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abryka czołowych wóz-
ków widłowych w Cra-
igavon rozpoczęła swoją 
działalność w 1981 roku. 
Dzisiaj zatrudniająca 570 
pracowników organi-

zacja (spośród których 62 pracu-
je w niej od ponad 30 lat), rocznie 
produkuje około 12 500 maszyn. 
Prężnie rozwijająca się firma jest dziś 
wręcz gospodarczą dumą narodo-
wą Irlandii Północnej, co podkreślali 
podczas styczniowego spotkania 
przedstawiciele władz lokalnych, jak 
i ministerstwa ds. przedsiębiorczości, 
handlu i inwestycji w osobie Ministra 
Jonathana Bella. 

Podczas spotkania w Belfaście 
goście mieli okazję zwiedzić fabrykę 
i na kilku tematycznych stanowi-
skach przyjrzeć się bliżej organi-
zacji pracy na linii produkcyjnej, 
kwestiom związanym z bezpie-
czeństwem, zarządzaniem jakością, 
czy polityce ochrony środowiska, 
zaprezentowanym przez członków 
zespołu Yale. 

Podczas oficjalnej konferencji 
prasowej przedstawiciele kierow-
nictwa fabryki dokonali uroczystej 
prezentacji wózka widłowego Ve-
racitor VX, który zjechał z tamtej-
szej linii produkcyjnej z numerem 
400 000. Jest to czterokołowa 
maszyna spalinowa (LPG) o udźwi-
gu 3 ton, którą z okazji tak okrą-
głego jubileuszu zdecydowano się 

przekazać na cele charytatywne. 
Harry Sands, dyrektor zarządza-
jący fabryki w Craigavon podczas 
uroczystości przekazał symbolicz-
nie kluczyki do wózka Veracitor VX 

na ręce Alison Hopkinson, dyrektor 
finansowej w organizacji Oxfam GB. 
Jest to charytatywna organizacja, 
która niesie pomoc poszkodowa-
nym na całym świecie na skutek 
wszelkiego rodzaju katastrof i klęsk 
żywiołowych. Od teraz wózek wi-

dłowy marki Yale będzie służył tej 
organizacji w centrum logistycz-
nym w Bicester, z którego Oxfam 
dystrybuuje produkty dla osób  
potrzebujących. 

Szczególnie należy podkreślić, 
że przekazany do dyspozycji or-
ganizacji Oxfam Yale Veracitor VX 
został na ten cel wybrany z powodu 
swoich właściwości użytkowych. To 
maszyna  gwarantująca najwyższy 
poziom produktywności, ergonomii 

Yale uczcił wyprodukowanie 400 000. wózka widłowego w fabryce w Craigavon w Irlandii Północnej

Od Yale dla ludzi
Producent wózków widłowych marki Yale świętował podczas eventu prasowego wypro-

dukowanie wózka widłowego o numerze 400 000 w fabryce zlokalizowanej w Craigavon 
w Irlandii Północnej. Specjalnie z tej okazji do siedziby firmy zaproszono współpracują-

cych z producentem dostawców, klientów, a także media branżowe z całej Europy.  
Udział w wydarzeniu wzięła redakcja  „Magazynowania i Dystrybucji”. 

Tekst: Michał Klecha



7

ców i opon. Zapewnia też dłuższe interwały serwisowe i wy-
różnia się wysoką jakością konstrukcji. Godnym uwagi jest 
też zoptymalizowany poziom zużycia energii. W wersji diesel 
silnik Yanmar 2.6L zużywa jedynie 3 litry oleju napędowe-
go na godzinę pracy, podczas gdy wersja wózka z napędem 
LPG dostarcza najwyższy poziom wydajności. 

Yale Europe Materials Handling produkuje pełną gamę 
wózków czołowych i wyposażenia magazynowego od 1.000 
kg do 16.000 kg. Wózki tej marki zostały zaprojektowane, 
aby zapewnić najlepszą, bezkonkurencyjną wydajność oraz 
niskie koszty utrzymania. Dystrybutorem wózków marki 
Yale na polskim rynku od 2009 roku jest firma Emtor z To-
runia. