2015 dwanaście z nich 
odnotowało wzrost pod względem wartości umów. Są to: IKB Leasing Polska Sp. z o.o., SG Equipment Leasing 
Polska Sp.z o.o., Millennium Leasing Sp. z o.o., BZWBK Leasing S.A., PKO Leasing S.A., Deutsche Leasing Pol-
ska S.A., ING Lease (Polska) Sp. z o.o., BNP Paribas Leasing Solutions (BNP Paribas Lease Group, Fortis Lease 
Polska , CLAAS Financial Services), Getin Leasing S.A., Idea Leasing S.A. oraz ORIX POLSKA S.A.. Na rynku le-
asingu wózków widłowych pojawił się jeden nowy gracz - Scania Finance Polska Sp. z o.o., a jednocześnie VB 
Leasing przestał zawierać umowy dotyczące leasingu tej kategorii produktów. Na czele listy znalazła się IKB 
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Leasing Polska Sp. z o.o., która zawarła umowy dotyczące leasingu wózków widłowych o wartości 71,10 mln 
PLN (w 2014 roku była to wartość 32,74 mln PLN). 9 przedsiębiorstw odniosło spadek w stosunku do roku 
poprzedniego – największy zanotowała De Lage Landen Leasing Polska S.A., którego wartość zawieranych 
umów w roku 2014 wynosiła 11,97 mln PLN, a w roku 2015: 6,66 mln PLN (spadek o 54%).

WYKRES 73. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2014-2015

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

WYKRES 74. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2014-2015 – cd

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

Liczba wózków widłowych oddanych w leasing w 2015 roku wyniosła 7217 sztuk. Szesnaście przedsiębiorstw 
zajmujących się leasingiem wózków widłowych odnotowało wzrost liczby zawieranych umów. Są to spółki: 
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IKB Leasing Polska Sp. z o.o., Millennium Leasing Sp. z o.o., SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o., BZWBK 
Leasing S.A., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., PKO Leasing S.A., Getin Leasing S.A., ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 
BNP Paribas Leasing Solutions, Deutsche Leasing Polska S.A., akf leasing Polska S.A., Impuls-Leasing Polska 
Sp. z o. o., Idea Leasing S.A., ORIX POLSKA S.A. SGB Leasing Sp. z o. o. oraz Scania Finance Polska Sp. z o.o.. 
W 2015 roku znalazł się IKB Leasing Polska oddając w leasing 1130 sztuk wózków widłowych (wzrost o 806 
sztuk w stosunku do roku 2014). 

TABELA 1. Zmiany w ilości wózków widłowych oddanych przez firmy leasingowe w latach 2014-2015 [szt.]

SPÓŁKA 2014 
(szt.)

2015 
(szt.)

RÓŻNICA 
(szt.) ZMIANA ZMIANA (%)

IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 324 1130 806 249,00%

Millennium Leasing Sp. z o.o. 631 780 149 24,00%

mLeasing Sp. z o. o. 1306 706 -600 -46,00%

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 711 627 -84 -12,00%

SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 550 615 65 12,00%

BZWBK Leasing S.A. 409 584 175 43,00%

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 349 388 39 11,00%

PKO Leasing S.A. 249 368 119 48,00%

Getin Leasing S.A. 277 328 51 18,00%

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 250 303 53 21,00%

Pekao Leasing Sp. z o. o. 387 269 -118 -30,00%

BNP Paribas Leasing Solutions* 225 251 26 12,00%

Deutsche Leasing Polska S.A. 44 191 147 334,00%

akf leasing Polska S.A. 153 175 22 14,00%

Impuls-Leasing Polska Sp. z o. o. 121 166 45 37,00%

Idea Leasing S.A. 26 163 137 527,00%

De Lage Landen Leasing Polska S.A. 140 64 -76 -54,00%

Siemens Finance Sp. z o.o. 122 57 -65 -53,00%

ORIX POLSKA S.A. 24 41 17 71,00%

SGB Leasing Sp. z o. o. 6 9 3 50,00%

Scania Finance Polska Sp. z o.o. 0 2 2

VB Leasing 74 0 -74

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)
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TABELA 2. Zmiany w wartości wózków widłowych oddanych przez firmy leasingowe w latach 2014-2015 [mln PLN]

