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Rosnąca gospodarka rozwija rynek
Rosnące wskaźniki w gospodarce mają swoje odzwierciedlenie niemal we wszystkich dziedzinach, nie inaczej jest w obszarze gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. To
w tych obszarach pracuje sprzęt, który jest przedmiotem corocznego badania i prezentacji
w raporcie Widlak List. Kolejne wydanie Widlak List 2018 – jedynego w swoim rodzaju
badania – przygotowaliśmy z naukowym kołem logistyki DIALOG z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Wózki widłowe wykazują się wysoką dynamiką wzrostu ilościowego, liczba nowych urządzeń zwiększyła się o 12% w porównaniu do roku poprzedniego. W 2017 roku zarejestrowano w UDT i dopuszczono do użytkowania 182 935 wózków,
to o 17 455 więcej niż w roku poprzednim. Widać wyraźny trend wzrostowy w rejestracji nowych wózków widłowych:
zarejestrowano ich 10 349 szt., podczas gdy wózków używanych w analogicznym okresie było 7 899.
Trend wzrostowy notują wszystkie rodzaje wózków widłowych, jednak największy widoczny jest w segmencie wózków magazynowych unoszących do kompletacji: 36,2% w stosunku do 2016 roku. Tak znaczący wzrost w tym segmencie związany jest z rozwojem branży e-commerce oraz z rekordową
liczbą oddanych magazynów. W 2017 roku wybudowano 2,36 mln m2
RAPORT
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powierzchni magazynowej, wskaźnik pustostanów spadł do poziomu
4,5%, łączna podaż wyniosła 13,3 mln m2 powierzchni klasy A, która jest
REDAKTOR PROWADZĄCY
standardem. Coraz więcej buduje się magazynów spełniających wysokie
Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl
wymagania dotyczące rozwiązań ekologicznych.
Outsourcing i wynajem wózków widłowych to narzędzia wspomagające
modele biznesowe, które na dobre zagościły na rynku wózków widłowych. Dodając leasing jako doskonałą formę finansowania inwestycji,
mamy wręcz modelowy przykład uzupełniających się narzędzi sprzedażowych. Finasowanie zakupów wózków widłowych przez leasing charakteryzuje się znaczącym 18,6% wzrostem w stosunku do 2016 roku.
Wartość umów leasingu wózków widłowych w 2017 roku wyniosła
741,49 mln zł.
Analizy zawarte w raporcie Widlak List 2018 potwierdzają zauważalne
trendy na rynku wózków widłowych. Rosnąca gospodarka rozwija rynek, jednak są obszary, gdzie dynamika rozwoju znacznie wykracza poza
średnie notowania dla rynku. Wnikliwa analiza daje odpowiedzi na wiele
pytań o rynku wózków widłowych w Polsce.
Życzę wyciągania właściwych wniosków badawczych z raportu.
Andrzej Szymkiewicz
Redaktor Prowadzący
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Koniunktura na rynku leasingu
Dynamika branży leasingowej na koniec 2017 r. wyniosła 15,7 proc. W 2017 r. firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Digitalizacja procesu leasingowego wśród priorytetów branży na lata 2018–2020.
Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy,
podsumował ubiegły rok. W 2017r.
branża leasingowa sfinansowała
inwestycje polskich firm o łącznej
wartości 67,8 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem
i pożyczką, po trzecim kwartale
wyniosła +14,3% (r/r), w ostatnich
trzech miesiącach ubiegłego roku
przyspieszyła do +19,5% (r/r), co
przełożyło się na 15,7 proc. wzrost
rynku liczony rok do roku.
„Trzy ostatnie lata to czas, kiedy dynamika sektora leasingowego utrzymywała się na wysokim, 16 proc.
poziomie. W 2016r. – jako branża
– sfinansowaliśmy inwestycje polskich firm o wartości 58,6 mld zł,
w ubiegłym roku było to już 67,8 mld
zł. Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą liczyć na utrzymanie podobnego poziomu finansowania
w 2018 roku. Jak pokazują badania
Komisji Europejskiej, zamiar skorzystania z leasingu deklaruje 60 proc.
właścicieli firm z sektora MŚP. Jest
to trzeci najwyższy wynik w Europie,
przy średniej europejskiej na poziomie
48%” – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

przez Komisję Europejską, dla 60 proc.
polskich przedsiębiorców z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw,
leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania inwestycji. Jednocześnie rozważają oni skorzystanie
z tego instrumentu w przyszłości.
Szacunki Związku Polskiego Leasingu
pokazują natomiast, że największą,
bo ok 71 proc. grupę korzystających
z leasingu stanowią klienci o obrotach
do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane
są mikro i małe firmy. 28,5% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln
zł, a klienci indywidualni – 0,5%. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.

Interesująco wygląda zestawienie
wartości inwestycji sfinansowanych
leasingiem i kredytem. Na koniec
2017r. łączna wartość aktywnego
portfela branży leasingowej w kwocie 119,3 mld zł była porównywalna
z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez
banki (127,0 mld zł).

STRUKTURA RYNKU
I WYNIKI W KATEGORIACH
PRODUKTÓW
Klienci firm leasingowych, w ubiegłym
roku, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MŚP
W POLSCE, KLIENCI FIRM
LEASINGOWYCH
Zgodnie z wynikami badania SAFE,
opublikowanego pod koniec 2017 r.
Źródło: inforgrafika ZPL
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(45 proc. udział w strukturze rynku),
maszyny i inne urządzenia, w tym IT
(27,2 proc. udział) oraz środki transportu ciężkiego (25,9 proc. udział).
Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (1,3%) i finasowania innych
aktywów (0,6%).

się 68,8 proc. udziałem (w tej grupie
nabywców).
W całym 2017r. znacząco wzrosło
znaczenie finansowania maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Na dobry

W 2017r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane w trzech
głównych kategoriach rynku: pojazdów osobowych i dostawczych
do 3,5 t (+21,9 proc. dynamika r/r),
maszyn i innych urządzeń, w tym IT
(+20,4 proc. dynamika r/r) oraz nieruchomości (+26,5 proc. dynamika r/r).
Spośród wszystkich finansowanych
aktywów, przedsiębiorcy najczęściej
podpisywali kontrakty dotyczące
pojazdów lekkich tj. pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.
W 2017r. przeważały pojazdy osobowe (83,8 proc. udział) nad dostawczymi (16,2 proc. udział). 30,5 mld
zł to wartości wszystkich pojazdów
lekkich sfinansowanych za pomocą
leasingu lub pożyczki inwestycyjnej
w 2017. Wynik o 21,9 proc. lepszy
niż przed rokiem, był możliwy m.in.
dzięki rekordowej liczbie pojazdów
lekkich zarejestrowanych w ubiegłym roku na firmy. Najsilniejszą
grupę, wśród nabywców instytucjonalnych, stanowiły firmy zajmujące
się leasingiem/CFM/RC, wyróżniając

Jak pokazują badania
Komisji Europejskiej, zamiar
skorzystania z leasingu
deklaruje 60 proc. właścicieli
firm z sektora MŚP.
Andrzej Krzemiński
Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego ZPL

autobusy, samoloty, statki i środki
transportu kolejowego. Przy wartości nowych kontraktów na poziomie
17,5 mld zł, na koniec 2017 r. branża odnotowała 2,3 proc. wzrost (r/r).
Mające najwyższy udział w opisywa-

Źródło: inforgrafika ZPL

wynik tego segmentu rynku miały
wpływ: dobra koniunktura w przemyśle, przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wykorzystanie
funduszy unijnych z perspektywy na
lata 2014-2020. Łączna wartość
maszyn i urządzeń sfinansowanych
przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 18,5 mld zł i była
wyższa o 20,4 proc. w odniesieniu
do wyników z 2016r. Istotne dynamiki branża leasingowa odnotowała
w większości kategorii produktowych,
raportowanych w ramach tego segmentu (maszyny rolnicze: +45,4% r/r,
sprzęt budowalny: +27,4% r/r, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych
i obróbki metali: 18,1% r/r). Znacząco
wzrosły także transakcje dotyczące
finansowania IT: +21% r/r.
Trzecim najważniejszym dla rynku
segmentem były transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego.
Po ujemnej dynamice odnotowanej
w pierwszej połowie roku, segment
transportu ciężkiego zakończyły ubiegły rok lekkim plusem. Do tej grupy
zaliczane są takie aktywa jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy,
pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony,

nym segmencie, transakcje dotyczące
ciągników siodłowych, zanotowały
1,4 proc. wzrost, transakcje dotyczące finansowania naczep i przyczep:
+3,1 proc. dynamikę r/r, podczas gdy
transakcje odnoszące się do pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony
wzrosły o 11,5proc. r/r.
W 2017r. w strefie wzrostów pozostawało także finansowanie
nieruchomości. Firmy leasingowe sfinansowały nieruchomości o wartości
909 mln złotych, przy 26,5% dynamice tego segmentu (r/r). W ubiegłym
roku swoje udziały w rynku poprawiły
dwie kategorie transakcji w zakresie
finansowania obiektów handlowych
i usługowych (273,1 proc. dynamika
r/r) oraz hoteli i obiektów rekreacyjnych (152,3proc. wzrost r/r).

PRIORYTETY BRANŻY
LEASINGOWEJ NA LATA
2018-2020
Pod koniec 2017r. Związek Polskiego
Leasingu przyjął i ogłosił strategię na
trzy kolejne lata. Istotne dla branży
leasingowej będą: digitalizacja procesu leasingowego, rozwinięcie pro-
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Źródło: inforgrafika ZPL

jektów badawczych oraz otwarcie
się na nowe trendy w zakresie kluczowego dla rynku obszaru tj. motoryzacji. Wysoki priorytet utrzymują
także aktywności odnoszące się do
bezpieczeństwa obrotu tj. prawo
i podatki, przeciwdziałanie fraudom,
rachunkowość.
„Chcemy, aby branża leasingowa
była postrzegana jako nowoczesny
sektor, wykorzystujący najnowsze
rozwiązania techniczne. Uważamy,
że wprowadzenie e-leasingu wpłynie na wzrost konkurencyjność branży, a klienci zyskają wygodny kanał
dostępu. W kolejnych latach zamierzamy także zaprezentować nowe
podejście do statystyki, dzielić się
wynikami badań, które pokażą rolę
branży leasingowej w finansowaniu
polskiej gospodarki i przedsiębiorstw.
Interesują nas nowe zjawiska: rosnąca rola mobilności, nowe sposoby
korzystania z pojazdów, ekonomia

6

współdzielenia – podkreślił Andrzej
Krzemiński, Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego ZPL.

WYNIKI BADANIA
KONIUNKTURY BRANŻY
LEASINGOWEJ
Związek Polskiego Leasingu kwartalnie realizuje Badanie koniunktury branży leasingowej. Badanie jest
przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach
zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą
oceny mijającego okresu oraz tren-

Chcemy, aby branża
leasingowa była postrzegana
jako nowoczesny sektor,
wykorzystujący najnowsze
rozwiązania techniczne
Andrzej Krzemiński
Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego ZPL

dów w kolejnym kwartale. Ankietowane firmy oczekują wzrostu
zatrudnienia oraz przyspieszenia aktywności sprzedażowej w obecnym
kwartale. Jednocześnie spodziewają
się ustabilizowania jakości portfela leasingowego w I kwartale 2018
roku. Badane firmy, na początku
roku, spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich
głównych grup środków trwałych
na rynku ruchomości. Po raz kolejny najlepsze perspektywy rysują się
dla finansowania pojazdów lekkich.
W dalszej kolejności wskazywane
są wzrosty w zakresie finansowania maszyn i IT, a następnie środków transportu ciężkiego. Według
badanych w I kw. br. finansowanie
nieruchomości powinno nieznacznie
wzrosnąć.

PROGNOZA NA 2018 R.
2018 będzie szóstym rokiem z rzędu
z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku
na poziomie 15,1 proc. będzie zgodna
z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju
gospodarczego w Polsce. Struktura
wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy
unijnych z perspektywy finansowej na
lata 2014-2020 powodują, że finansowanie maszyn staje się głównym
motorem rozwoju całej branży leasingowej. Rozwój rynku będzie również
w zrównoważony sposób oparty o:
pojazdy lekkie (ze względu na mocny
popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz finansowanie pojazdów
ciężarowych (rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy
w strefie euro).
ZPL
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Outsourcing wózków widłowych –
złożona koncepcja zarządzania flotą
Przedsiębiorcy nieustannie analizują sytuację firmy pod kątem optymalizacji kosztów
i wydajności pracy. I słusznie, bo okazuje się, że modele biznesowe sprzed kilkunastu lat
nie mają racji bytu. Kiedyś organizacje były autonomicznymi jednostkami, a wszystkie procesy odbywały się w ramach wewnętrznych struktur; dzisiaj obserwuje się zlecanie pewnych działań na zewnątrz – wyspecjalizowanym firmom. Mowa o outsourcingu. Firmy
zawężają swoją działalność do procesów podstawowych i szukają najodpowiedniejszych
rozwiązań u podmiotów zewnętrznych. Perspektywy są obiecujące dla obydwu stron:
dla usługodawców outsourcingowych jest to szansa na rozwój i zaistnienie na rynku; dla
przedsiębiorstw korzystających z tego typu usług – niekiedy wybawienie z opresji.
Outsourcing wózków widłowych – bo on będzie przedmiotem tego artykułu – potocznie utożsamiany jest z wynajmem wózków widłowych. Jednak nie do końca jest to
właściwa interpretacja, z kilku powodów. Outsourcing jest
złożoną koncepcją udoskonalania sposobów zarządzania
przedsiębiorstwem – to po pierwsze. Po drugie – jest to
działanie długoterminowe. Trzecia kwestia – układ pomiędzy podmiotami oparty jest na więzi partnerskiej (win-win).
Wcześniej: fabryka, która musiała przenieść wyprodukowany towar z miejsca A do miejsca B, ułożyć go na magazynie, załadować i przetransportować do klienta – do
wszystkich tych czynności kupowała niezbędne urządzenia i zatrudniała pracowników do ich obsługi.
Teraz: fabryka podpisuje umowę z firmą specjalizującą się
w outsourcingu, np. Intertrans Service, na wykonanie czynności transportu wewnętrznego. Outsourcing polega nie

tylko na dostarczeniu do zakładu wózków widłowych odpowiednich do realizacji danego zadania, lecz także kadry
pracowników, która zadanie wykona.

FIRMA OUTSOURCINGOWA – JAKIE KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY
Wśród firm, które oferują outsourcing wózków widłowych,
można wymienić m.in.: Intertrans Service, Suret, Lemarpol,
Still, Jungheinrich, Zeppelin, Toolmex Truck, Seito, Emtor.
Lista usługodawców nie jest zamknięta, wymienieni na
pewno zasługują na uwagę z racji zajmowanej pozycji rynkowej. Szeroko pojęty outsourcing rozwija się bardzo dynamicznie, w konsekwencji na rynku powstają wciąż nowe
firmy oferujące tę właśnie usługę.
W przypadku outsourcingu formułuje się pewien zestaw
korzyści dla odbiorców usługi. I bez względu na to, czy

Fot. Toyota
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przedmiotem outsourcingu będzie czynność pomocnicza
(np. rachunkowość, rekrutacja, marketing), pochodząca
z zakresu informatyki czy logistyki – wszystkie je bardzo
wiele łączy.
Przedsiębiorstwa, które decydują się na zlecenie części
procesów na zewnątrz, zyskują czas i mogą koncentrować
się na podstawowej działalności (core business). Ponadto
nie muszą kupować często drogich maszyn czy urządzeń
oraz zatrudniać na etat wykwalifikowanych specjalistów.
Otrzymują to wszystko od podmiotu zewnętrznego za comiesięczną stałą kwotę, co też jest swego rodzaju korzyścią. Raz, że kwota jest dużo niższa, więc pozostałe środki
można ulokować w innym obszarze biznesu; dwa, że kwota jest stała, a to pozwala planować miesięczne koszty
i kontrolować płynność finansową przedsiębiorstwa.
Kolejnym aspektem jest elastyczność w działaniu. Nie zawsze do realizacji zadań potrzebna jest taka sama liczba
pracowników; analogicznie jest z urządzeniami, tym bardziej jeśli mowa o branży charakteryzującej się sezonowością. Ważne też, że w sytuacjach awaryjnych ciągłość
pracy jest zapewniona. Ponadto firmy outsourcingowe są
ekspertami w obszarach, w których działają, a więc mogą
zaproponować najlepsze rozwiązania w danej sytuacji.

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY CZY
DŁUGOTERMINOWY – JAKI DLA KOGO
Wynajem wózków widłowych, w przeważającej części przypadków, jest posunięciem lepszym niż ich zakup.
Koszty związane z ich użytkowaniem są stosunkowo niskie i przewidywalne. Ponadto tabor maszyn jest dostosowywany do zmian w zakresie obciążeń logistycznych
i transportowych przedsiębiorstwa.
W ofercie firm outsourcingowych, m.in. Suret, Emtor, Lemarpol, widnieje propozycja wynajmu krótko- i długoterminowego. Pierwszy z wymienionych skierowany jest
przede wszystkim do zakładów, które na co dzień nie korzystają z wózków widłowych; lub też do przedsiębiorstw,
które wymagają dodatkowego wykorzystania wózków, np.
podczas okresowego spiętrzania czy rozładunku towaru.
W przypadku awarii uszkodzony sprzęt natychmiast zostaje zastąpiony sprawnym. Ponadto oferta najmu krótkoterminowego uwzględnia również wynajem operatora
do obsługi danego wózka. Suret daje też możliwość prze-

Fot. Carer

testowania sprzętu, zanim podejmie się decyzję o współpracy. O wynajmie krótkoterminowym mowa w przypadku
współpracy krótszej niż 3 miesiące.
Z drugiej strony jest możliwość wynajmu długoterminowego, trwającego ponad 3 miesiące. I ten rodzaj na pewno
sprawdzi się w przypadku firm, które intensywnie używają
wózków. Rozwiązanie, jakim jest wynajem, pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z samodzielnym zakupem, utrzymaniem i serwisowaniem maszyn. W ramach tej
usługi firmy nie martwią się już obsługą serwisową, przeglądami technicznymi czy naprawą sprzętu w razie awarii.
Wynajem wózków widłowych to już nie tylko swoisty model funkcjonowania logistyki wewnątrzzakładowej, lecz
także sposób na uniknięcie wysokich kosztów inwestycyjnych i związanych z utrzymaniem serwisowym floty.

ALTERNATYWA – WYNAJEM Z OPCJĄ ZAKUPU
STILL wychodzi jeszcze z inną propozycją. Wynajem – owszem, dodatkowo – możliwość zakupu. Wśród zainteresowanych znajdują się przede wszystkim podmioty chcące
wynajmowane urządzenie posiąść na własność. Ten rodzaj
współpracy zalecany jest także w przypadku firm otrzymujących publiczne środki pomocowe, ponieważ warunkiem
otrzymania świadczenia, jest ukazanie urządzenia w bilansie. Umowa na świadczenie takich właśnie usług pozwala na wpisanie urządzenia w bilansie po stronie aktywów
i korzystanie z możliwości odpisów amortyzacyjnych.

INNE RODZAJE WSPÓŁPRACY
Warunki współpracy z firmami outsourcingowymi różnią
się między sobą, w mniejszym bądź większym stopniu.

9
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Ofert na rynku nie brakuje, więc firmy podejmujące strategiczną decyzję o wprowadzeniu outsourcingu mają spore
możliwości wyboru i dostosowania oferty do własnych potrzeb. Np. firma Lemarpol swoim obecnym i potencjalnym
klientom proponuje współpracę w dwóch zasadniczych
wymiarach. Pierwszy – obsługa full-service, świadczona
przez własnych serwisantów na sprzęcie należącym do
klienta i na terenie zakładu. Drugi – kompleksowa obsługa
transportu wewnątrzzakładowego własnymi urządzeniami włącznie z operatorami.

I.

Wstępne określenie zakresu usługi – weryfikacja potrzeb klienta.
II. Audyt weryfikacyjny.
III. Optymalizacja procesów logistycznych.
IV. Doradztwo i dobór sprzętu transportowego.
V. Prezentacja założeń organizacyjnych i oferty cenowej.
VI. Przygotowanie i podpisanie umowy o współpracy.
VII. Rekrutacja lub przejęcie wykwalifikowanych
pracowników.
VIII. Wdrożenie i rozpoczęcie procesu obsługi.
IX. Ciągłe doskonalenie i wzrost efektywności realizowanych zadań.
Oferty outsourcingowe są przygotowywane indywidualnie, ponieważ stanowią odpowiedź na konkretne potrzeby
klienta. Zawierane kontrakty są umowami krótko- bądź
długoterminowymi, podpisywanymi zawsze na czas określony. Zanim powstanie konkretna oferta, odbywa się
audyt pracy wózków oraz analiza możliwości optymalizacyjnych w zakresie liczby pracujących urządzeń.

OUTSOURCING WÓZKÓW WIDŁOWYCH
– KORZYŚCI
Wynajem sprzętu niesie ze sobą szereg korzyści. W przypadku nieprzewidzianego nasilenia czynności transportowych przedsiębiorstwo otrzyma dodatkowe moce od
podmiotu świadczącego outsourcing wózków widłowych.
I odwrotnie – w sytuacjach spadkowych nastąpi redukcja sprzętu i zatrudnienia. Taka elastyczność w pełni pozwala odpowiadać na rzeczywiste zapotrzebowanie
przedsiębiorstw.

Fot. Mitsubishi

WDROŻENIE I REALIZACJA – ETAPY
Jeśli chodzi o proces wdrożenia i realizacji projektu to jest
on wpisany w strategię funkcjonowania każdej firmy outsourcingowej. To wskazuje na indywidualizm w formułowaniu poszczególnych etapów procesu, w praktyce różnice
są nieznaczne. Dla przykładu dziewięcioetapowy proces
wdrożenia outsourcingu transportu wewnętrznego:
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W związku z tym, że rozwiązanie nie wymaga poniesienia
wysokiej opłaty z góry, to chronione są rezerwy finansowe
przedsiębiorstwa. Poprawie ulegają również przepływy finansowe, ponieważ kapitał wykorzystywany jest w innych
obszarach działalności.
Ponadto nie ma ryzyka związanego z wyjściem sprzętu
z użycia bądź spadkiem jego wartości. W przypadku awarii
zapewnione są wózki zastępcze, a więc nie ma obaw o naruszenie ciągłości pracy.
Ważną czynnością, spędzająca sen z powiek przedsiębiorcom, jest kontrola. Urząd Dozoru Technicznego rozlicza
każdy zakład z implementacji procedur oraz prowadzo-
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nej dokumentacji. Firmy outsourcingowe biorą odpowiedzialność za te
czynności.
W kwestii rozliczeń – niewątpliwym
atutem jest jedna faktura miesięcznie. Co więcej, opłatę za outsourcing
wózków można zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodu.
Najczęstszym przedmiotem
wynajmu są: wózki widłowe
z przeciwwagą, wózki paletowe
i podnośnikowe. Producenci nieustannie posuwają się naprzód
i wykorzystują w nich wszelkie
nowinki technologiczne. Przez
co sprzęt staje się bezpieczniejszy i wygodniejszy w użytkowaniu, wydajniejszy oraz przyjazny
dla środowiska. Trudno, aby
przedsiębiorstwo posiadające
własną flotę wózków nadążało
za postępem, natomiast firmy
outsourcingowe są w stanie to
zrobić.

NAJWAŻNIEJSZE
REZULTATY
OUTSOURCINGU
OSIĄGANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się przekazać część
swojego biznesu na zewnątrz,
są zgodne pod względem osiąganych rezultatów. Niemal
jednogłośnie formułują następujące osiągnięcia:
 większa konkurencyjność;
 lepsza jakość świadczonych
usług;
 zwiększenie przychodów/
zysków;
 lepsza realizacja funkcji
kadrowych;

 poprawa czasu i jakości realizacji;
 redukcja kosztów.
Ponad połowa przedsiębiorców zlecająca na zewnątrz część procesów
podkreśla podstawową korzyść –
redukcję kosztów. Chodzi nie tylko o koszty operacyjne, lecz także
o koszty administracyjne, zatrudnienia, szkoleń itp.

Warto też przyjrzeć się przedsiębiorstwom, które korzystają z usług
outsourcingu. Okazuje się, że firmy,
które choć raz poznały korzyści płynące z tego typu rozwiązań, coraz
więcej własnych czynności oddają
usługodawcom zewnętrznym.
Natalia Pypeć
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Pierwsza niebrudząca, antystatyczna
opaska do wózków widłowych
Camso przedstawia pierwszą opatentowaną pod kątem wymogu bezpieczeństwa użytkowania wózków widłowych, antystatyczną opaskę
amortyzującą, rozwiązującą problem generowania ładunków elektrostatycznych przez opony niebrudzące. Jeszcze w tym miesiącu Camso
zaprezentuje nową opaskę Solideal PON 775 NM AS (Non-Marking Anti-Static) na targach CeMat w Hanowerze.
W 2017 roku firma wprowadziła na rynek trzy nowe opaski
amortyzujące Solideal – (press-on - PON) do wózków widłowych pracujących w zastosowaniach o dużej i małej intensywności. W zastosowaniach o dużej intensywności, opony pracują
więcej i ciężej, niż wskazują na to ich granice możliwości i może
dochodzić do nadmiernego gromadzenia się ciepła. Tam, gdzie są
stosowane opony niebrudzące, operatorzy i osoby zarządzające
magazynami również mają problem z gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych.
„W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe rozwiązanie stanowiące odpowiedź na intensywność użytkowania wózków
widłowych. W tym roku zajmujemy się kwestią gromadzenia ładunków elektrostatycznych” – powiedział Darren Stratton, dyrektor ds. zarządzania produktami w dziale Transportu
Wewnętrznego (Material Handling) Camso. „Nagromadzenie
ładunków elektrostatycznych na wózkach widłowych jest powszechne w przypadku opasek niebrudzących ze względu na
krzemionkę stosowaną jako wypełniacz wzmacniający, przez
co opaska także ma właściwości izolujące. Może to prowadzić
do wielu problemów, takich jak porażenia prądem elektrycznym,
problemy z elektronicznym układem jezdnym wózka lub nawet
awarie i zagrożenia pożarowe”. – podsumowuje Darren Stratton.

Firma Camso potraktowała te kwestie
Fot. Camso
poważnie i stworzyła rewolucyjną opaskę
amortyzującą Solideal PON 775 NM AS, pierwszą na świecie
opaskę typu press-on, która zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych w opaskach niebrudzących, przez co
rozwiązuje potencjalne problemy z bezpieczeństwem dla operatorów wózków widłowych, a także ładunków oraz uszkodzeń
samych pojazdów.

PIERWSZE W BRANŻY
Dzięki opatentowanej technologii antystatycznej, efektywnej
termicznie konstrukcji i odpornej na ścieranie mieszance gumowej bieżnika, opaska Solideal PON 775 NM AS stanowi ważną
innowację i przełom w branży oponiarskiej. Zapewnia o 63%
lepszą odporność na gromadzenie się ciepła i o 33% większą
efektywność energetyczną w porównaniu do opaski Solideal Magnum SM NM (opaska gładka, niebrudząca). Zapewnia
również większe bezpieczeństwo operatora, minimalizując
ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przerw w dostawie
prądu, uszkodzenia elementów elektrycznych i zagrożenia
pożarowego.
„Aktywnie interesujemy się potrzebami klientów. Opaska Solideal PON 775 NM AS to rozwiązanie istniejącego problemu, którym w rzeczywistości nigdy wcześniej się nie zajmowano. Ona
zmienia wszystko i jesteśmy dumni, że jako pierwsi wprowadzamy ją na rynek”. – stwierdził Darren Stratton.
Nowa opaska Solideal PON 775 NM AS zostanie zaprezentowana po raz pierwszy na targach CeMat, jednej z czołowych na
świecie imprez targowych z zakresu intralogistyki i zarządzania
łańcuchem dostaw, w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. Targi
CeMat odbywają się co dwa lata w Hanowerze, w Niemczech,
i przyciągają specjalistów logistyki z całego świata. Przedstawiciele Camso zademonstrują tę rewolucyjną opaskę na stoisku
L30, w hali 26.

Fot. Camso
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Rewolucyjnie odmieniony bestseller STILL
W styczniu 2018 roku STILL wprowadził na rynek ulepszony elektryczny wózek czołowy
RX 20. Rozwiązanie, które zrewolucjonizowało branżę, jako pierwsze stosując boczną wymianę baterii, zostało poddane gruntownej modernizacji. Jest jeszcze bardziej kompaktowe i ergonomiczne niż poprzednie modele.
Pierwszy elektryczny wózek czołowy z funkcją bocznej
wymiany baterii zaprezentowano w 2005 roku. Znacząco
ograniczając czas potrzebny na zastąpienie akumulatora
w pełni naładowanym egzemplarzem i redukując do minimum ryzyko wykonania tej czynności, RX 20 zrewolucjonizował wtedy sposób myślenia o wydajności pojazdów
transportu wewnętrznego i wkrótce potem stał się ogólnoświatowym bestsellerem. Po 13 latach hamburski producent pomarańczowych wózków zaprezentował nową,
jeszcze lepiej zoptymalizowaną wersję przeboju.

PARADOKS PRZESTRZENI: KRÓTSZY I NIŻSZY,
A MIEJSCA W NIM WIĘCEJ
Podstawowym wyróżnikiem zmodernizowanego RX 20
jest skuteczne pogodzenie dwóch pozornie sprzecznych dą-

żeń. Wózek jest krótszy i niższy niż jego poprzednicy. Mimo
to mieści się w nim bateria o podwyższonej pojemności,
a w kabinie operatora jest więcej miejsca niż dotychczas.
W modelach RX 20-14C i RX20-16c o udźwigu 1,4 oraz
1,6 t, zastosowano skróconą ramę, gwarantującą swobodne manewrowanie w wąskich korytarzach roboczych.
Standardowa wysokość na poziomie 2035 mm pozwala na
rozładunek kontenerów, a dostępny opcjonalnie model z dachem obniżonym do 1949 mm zmieści się także w niskich
bramach i wagonach towarowych. W porównaniu do poprzednich wersji, warianty 3-kołowe mają nawet o 29 mm,
a modele 4-kołowe – o 171 mm mniejsze wymiary. W połączeniu z innowacyjną, sprzęganą tylną osią skrętną zapewnia to najmniejszy promień skrętu w tej klasie wózków.
Pomimo zmniejszenia wymiarów całkowitych, operator ma
więcej miejsca niż kiedykolwiek wcześniej. Efekt uzyskano

fot. STILL
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wygodną kontrolę wszystkich funkcji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i wydajność. Na jego monitorze wyświetlany jest komplet informacji o parametrach takich jak:
prędkość poruszania, kąt nachylenia podłoża, stabilność,
stan baterii, a dostępne na nim menu pozwala dostosować tryb działania do obecnych warunków. W pojeździe
zastosowano dodatkowo systemy redukujące prędkość na
zakrętach oraz w sytuacji, gdy karetka wideł jest uniesiona.

fot. STILL

WARIANTY ZASPOKAJAJĄCE ZRÓŻNICOWANE
POTRZEBY
Nowa seria STILL RX 20 składa się łącznie z 13 typów wózków o udźwigu nominalnym od 1,4 do 2 ton. Osiągają one
prędkość do 20 km/h i są w stanie układać palety na poziomie sięgającym niemal 8 m. Nowoopracowany moduł napędowy z dwoma trójfazowymi silnikami jezdnymi z obudową,
aktywnym układem chłodzenia oraz nową wersją przetwornicy nie wymaga częstych konserwacji nawet przy intensywnej eksploatacji. Co więcej, pozwala wózkowi pokonywać przy
pełnym załadunku wzniesienia o nachyleniu do 20%.

fot. STILL

Wojciech Podsiadło

obniżając o 60 mm dolną krawędź ograniczającą przestrzeń
na nogi. Wnętrze kabiny jest w sumie o 16 mm wyższe.
W parze z ażurową konstrukcją dachu oraz zastosowaniem wąskich profili masztu w kształcie litery C, rozwiązanie
gwarantuje dobrą widoczność we wszystkich kierunkach.

ROZWIĄZANIA MAKSYMALIZUJĄCE ZASIĘG
Dzięki przemyślanej konstrukcji i udanej miniaturyzacji,
kompaktowy RX 20 można wyposażyć w baterię o pojemności 625 lub 750 Ah. Wózek charakteryzuje się dzięki
temu największym zasięgiem w swojej klasie. Co więcej,
w standardzie umożliwiono zastosowanie akumulatorów
w dwóch układach: A i B. Jest to jedyny wózek w segmencie
z taką opcją. RX 20 jest także kompatybilny z technologią
Li-Ion, pozwalającą na ciągłą pracę w trybie 3-zmianowym
z krótkimi tylko przerwami na częściowe doładowania.

fot. STILL

STEROWANIE NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW
Zmodernizowane wózki RX 20 wyposażono w szereg
usprawnień wspomagających jazdę. STILL Easy Control inteligentny interfejs wskaźników i sterowania – umożliwia
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Oszczędne ładowanie zgodnie
z aktualnymi wymaganiami
Flota urządzeń do transportu poziomego u dostawcy usług CEP dla TNT w węźle logistycznym w Wiedniu jest w użyciu praktycznie przez cały czas. Wózki widłowe zasilane akumulatorami są ładowane nieregularnie i zazwyczaj tylko przez bardzo krótki
czas. Miało to znaczący wpływ na pojemność i żywotność akumulatorów napędowych
w przeszłości – zwłaszcza, że firma nadal korzystała z przestarzałych ładowarek
50-hercowych. Innowacyjna technologia opracowana przez specjalistę w dziedzinie
technologii ładowania Fronius zapewniła odpowiednie rozwiązanie: dzięki inteligentnemu procesowi ładowania Ri i różnym indywidualnym charakterystykom TNT może teraz
ładować każdy akumulator zgodnie z aktualnymi wymaganiami. Zapobiega to nie tylko uszkodzeniom drogich systemów magazynowania energii, ale również pozwala na
znaczne oszczędności w zużyciu energii.
Wiedeńskie centrum logistyczne dostawcy usług w zakresie
CEP dla TNT tętni życiem: jedna ciężarówka po drugiej dokują
przy licznych rampach załadowczych budynku, jest szybko
rozładowywanych i ponownie załadowywanych. Kontenery frachtowe z leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie portu
lotniczego Wiedeń-Schwechat zawierają ładunki z całego
świata. Urządzenia do transportu poziomego przewożą kosze paletowe pełne paczek do dalszego transportu. Kilka
linii transportowych sortuje poszczególne przesyłki i błyskawicznie transportuje je do właściwego miejsca przeznaczenia, tak aby dotarły do odbiorcy punktualnie i niezawodnie.

OBRÓT TOWARÓW: 75 SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH I 300 KONTENERÓW DZIENNIE
Dla TNT jest to główne centrum dostaw do i z Europy
Wschodniej oraz centrum logistyczne dla całego obszaru
dostaw w Wiedniu. 80 procent towarów jest codziennie

transportowanych transportem drogowym – to 75 ciężarówek przychodzących i wychodzących. Przesyłki nie są
składowane tutaj dłużej niż dwanaście godzin. Aby pracownicy nie musieli samodzielnie ładować paczek, są one
pakowane w kosze paletowe. Średnio w ciągu dnia pracy
firma obsługuje około 300 kontenerów. W okresie świąt
Bożego Narodzenia liczba to może być znacznie większa.
TNT zatrudnia 56 000 pracowników w 61 krajach i jest
jednym z największych na świecie dostawców usług kurierskich, ekspresowych i spedycyjnych (CEP). Firma z siedzibą w Hoofddorp (Holandia) dostarcza codziennie około
miliona paczek, dokumentów i przesyłek – głównie do
klientów korporacyjnych, takich jak Apple. Aby sprostać

Gdybym miał znów wybierać,
ponownie wybrałbym Fronius
Dietmar Landor
kierownik

Fot. Fronius
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wysokim wymaganiom terminowości i niezawodności,
TNT jest uzależnione nie tylko od kompleksowej i wydajnej
sieci logistycznej, ale również od sprawnego przepływu towarów w obrębie lokalizacji. W Wiedniu do tego celu służy
flota 20 elektrycznie napędzanych urządzeń do transportu
poziomego o różnej wielkości – od małych sztaplarek po
wózki z przeciwwagą. „Pracujemy tu od niedzieli wieczorem do soboty po południu w trybie trzyzmianowym”, wy-
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WYDAJNY PROCES ŁADOWANIA
ZAPEWNIA OSZCZĘDNOŚCI

Fot. Fronius

jaśnia kierownik Dietmar Landor. „Nasze wózki widłowe
mogą przepracować do 3000 godzin rocznie”.

ŁADOWANIE DODATKOWE SKRACA
ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORÓW
Ciągłe użytkowanie akumulatorów oznacza znaczne obciążenie. Nieregularne czasy ładowania i krótkie ładowania dodatkowe są na porządku dziennym. W przypadku
dużych ciężarówek dostępne są akumulatory zamienne,
ale ich wymiana jest często zbyt czasochłonna. „Zamiast
tego wózki widłowe są często podłączane do prostowników tylko na kilka minut, na przykład w czasie przerwy”,
wyjaśnia Landor. To samo dotyczy sztaplarek: „Ładuje się
według potrzeb, a jeśli pracownik potrzebuje wózka widłowego, po prostu bierze następny”. Niekompletne cykle
ładowania mają jednak zauważalny negatywny wpływ na
pojemność i żywotność akumulatorów napędowych.
W przeszłości TNT zmagało się z regularnymi uszkodzeniami i awariami akumulatorów. Przeciętnie spółka musiała
wymieniać trzy systemy magazynowania energii rocznie,
za cenę kilkunastu tysięcy euro każdy, co było kosztownym
przedsięwzięciem, które znacznie osłabiło ekonomikę floty.
O ból głowy przyprawiało również wysokie zużycie energii
przez urządzenia do transportu poziomego. Szybko odkryto przyczyny: „Używaliśmy przestarzałych prostowników
z 50-hercowymi transformatorami”, opisuje sytuację Landor. „Utrata energii była w tym przypadku bardzo duża,
a częste uszkodzenia akumulatorów można również przypisać niskiej jakości ładowania”. Ponadto masywny sprzęt
zajmował zbyt wiele cennej przestrzeni. TNT zdecydowało
się zatem całkowicie zmodernizować technologię ładowania akumulatorów.

W poszukiwaniu odpowiedniego rozwiązania firma
natknęła się na wyposażenie Selectiva austriackiego
specjalisty w dziedzinie technologii ładowania akumulatorów, firmy Fronius. Dzięki Active Inverter Technology
i procesowi ładowania Ri są one wyposażone w najbardziej zaawansowane do tej pory technologie ładowania
akumulatorów napędowych. Proces ładowania nie przebiega według stałej charakterystyki, ale zależy między
innymi od wieku, temperatury i stanu podłączonego
akumulatora. Zapewnia to wyjątkowo energooszczędne
i delikatne ładowanie, co zmniejsza zużycie energii elektrycznej i wydłuża żywotność i wydajność akumulatora.
„Najpierw przedstawiliśmy TNT kalkulację, w wyniku której mogliby oni znacznie obniżyć koszty eksploatacji dzięki
naszej technologii”, wspomina Alexander Thier, kierownik
ds. sprzedaży w Fronius Perfect Charging. Po konsultacji
z innymi ekspertami dostawca usług CEP był całkowicie przekonany i w 2013 roku zainwestował w pierwsze
urządzenia Fronius.

Odkąd używamy technologii Fronius,
musieliśmy wymienić tylko jeden
akumulator zamiast kilku rocznie
Dietmar Landor
kierownik

W TNT działa obecnie łącznie 14 ładowarek austriackiego lidera technologii. Sześć modeli Selectiva Plus w klasie
mocy 3 kW jest dostępnych dla akumulatorów napędowych 24 V w małych sztaplarkach. Większe wózki są wyposażone w akumulatory 48 V. W drugiej stacji ładowania
zainstalowano osiem urządzeń Selectiva o mocy 8 kW.
Dzięki kompaktowym wymiarom zajmują znacznie mniej
miejsca niż dotychczasowe wyposażenie, co oznacza,
że tory jazdy wózków widłowych są teraz dużo bardziej
przestronne. TNT jest jednak pod największym wrażeniem
jakości ładowania: nawet przy nieregularnym i krótkim
czasie ładowania flota jest zawsze dostępna, a awarie
występują znacznie rzadziej. „Wynika to z różnych charakterystyk, dzięki którym akumulatory są zawsze optymalnie
naładowane zgodnie z ich aktualnymi potrzebami”, wyjaśnia Thier.
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WŁAŚCIWA CHARAKTERYSTYKA
DLA KAŻDEJ SYTUACJI
W godzinach pracy, kiedy hale są zajęte, a wózki widłowe pracują prawie przez cały czas, ładowanie impulsowe
dostarcza jak najwięcej świeżej energii w krótkim czasie.
W cichszych fazach, na przykład w nocy, inteligentny proces Ri wydłuża czas ładowania, co chroni akumulator i pomaga mu zregenerować się samoczynnie. W weekendy lub
dni świąteczne stosuje się ładowanie wyrównawcze i kon-

Nasze wózki widłowe mogą
przepracować do 3000 godzin rocznie
Dietmar Landor
kierownik

procesach. Dzięki temu TNT oszczędza pieniądze przy każdym
ładowaniu: „Sami analizowaliśmy zużycie, aby móc czerpać
z wiarygodnych faktów”, mówi Landor. „Obliczenia wykonane
przez firmę Fronius były prawidłowe – nasze zapotrzebowanie energetyczne jest teraz znacznie mniejsze”. Jest to ważna
zaleta dla TNT nie tylko pod względem ekonomicznym, ale
również ekologicznym: podobnie jak wszystkie austriackie
firmy, firma jest zobowiązana do przestrzegania surowych
wytycznych dotyczących efektywności energetycznej. Technologia ładowania stanowi istotny wkład w ten proces.