SPÓŁKA 2014  
(mln PLN)

2015  
(mln PLN)

RÓŻNICA 
(mln PLN) ZMIANA ZMIANA (%)

IKB Leasing Polska Sp. z o.o. 32,74 71,1 38,36 117,00%

SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. 55,12 64,29 9,17 17,00%

Millennium Leasing Sp. z o.o. 53,37 64,07 10,7 20,00%

mLeasing Sp. z o. o. 64 54,11 -9,89 -15,00%

BZWBK Leasing S.A. 27,52 51,67 24,15 88,00%

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 35,62 34,11 -1,51 -4,00%

PKO Leasing S.A. 21,38 30,41 9,03 42,00%

Deutsche Leasing Polska S.A. 6,64 27,76 21,12 318,00%

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 24,57 27,23 2,66 11,00%

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 25,92 25,52 -0,4 -2,00%

Pekao Leasing Sp. z o. o. 32,38 24,39 -7,99 -25,00%

BNP Paribas Leasing Solutions* 18,14 20,49 2,35 13,00%

Getin Leasing S.A. 14,41 18,38 3,97 28,00%

Idea Leasing S.A. 1,29 15,4 14,11 1094,00%

akf leasing Polska S.A. 18,46 15,1 -3,36 -18,00%

Siemens Finance Sp. z o.o. 16 11,45 -4,55 -28,00%

Impuls-Leasing Polska Sp. z o. o. 9,27 7,25 -2,02 -22,00%

De Lage Landen Leasing Polska S.A. 11,97 6,66 -5,31 -44,00%

ORIX POLSKA S.A. 1,72 2,61 0,89 52,00%

SGB Leasing Sp. z o. o. 0,58 0,54 -0,04 -7,00%

Scania Finance Polska Sp. z o.o. 0 0,37 0,37

VB Leasing 4,58 0 -4,58

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

W 2015 roku liczba wózków widłowych oddanych w leasing w 2015 roku wyniosła 7217 sztuk o wartości 
572,92 mln PLN. Na polskim rynku istnieje obecnie 21 przedsiębiorstw, które udzielają pożyczek długotermino-
wych na zakup wózków widłowych. Szesnaście przedsiębiorstw zajmujących się leasingiem wózków widłowych 
odnotowało wzrost liczby zawieranych umów oraz dwanaście odnotowało wzrost pod względem wartości 
zawieranych umów. Podsumowując powyższy rozdział można przypuszczać, iż branża leasingu wózków 
widłowych utrzyma tendencję wzrostową w kolejnych latach, co wiąże się z rozwojem polskiego przemysłu, 
który zostanie osiągnięty dzięki relatywnie stałemu popytowi krajowemu oraz rosnącym eksportem Polski.
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12. Wartość rynku wózków widłowych
Rynek wózków widłowych rośnie o czym świadczą dane kolejnego raportu Log4.pl. Rośnie również jego 
wartość, chociaż nikt do tej pory nie określił wartości rynku wózków widłowych. Jedyne dostępne dane finan-
sowania zakupów wózków widłowych dostarcza Związek Polskiego Leasingu, firmy w nim zrzeszone mają 
28% udział w finansowaniu zakupów wózków widłowych. Dane te stały się bazą wyjściową do oszacowania 
wartości rynku wózków widłowych, którego wartość szacunkowa oceniana jest na 15 956, 50 mln zł. netto.

WYKRES 75. Wartość rynku wózków widłowych w latach 2011-2015 [mln zł]

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl 

Obserwując od 2013 roku ciągły wzrost wartości rynku wózków widłowych, można spodziewać się jego 
przyrostu także w 2016 roku.

WYKRES 76. Procentowy udział wartości rynku wózków widłowych według rodzaju zakupów w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl 

W 2015 roku zmalał udział w zakupach wózków widłowych używanych, których wartość szacowana jest na 
626,63 mln zł. Nowych wózków widłowych w tym samym czasie kupiono za 1 368,11 mln zł. Stanowi to 9% 
udziału szacunkowej wartości rynku wózków widłowych. 
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WYKRES 77. Wartość rynku wózków widłowych według rodzaju zakupów w latach 2011-2015 [mln zł]

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl 

Wartość zakupów nowych i używanych wózków widłowych na przestrzeni ostatnich pięciu lat przybierała 
tendencję wzrostową. Jedynie w 2013 roku nastąpił spadek dynamiki w obszarze wózków używanych, który 
wpłynął na ogólny wynik. Zakupy nowych wózków widłowych wykazywały ciągle tendencję wzrostową, 
z bardzo znaczącym wzrostem w 2015 roku. 

WYKRES 78. Wartość rynku wózków widłowych według rodzaju zakupów 

Źródło: Opracowanie własne Log4.pl 

Dynamika zakupów nowych wózków widłowych na przestrzeni ostatnich pięciu lat wykazuje wartość wzro-
stową, w 2015 roku szacunkowa wartość kupionych nowych wózków widłowych wyniosła 1 368,11 mln zł. 
netto - wzrosła o 18% w stosunku do 2014 roku. Inaczej rzecz się miała z zakupami wózków używanych, tych 
kupiono za 626,63 mln zł netto - o 14% mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Różnica w dynamice 
zakupów nowych i używanych wózków widłowych w 2015 roku jest znaczna, co może oznaczać powrót 
do łask nowego sprzętu i sygnał z rynku o tendencji do liczenia kosztów długofalowo.
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Podsumowanie
W obecnym 2016 roku koniunktura gospodarcza powinna sprzyjać rynkowi wózków widłowych. Rok 2015 
okazał się korzystny dla polskiego rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych. Zaobserwowano bar-
dzo duże zainteresowanie zarówno wynajmem powierzchni jak i budową inwestycyjną. Analizując sytuację 
gospodarczą Polski nie należy obawiać się spadku działalności deweloperskiej. Głównymi determinantami 
wpływającymi na trendy popytu i podaży będzie sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej, poziom 
bezrobocia w Polsce (dostępność pracowników) oraz nowelizacja ustawy o obrocie ziemią.

W Polsce wzrasta ogólna liczba nowych wózków widłowych przy jednoczesnej malejącej tendencji do reje-
strowania wózków używanych. Przy jednoczesnym wzroście liczby użytkowanych wózków widłowych można 
stwierdzić, że polski rynek się rozwija w dobrym kierunku.

Od kilku lat na polskim rynku można zaobserwować pozytywne tendencje. Pomimo zwiększającej się liczby 
rejestrowanych w Polsce wózków widłowych, liczba wózków o napędzie spalinowym nie wzrasta, ale utrzy-
muje się mniej więcej na równym poziomie. Jednocześnie wzrasta udział wózków nowych w ogóle wózków 
spalinowych, które są rejestrowane w UDT.

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce rejestruje się coraz więcej wózków widłowych o napędzie elektrycznym. 
Jednocześnie bardzo dużą popularnością cieszą się wózki nowe. Wzrastający udział wózków o napędzie 
elektrycznym w ogólnej liczbie wózków widłowych, które są rejestrowane w kraju jest kolejnym pozytywnym 
sygnałem wskazującym na rozwój rynku.

Na rynku wózków widłowych techniki magazynowej można zaobserwować pozytywne tendencje. Po pierwsze 
rynek z roku na rok rośnie. Po drugie zwiększa się liczba rejestracji nowych wózków. Wzrasta również procen-
towy udział rejestracji wózków nowych. Te czynniki świadczą o dobrej kondycji rynku i pozwalają sądzić, że 
w dalszym ciągu będzie się on rozwijał. 