PRZYDATNE FUNKCJE OBSŁUGI I ANALIZY
Fot. Fronius

Fot. Fronius

serwacyjne. Ponadto urządzenia posiadają charakterystykę odświeżania, która może być wykorzystywana m. in. do
reaktywacji zasiarczonych akumulatorów. „Każdy akumulator odbiera ładunek dokładnie taki, jakiego potrzebuje”
– podsumowuje Dietmar Landor – i to daje się zauważyć:
„Odkąd używamy technologii Fronius, musieliśmy wymienić tylko jeden akumulator zamiast kilku rocznie”. W ten
sposób znacznie zredukowano koszty eksploatacyjne floty.
Decydującą rolę odgrywa również znacznie mniejsze zużycie
energii: technologia ładowania Fronius redukuje do minimum
przeciążenie, które powoduje duże straty energii w innych
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Obsługa ładowarek jest niezwykle prosta: dzięki zewnętrznej funkcji automatycznego wyłączania pracownicy muszą
jedynie podłączać i odłączać akumulatory, wszystko inne
działa samodzielnie. Taśma LED na urządzeniu wskazuje, czy podłączony akumulator jest w pełni naładowany
i już schłodzony – „pomaga to równomiernie rozłożyć
ładunek na wózkach widłowych i akumulatorach”, wyjaśnia specjalista Thier. Ma to również pozytywny wpływ
na żywotność. Inną przydatną funkcją urządzeń Selectiva
jest interfejs USB: wszystkie ustawienia, takie jak charakterystyki, można w prosty sposób kopiować i przenosić
do innych urządzeń. Ponadto użytkownik może wywołać
i ocenić statystyki dotyczące poprzednich cykli ładowania,
aby z jeszcze większą precyzją dostosować różne parametry do własnych potrzeb.
Firma TNT jest zadowolona z inwestycji w nową technologię ładowania akumulatorów. „Urządzenia Fronius dostarczają to, co obiecywały”, mówi kierownik Landor. „Od
pracowników nie ma żadnych skarg, a to zawsze dobry
znak dla mnie”, mówi z zadowoleniem. Mniejsze koszty eksploatacji dawno zrekompensowały koszty zakupu,
a cała flota urządzeń do transportu poziomego jest teraz
znacznie bardziej niezawodna. „Gdybym miał znów wybierać”, podkreśla Landor, ”ponownie wybrałbym Fronius”.
Fronius
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Przesuwanie technologicznych możliwości zawsze było
naszym celem. Dlatego naszą sprawdzoną technologię Active
Inverter Technology rozszerzyliśmy o rewolucyjny proces
ładowania Ri. Poznaj nowy wymiar maksymalnej wydajności
energetycznej i żywotności akumulatorów. www.fronius.pl
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Okres modnej elektromobilności
Czas na podsumowanie roku 2017 na rynku wózków widłowych. Można to zrobić
z nieukrywaną przyjemnością i satysfakcją,
gdyż to kolejny rok dynamicznego wzrostu,
który utrzymuje się nieprzerwanie od kilku
lat. Można odnieść nawet wrażenie, że po
okresie pewnej niepewności i wahań w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, karuzela inwestycyjnych nakładów rozkręciła
się do poziomu od dawna nienotowanego.
Co ważne, ta pozytywna tendencja utrzymuje się i wszyscy gracze na rynku wózków widłowych życzyliby sobie, aby trwała jak najdłużej.
Identycznie jak w latach poprzednich motorem ilościowej
sprzedaży w Polsce były wózki magazynowe, które odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży i łącznie stanowią
około 65% sprzedaży rynkowej. Taka sytuacja nie powinna dziwić – ogromne inwestycje w branży logistycznej
są widoczne praktycznie w każdym regionie Polski, a potwierdzają to informacje o zwiększaniu powierzchni magazynowych przez wszystkich liczących się operatorów
logistycznych na rynku. Taka tendencja na pewno utrzyma
się w najbliższych kilku latach i zapewni stałe, wysokie zapotrzebowanie na różnego rodzaju wózki magazynowe.
Nieco mniejszy, ale również wyraźny wzrost sprzedaży nastąpił w segmencie wózków elektrycznych, które w okresie
modnej elektromobilności cieszą się ogromnym zainteresowaniem i nieustannie rosnącą popularnością. Niewątpliwie
do takiego zainteresowania przyczynia się postęp technologiczny wózków elektrycznych, które pod względem osiągów
nie ustępują wózkom spalinowym, a pod względem kosztów
eksploatacji wygrywają z nimi zdecydowanie. W zakresie tych
produktów z pewnością należy oczekiwać regularnego i stabilnego wzrostu udziału rynkowego. Podobną stabilnością
charakteryzuje się segment wózków spalinowych, które choć
nie są szczególnie modne i nie zawsze cieszą się dobrą prasą,
mają wierne i liczne grono swoich wielbicieli zapewniających
od lat stabilne i równomierne zapotrzebowanie na rynku.
Dominującą formą finansowania inwestycji maszyn do
transportu bliskiego jest leasing, co potwierdzają wyni-
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ki firm leasingowych. Odnotowały one w minionym roku
kilkunastoprocentowy wzrost udzielonego finansowania,
dedykowanego zarówno klientowi końcowemu, jak i dostawcom finansującym maszyny przeznaczone na wynajem długoterminowy.
Dla KUHN Polska rok 2017 był bardzo pozytywny. Na
szczególne podkreślenie zasługuje znacznie większa od
planowanej sprzedaż wózków elektrycznych, w tym wózka
Carer o udźwigu 16 ton. Ta ostatnia maszyna jest ewenementem w skali kraju i prawdopodobnie jedynym wózkiem
elektrycznym w Polsce o tak imponującym udźwigu.
Minione 12 miesięcy, zakończone sukcesami powoduje, że
oczekiwania wobec bieżącego roku są wyższe, a plany bardziej ambitne. Jednak rezultaty pierwszych miesięcy roku
2018 wskazują, że jeżeli obecna tendencja na rynku się utrzyma, powodów do zadowolenia będzie jeszcze więcej.
Marcin Trąbka
Członek Zarządu KUHN Polska Sp. z o.o.
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Partner kompleksowej obsługi
Z Krzysztofem Polesiakiem, Dyrektorem Sprzedaży, Dyrektorem Zarządzającym – Camso Polska S.A., o rynku opon do
wózków widłowych, rozwoju firmy i jej ofercie, rozmawiał
Andrzej Szymkiewicz.
Andrzej Szymkiewicz: Camso Polska S.A. jest doświadczonym graczem na rynku. W ubiegłym roku
była okrągła rocznica 20 lat działalności firmy, właściwie bardziej znanej w branży Material Handling
jako SOLIDEAL. Jak przebiegały te zmiany?
Krzysztof Polesiak: Generalnie historia nie pozwala na
to, aby zmiany wpłynęły na zanik znanej i rozpoznawalnej marki SOLIDEAL, dlatego nadal funkcjonuje ona dla
branży ogólnie rozumianej jako Material Handling, a produkty są bardzo cenione. Powoli jednak dochodzi do
świadomości użytkowników nazwa Camso, właściciela, projektanta i producenta tych markowych produktów.
Wszystkie zmiany, w wyniku których jesteśmy na obecnym etapie, zachodziły na poziomie globalnym; my jesteśmy oddziałem firmy i przyjęliśmy te zmiany w sposób
naturalny. Camso jest dużym korporacyjnym graczem na
rynku ogumienia specjalistycznego, potocznie zwanego
przemysłowym lub idąc dalej – off-the-road, stosowanego poza drogami publicznymi. Organizacja generuje ok.
1 mld dolarów obrotu, zatrudniając blisko 7500 osób,
jest numerem jeden w produkcji opon pełnych (superelastycznych) do wózków widłowych na świecie. Obecnie
wśród firm wyspecjalizowanych w segmencie ogumienia przemysłowego, pod względem wielkości sprzedaży, firma zajmuje trzecie miejsce z niewielką stratą do
miejsca drugiego. Opony SOLIDEAL produkowane przez
Camso to pewna tradycja i kontynuacja marki, która jest
zachowana poprzez wysoką jakość oraz innowacje, dlatego nadal inwestujemy w jej rozwój, by być o krok przed
konkurentami.
W produkcji opon do wózków widłowych są Państwo
numerem jeden na świecie. Jaka jest pozycja na rynku
w Polsce?
Niestety, na polskim rynku trudno jest to dokładnie określić, gdyż nie ma precyzyjnych danych, które by prezentowały potencjał całego rynku i pozycjonowały na nim
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jednoznacznie naszą firmę, ale według moich szacunków
od wielu lat jesteśmy stabilnie na odpowiednim miejscu na
„podium”, w zależności od segmentu opon (pneumatyczne, pełne/superelastyczne, opaski amortyzujące). Zatem
z całą pewnością zajmujemy czołową pozycję, jest to zawsze TOP 3.
Jak zmieniał się rynek i jaki miało to wpływ na firmę?
Rynek na przestrzeni lat działalności firmy, zmieniał się
bardzo dynamicznie i nadal się zmienia, staje się coraz
trudniejszy, bardziej wymagający. Cofając się czasie,
można powiedzieć, że początki były stosunkowo łatwe, gdyż nie było aż tak dużej konkurencji. Z czasem
rozdrobniony import prywatny, w wielu sytuacjach zupełnie nieprzemyślany, promujący tylko cenę, ale także i markowa konkurencja zaczęły aktywizować swoje
działania, więc rynek stawał się bardziej wymagający.
Ponieważ nasza stabilność we współpracy, ale także
i stały rozwój w zakresie portfolio i jakości produktów,
wsparcia technicznego, obsługi posprzedażnej oraz serwisu jest na najwyższym poziomie, wzbudza to zaufanie u naszych partnerów biznesowych, którzy z nami
aktywnie współpracują, często od wielu lat (niektórzy
od początku Camso w Polsce), to przekłada się na pozycję na rynku.
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WYWIAD
Ile mają Państwo fabryk produkujących opony?
Mamy obecnie 23 fabryki na wszystkich kontynentach poza
Afryką i Australią. Przy czym produkcją opon do wózków widłowych zajmuje się 5 fabryk zlokalizowanych na Sri Lance,
w Wietnamie, Chinach oraz Brazylii, w pozostałych lokalizacjach, czyli Kanadzie, USA, Włoszech, Belgii, Australii, produkujemy pozostały asortyment opon przemysłowych, felg,
gąsienic gumowych oraz systemów gąsienicowych.
Jak rozumieć Państwa motto „Road Free Company”?
To oznacza – ni mniej, ni więcej – tylko uwolnienie się
od drogi, czyli swoim szerokim portfolio produktów
mamy możliwość zapewnienia pracy klientom wszędzie
tam, gdzie tej drogi nie ma. Ogumienie przemysłowe to
tylko (i aż) 11% całego rynku opon, pozostałe to opony
do samochodów osobowych i ciężarowych poruszających się po utwardzonych drogach publicznych, których
z kolei jest tylko 5% na powierzchni Ziemi. Wszelkie prace realizowane przez klientów poza drogami są niezwy-

kle wymagające, stąd oczekiwania klientów dotyczące
produktów koncentrują się na wysokiej jakości i długim okresie użytkowania oraz bezawaryjności. Klient
potrzebuje produktu gwarantującego najlepszą jakość
i wydajność pracy sprzętu, pozwalającego w rezultacie obniżyć koszty pracy. To będzie widoczne i decydujące w aplikacjach czy miejscach, gdzie wózki pracują
w sposób regularny, intensywny. Słuchamy zarówno
producentów, jak i użytkowników, których sprzęt pracuje coraz bardziej intensywnie, spełniając coraz większe
wymagania użytkowników. Dlatego doskonalimy nasze
produkty, wprowadzając nowe generacje opon. Działania te skutkują większą wydajnością naszych opon
w porównaniu z rynkiem, w przeliczeniu na jednostkowy czas pracy, przez co znacząco obniżają także koszty
pracy. Nasz program LOCS (Lowest Operating Cost Solution) pozwala precyzyjnie dobrać opony, aby w przeliczeniu na jednostkę pracy istotnie obniżały koszty pracy
naszych klientów.
Jak zmieniał się Państwa asortyment na przestrzeni lat?
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Od samego początku do wózków widłowych oferowaliśmy
opony pełne (superelastyczne) i pneumatyczne, ale rynek
dwadzieścia lat temu był głównie skupiony na segmencie opon pneumatycznych. Dzisiaj widzimy przesuwanie
się rynku w kierunku opon superelastycznych, które dają
większą gwarancję stabilności, bezawaryjności i przewidywalności wymiany, czyli pozwalają na pracę wózka
w sposób planowany. Co ciekawe, na rynku amerykańskim
największy udział w rynku mają opaski amortyzujące,
podczas gdy w Europie – opony superelastyczne (pełne).
Różnice w udziałach segmentów produktowych są nawet
na poziomie krajów czy regionów.
Czy sprzedając opony korzystają Państwo z badań
Waszych laboratoriów, rekomendując określone produkty klientom, czy to tylko czysta chęć sprzedaży?
Podejście podyktowane tylko sprzedażą za wszelką cenę
jest bardzo krótkowzroczne, gdyż klienta można oszukać
tylko raz. My w Camso opieramy się na badaniach i rzetelnych wynikach tych badań, analizując całe spektrum
właściwości opon, po to by zaoferować klientom najlepsze i odpowiednie rozwiązania, bazując na rzetelnym
i uczciwym przekazie. Jako ciekawostkę podam przykład
jednego z japońskich producentów wózków widłowych,
który wykonał własne, niezależne badania wydajności
naszych opon w Japonii, który był bardzo pozytywnie
zaskoczony, gdy okazało się, że wszystkie podane przez
nas wcześniej dane się potwierdziły. Właśnie dzięki wieloletniej pracy, zebranemu doświadczeniu i zbudowanemu zaufaniu dostarczamy nasze produkty na pierwsze
wyposażenie do wózków widłowych czołowych producentów. Dla nas jest to kolejny argument na to, że to, co
robimy, pokazując rzetelnie wszystkie dane dotyczące
właściwości i zastosowania naszych opon, jest słusznym kierunkiem w komunikacji z rynkiem. Stworzyliśmy specjalne narzędzia dostępne on-line dla naszych
klientów i użytkowników, pozwalające na precyzyjne
dobranie opony do odpowiednich warunków pracy. Te
narzędzia bazują na dorobku wielu lat zbierania danych
z różnych środowisk pracy opon do wózków widłowych,
są więc bardzo precyzyjne i uwzględniają niemal wszystkie najczęściej spotykane środowiska pracy. Zbierane
dane uwzględniają miejsca pracy, podłoże, częstotliwość
i dystans przejazdu, liczbę zmian, wielkość wózka i inne
składowe, które pozwalają dokonać kalkulacji wskazującej na oponę, która najlepiej będzie się zachowywała
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w danym środowisku pracy. To doskonałe narzędzie do
obniżania kosztów pracy przez efektywne i długotrwałe
użytkowanie opon, zarówno dla użytkownika, jak i dla
dostawców czy właścicieli flot wózków widłowych będących w wynajmie.
Jaka jest konkurencja na rynku?
Konkurencja jest dość silna, motywuje nas do działania
i szukania rozwiązań, ponieważ chcemy być o krok przed
nią. Jako jedyni wprowadziliśmy w naszym asortymencie
tak szerokie zmiany poprawiające wytrzymałość i wydajność opon. Obecnie jako pierwszy producent opon do
wózków widłowych wprowadzamy specjalnie zaprojektowane i opatentowane, niebrudzące opony antystatyczne.
Na razie wyłącznie w segmencie opasek amortyzujących,
ale sądzę, że niebawem pójdziemy krok dalej. Zmieniliśmy
także podejście do sposobu sprzedaży, wiedząc, że każdy
produkt nowej generacji, który dostarczamy, jest najlepszy w swojej klasie. Jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać
opony do odpowiednich zastosowań, dzięki czemu wytrzymają obciążenie pracą. Zatem z poziomu sugerowania
się ceną zakupu przechodzimy na poziom intensywności pracy i osiągany najniższy koszt jednostkowy pracy.
Wprowadzone przez nas narzędzia pozwalają na precyzyjne dobranie opon do odpowiedniej aplikacji, zatem tam,
gdzie nie są wymagane szczególne właściwości opony,
oferujemy oponę tańszą cenowo, do mniejszej intensywności i ona w 100% spełni oczekiwania użytkownika. Tam,
gdzie potrzeba opon o wysokich wymaganiach, gdzie intensywność pracy jest średnia i bardzo wysoka, oferujemy produkty przeznaczone właśnie do takich warunków.
Mamy wówczas gwarancję, że uzyskają one najlepszy
możliwy przebieg. Sprzedajemy dedykowany produkt,
który w swoim okresie eksploatacji przyniesie oszczędności dla klienta.
Państwa struktura sprzedażowa jest oparta na partnerach. Jak duża jest sieć dystrybucyjna firmy Camso,
która dostarcza opony użytkownikom?
Camso ma bardzo szerokie portfolio i asortyment sprzedaży. Dotyczy to również segmentu Material Handling, którego dystrybucją zajmuje się blisko 100 firm w Polsce, co
pozwala praktycznie na tak zwane stuprocentowe pokrycie terytorialne. Sprzedaż jak najbardziej realizujemy poprzez naszych partnerów, więc jeśli ktoś z użytkowników
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się do nas zgłasza, to kierujemy go do możliwie najbliżej
zlokalizowanego partnera lub wskazanego przez użytkownika punktu.
Jak zbudowany jest Państwa serwis?
Serwis to także część naszego biznesu, którą chcemy
rozwijać i wspieramy w tym zakresie naszych partnerów.
Oferujemy kilka różnych rodzajów usług serwisowych, od
wymiany stacjonarnej i mobilnej opon pneumatycznych
i pełnych, przez wypełnianie opon pneumatycznych elastomerem oraz produkcję felg, do wymiany opon w systemie
kompletnych kół. Każdy znajdzie optymalne rozwiązanie
dla swoich potrzeb. Szukamy optymalizacji kosztów, by
nasze usługi były jak najlepszej jakości i w atrakcyjnej cenie dla partnerów obsługujących podległe im floty wózków
widłowych.
Jakie nowości oferują Państwo klientom?
W ubiegłym roku weszły trzy nowe generacje opon superelastycznych o zwiększonej wydajności: RES 330, RES
550 i RES 660. Pierwsza z nich, RES 330, przeznaczona
jest do aplikacji o niskiej intensywności pracy i jest zupełnie nowym produktem o wytrzymałości na ścieranie
zwiększonej o 100% w porównaniu z poprzednią generacją opon Solideal Ecomatic TR. Dwie pozostałe
generacje, czyli RES 550 – opona do średniej intensywności pracy, znana wcześniej jako Magnum –
oraz RES 660 do wysokiej intensywności pracy,
znana jako EXTREME, również uzyskały nowe
charakterystyki użytkowe i zwiększone parametry wydajności pracy pod względem zużycia
i odporności termicznej. W tym roku, wychodząc
naprzeciw zapotrzebowaniu oraz kierując się
głosami użytkowników i dystrybutorów, wprowadziliśmy nową generację opon pneumatycznych Solideal ED Plus o nazwie AIR 550, która
osiąga znakomite wyniki pracy pod względem
odporności na zużycie i uszkodzenia mechaniczne.
Opona ta dzięki swej konstrukcji oraz zastosowanej mieszance uzyskuje przebiegi sięgające nawet
o 80% dłuższe niż jej poprzedniczka, opona ED Plus.
Solideal obecnie rozpoczął swą pracę nad kolejną generacją opon Hauler LT, która ma zostać najlepszym
na rynku produktem w klasie pneumatycznych opon
diagonalnych.

Gdzie znajduje się baza do zwiększania osiągów
i właściwości opony, mieszanka, konstrukcja?
Tych czynników jest znacznie więcej niż same mieszanki,
to by było zbyt proste. Trend na rynku jest dość wyraźny – producenci wózków widłowych od kilkudziesięciu
lat bazują praktycznie na tych samych rozmiarach opon
na wózkach widłowych, ale oczekują od opon nowych
właściwości, zwiększonej nośności, stabilności, wytrzymałości termicznej, oszczędności zużycia energii baterii trakcyjnej, paliwa. Ważne są też aspekty ekologiczne,
które opony muszą obecnie spełniać, więc praca nad
nową jakościowo oponą ma wielowymiarowy charakter.
Hitem będzie zapewne opona superelastyczna niebrudząca w wersji antystatycznej, nad którą już pracują nasi
konstruktorzy, a która już w segmencie opasek amortyzujących zadebiutowała na ostatnio odbywających się
targach CeMAT w Hanowerze.
Miniony rok był dla wszystkich jednym z lepszych. Czy
zakończony rok obrachunkowy jest na dużym plusie?