W roku 2015 nastąpił ogólny wzrost czołowych wózków widłowych. Na rynku znajdowała się podobna liczba 
zarejestrowanych nowych oraz używanych czołowych wózków widłowych. Wózków z napędem spalinowym 
w roku 2015 było o 2714 więcej niż wózków z napędem elektrycznym. Przy czym można zaobserwować ten-
dencję wzrostową nowych czołowych wózków elektrycznych, która będzie się utrzymywała prawdopodobnie 
w ciągu najbliższych lat.

Można zauważyć, że firmy coraz częściej decydują się na zakup nowych wózków widłowych. Liczba oddziałów, 
w których zarejestrowano więcej wózków nowych niż używanych znacznie wzrosła. Taki wynik odnotowano aż 
w 9 oddziałach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend ten będzie się nasilać w latach kolejnych. Można 
wnioskować, że ma to związek z wciąż powstającymi firmami i coraz większą popularnością usług leasingowych.

Zebrane dane pozwalają przewidywać dalszy wzrost popytu na nowe wózki widłowe w całej Polsce, przy 
jednoczesnym powolnym spadku popytu na wózki używane. Trend ten powinien być szczególnie widoczny 
w Poznaniu, który niewątpliwie staje się logistyczną stolicą Polski.

Porównując lata 2014 i 2015 rynek opon zamiennych do wózków widłowych powiększył się o 17 331 sztuk. 
Można przypuszczać, iż ten trend w mniejszym bądź większym stopniu się utrzyma, gdyż rozwijająca się logi-
styka wymusza zakup nowych bądź używanych wózków widłowych, a co za tym idzie, także zamiennych opon. 



PROSTOWNIKI MODULARNE HAWKER®

KONSTRUKCJA MODUŁOWA
- NOWY STANDARD 

Nowa linia prostowników Lifetech® Modular i Life IQ™ Modular   
fi rmy EnerSys® to najlepsze w swojej klasie rozwiązanie w zak-
resie prostowników wysokiej częstotliwości, do ładowania 
akumulatorów trakcyjnych mających zastosowanie w wózkach 
widłowych, pojazdach sterowanych automatycznie, maszynach 
sprzątających i w innych przemysłowych pojazdach elektrycznych.

Maksymalna wydajność i niezawodność dzięki koncepcji 
modułowej, mniejszy ślad energetyczny przy znakomitych 
parametrach ładowania oraz  zoptymalizowany serwis to 
kluczowe zalety modularnych prostowników   Lifetech®  i Life IQ™.

www.hawker.pl

STRACIŁEŚ ZAWODNIKA? 
DZIAŁASZ DALEJ!

© 2014  EnerSys. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe oraz logotypy pozostają własnością lub są licencjonowane przez EnerSys i oddziały, chyba że postanowiono inaczej.
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Centrala i marketing: 

BielskoBiała 
ul. Leszczyńska 73
43-300 Bielsko • Biala 
tel. (033) 822 52 90
              600 815 860
              600 821 526
fax (033) 822 52 07 

Biura sprzedaży:

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

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

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

Warszawa
tel. 608 415 917
       608 507 458
       600 201 872 

www.hawker.pl • www.enersys-emea.com 

HAWKER_adv_POLACCO.indd   1 17/06/14   15:55

http://www.hawker.pl


DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEALcamso.co

Camso Polska S.A.
ul. Trakt Brzeski 35
05-077 Warszawa
tel. 22 783 35 89-90
biuro@camso.co

SUPERELASTYCZNE PNEUMATYCZNE OPASKI AMORTYZUJĄCE

Światowy lider w projektowaniu, produkcji i dystrybucji 
opon do wózków widłowych.

Szeroka gama wysokiej jakości opon superelastycznych, pneumatycznych, opasek 
amortyzujących oraz felg do wózków widłowych i innych pojazdów transportu 
wewnętrznego. Zapewniają one wysoką wydajność, wytrzymałość, bezpieczeństwo, 
komfort oraz wydłużony okres eksploatacji. Naszym celem jest dbanie o klienta i 
osiąganie przez niego najniższych kosztów eksploatacji - LOCS.

http://camso.co
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