25

Widlak List 2018
Początek minionego roku był trudny, bo utrzymywała
się duża niepewność na rynku, ale z czasem wskaźniki
i popyt się poprawiały i widzimy – co wydaje się najważniejsze – że ten trend się utrzymuje. Generalnie oceniam
miniony rok jako pozytywny, mimo że nic nie przyszło
łatwo.
Jaki będzie, Pańskim zdaniem, 2018 rok dla rynku
opon do wózków widłowych?
Ten rok będzie dla nas wyjątkowy, choćby z uwagi na
szereg zmian, asortymentu, nowej polityki cenowej oraz
pozycjonowania produktów, które sprawiają, że będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni. Przygotowane narzędzia i instrumenty analityczne dla optymalnego doboru
produktów oraz osiąganych przez nie kosztów zapewnią
jeszcze lepszą komunikację z klientami. Przygotowujemy się także do kolejnej edycji Akademii Camso, gdzie
przedstawimy naszym partnerom nowe produkty oraz
zachodzące zmiany w pozycjonowaniu produktów, zaprezentujemy takżę nasze narzędzia doboru, z których
można korzystać na co dzień, oraz zasady naszego działania w zakresie oferowanych rozwiązań. Nasza Akademia jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby partnerów
i wsparciem dla zespołów sprzedażowych dealerów, którzy są naszą twarzą w kontaktach z klientami i profesjonalnymi doradcami.
Camso to nie tylko sprzedaż, to także ludzie o bogatym doświadczeniu zawodowym i kompetencjach.
To prawda, jesteśmy już ponad dwadzieścia lat w Polsce
i mimo nieuniknionej rotacji pracowników uważam, że kadrę mamy bardzo dobrą, z dużą wiedzą i umiejętnościami.
Wiele osób pracuje w naszej firmie ponad dziesięć lat, tak
więc mamy bardzo doświadczonych i kompetentnych pracowników. Nasz zespół z roku na rok poszerza się o nowe
osoby, które wzmacniają nasze struktury i dają większe
wsparcie na rynku. Wiedza, którą zebraliśmy przez te
wszystkie lata, na pewno procentuje i budzi zaufanie naszych wieloletnich, ale i nowych partnerów. Ja również, jeśli
tylko mogę, aktywnie uczestniczę i wspieram naszych czołowych partnerów swoją wiedzą i zebranym w ciągu 18 lat
pracy dla Camso doświadczeniem.
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Co będzie wyznaczało kierunek rozwoju rynku?
W mojej ocenie kierunek rynku będzie wyznaczać sytuacja gospodarcza naszego kraju. W wielu ogólnodostępnych analizach prezentowanych dotychczas było
mnóstwo pozytywnych wskaźników, jednak na rynku
nie zawsze było to widać. Jeżeli jednak gospodarka europejska będzie wzrastać, to również nasza będzie się
rozwijała równolegle. Przy tych wzrostach także rynek
Material Handling będzie się dynamicznie rozwijał. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wózki widłowe to nie
tylko same opony. Jest dużo sprzętu, który najzwyczajniej nie posiada typowych opon, tylko specjalne rolki.
Czy Camso będzie oferować również rolki?
Myślę, że to jeden z kierunków, który może pojawić się
z czasem w naszej ofercie, ale musimy na to jeszcze poczekać. Na razie obserwujemy ten segment i producentów,
zatem jeśli pojawią się możliwości, z pewnością będziemy szukać rozwiązań, które jeszcze bardziej pozwolą nam
być kompleksowym dostawcą i wsparciem dla naszych
partnerów.
Czyli będą Państwo mieli taką kompletną ofertę?
Myślę, że aktualnie już dysponujemy najbardziej kompletną ofertą na rynku, ale wciąż są przestrzenie, gdzie możemy się poprawić lub uzupełnić. Chciałbym zdecydowanie
podkreślić, że oprócz konstruowania, produkcji i sprzedaży
opon wykonujemy również felgi, świadczymy usługi montażu i wypełniania opon elastomerem. Generalnie jesteśmy partnerem „jednego zatrzymania się”, bo jeżeli klient
zgłosi się do nas, szukając dla siebie indywidualnego rozwiązania, często dość nietypowego, to my zrealizujemy
i dostarczymy rozwiązanie adekwatne do jego potrzeb
i warunków pracy. Osoby, które chciałyby zobaczyć, jak
wiele wysoce zaawansowanych produktów mamy w swojej ofercie, również poza segmentem Material Handling,
zapraszam na stronę camso.co oraz do obejrzenia działania wielu produktów w rzeczywistych warunkach pracy
na YouTube.
Dziękuję za rozmowę.
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Wstęp
SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI
Polska gospodarka w ostatnim czasie ciągle się rozwija, co można zauważyć patrząc na systematycznie rosnący wskaźnik PKB czy też malejące bezrobocie. Świadczy to o dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw i szansach
na zatrudnienie pracowników na nowych stanowiskach pracy. W logistyce rozwój ten jest szczególnie widoczny
w porównaniu z innymi gałęziami gospodarki. Nowe połączenia transportowe i inwestycje w infrastrukturę
sprawiają, że Polska wzmacnia swoją pozycję w rankingu atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów.
RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH
Ubiegły rok charakteryzował się wysokim popytem oraz podażą powierzchni magazynowych i przemysłowych.
Popyt brutto wyniósł 4 mln m2, z czego 75% stanowiły ekspansje lub nowe umowy najmu. Do użytku przekazano 2,36 mln m2 nowych powierzchni, a w budowie jest wciąż 1,39 mln m2 powierzchni. Poziom pustostanów w stosunku do roku 2016 zmalał o 1,5 punktu procentowego i wynosi 4,5%. Rosnący zgłaszany popyt
od operatorów logistycznych i korzystne prognozy PKB sprawiają że rynek ten będzie się rozwijał. Jednakże,
zagrożeniem mogą okazać się rosnące stawki wynajmu powierzchni magazynowej oraz niska dostępność
pracowników w niektórych regionach, ich duża rotacja czy rosnące koszty pracy.
RYNEK WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Z przeanalizowanych danych uzyskanych z Urzędu Dozoru Technicznego wynika, że ogólna liczba nowo zarejestrowanych wózków widłowych w 2017 roku wzrosła o 12%. Jest to ogromy przeskok, w stosunku do
poprzednich trzech lat. Był to również kolejny rok zwiększenia udziału w rynku nowo rejestrowanych wózków,
w tym wózków elektrycznych.
WÓZKI WIDŁOWE WEDŁUG UDŹWIGU
W rozdziale dokonana została analiza nowych i używanych wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych)
zgodnie z kryterium ich udźwigu. Wśród wózków elektrycznych najpopularniejszymi okazały się te o udźwigu
do 2 ton (77%), natomiast wśród spalinowych – od 2 do 3 ton (33%). Pośród zarejestrowanych wózków spalinowych w 2017 roku przeważały egzemplarze używane, natomiast w elektrycznych – nowe.
DOMINUJĄCY UDŹWIG
W 2017 roku pozycję dominującą ponownie zajęły wózki widłowe o udźwigu do 2 ton, które stanowią połowę
wszystkich rejestracji (50,5%). Na drugim miejscu znalazły się te o udźwigu od 2 do 3 ton (24%), a na trzecim
– od 3 do 4 ton (15%). Na kolejnych miejscach uplasowały się pojazdy o tonażu od 4 do 5 ton (5%) oraz od 5
do 6 ton (3%). Udział wózków o większych udźwigach jest nieznaczny – to około 2% wszystkich rejestracji.
WÓZKI WIDŁOWE WEDŁUG MIEJSCA REJESTRACJI
Duża liczba nowych rejestracji wózków widłowych w ogóle, poskutkowała tym, że do grona miast z największą
liczbą rejestracji z poprzedniego roku tzn. Warszawa, Poznań, Łódź, dołączyły Bydgoszcz i Wrocław.
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RYNEK LEASINGU WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Rynek leasingu wózków widłowych odnotował ponownie wzrost w stosunku do roku poprzedniego (wzrost na
poziomie 18,6%). Co więcej, każdy kwartał 2017 roku był lepszy od analogicznego okresu w roku poprzednim.
Niepokojące jest natomiast zjawisko zwiększającej się koncentracja na tym rynku (coraz mniejsza liczba podmiotów finansuje coraz większa liczbę maszyn – aktualnie 25% przedsiębiorstw finansuje aż 59,7% wszystkich
wózków objętych leasingiem.
SPRZEDAŻ WÓZKÓW WIDŁOWYCH WEDŁUG WORLD INTEGRATED SOLUTIONS
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione dane dotyczące sprzedaży wózków widłowych na rynku polskim
według danych zaczerpniętych z World Integrated Trade Solution. Dane z lat 2011-2017 zostaną przedstawione i porównane z podziałem na rodzaj napędu wózków widłowych.
WIELKOŚĆ RYNKU WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Wielkość rynku wózków widłowych wzrasta z roku na rok, na co wskazuje wzrost ich liczby ze 123 785 szt.
w roku 2010 do 345 182 szt. w roku 2018. Warto zauważyć, że w roku ubiegłym liczba wózków widłowych
zarejestrowanych w UDT była równa 207 858 szt., zaś wózków magazynowych niskiego unoszenia — 17 874
szt. Prawdopodobieństwo utrzymania dodatniej dynamiki jest bardzo wysokie co wynika z rozwoju polskich
przedsiębiorstw i całej gospodarki.
WARTOŚĆ RYNKU WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Rok 2017 jest kolejnym dobrym okresem dla rynku wózków widłowych. Wartość tego rynku znacznie się zwiększyła. Po dwuletniej przerwie w segmencie wózków używanych znowu odnotowano tendencję wzrostową.
Wydatki przedsiębiorstw na nowe „widlaki” sukcesywnie wzrastają. Przyrosty te są coraz bardziej dynamiczne.
To bez względnie dobre rokowania na przyszłość.

Informacje o publikacji
Poniższa analiza rynku wózków widłowych została wykonana przez członków Naukowego Koła Logistyki
„Dialog” działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dla
specjalizującego się w logistyce i gospodarce magazynowej portalu internetowego Log4.pl (www.log4.pl). Analiza rynku wózków widłowych w Polsce jest corocznym projektem członków Koła, którzy dzięki opracowywaniu
poszczególnych rozdziałów doskonalą swoje umiejętności z zakresu analizy danych oraz przedstawiania ich
w rozumiały sposób. Zadanie to jest również okazją do sprawdzenia swoich sił w prowadzeniu skomplikowanego projektu badawczego.
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Bezobsługowość
Krótki czas ładowania
Możliwość częstych podładowań
Elastyczność doboru i użytkowania
Wysoka sprawność energetyczna
Bardzo niska emisja gazów
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Analiza wykonana jest w dużej mierze na podstawie danych pochodzących z Urzędu Dozoru Technicznego.
Autorzy tegorocznej analizy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koordynator projektu – Andrzej Hanusik
rozdział 1 – Martyna Pietrucha
rozdział 2 – Anna Woźnica
rozdział 3 – Artur Gaweł
rozdział 4 – Andrzej Hanusik
rozdział 5 – Andrzej Hanusik
rozdział 6 – Artur Gaweł
rozdział 7 – Andrzej Hanusik
rozdział 8 – Anna Zduń
rozdział 9 – Igor Hrubyi
rozdział 10 – Szymon Kulesza

Naukowe Koło Logistyki „Dialog”
Naukowe Koło Logistyki „Dialog” realizuje działania zakresu badan naukowych, organizacji wydarzeń uczelnianych jak i również przeprowadzania warsztatów dla uczniów szkół podstawowych oraz techników. Flagowymi przedsięwzięciami „Dialogu” są warsztaty dla dzieci z szkół podstawowych „Ekologistyka”, warsztaty
dla uczniów techników o różnej tematyce, jak również obejmujący zasięgiem całą Polskę konkurs wiedzy
logistyczne dla uczniów techników oraz liceów „Liga Młodych Logistyków” oraz ogólnopolska konferencja
studentów kierunków logistycznych „Uniwersytecka Liga Logistyków”. Nasza organizacja jest przez cały czas
otwarta na nowe propozycje współpracy, jak również poszukuje kolejnych możliwości poszerzenia zakresu
swojej działalności.
Zapraszamy na stronę internetowa Koła: www.nkl.ue.katowice.pl.

Część analityczna raportu dostępna jest odpłatnie
Kup raport w wysokiej rozdzielczości PDF
KUP RAPORT

32

Log4.pl

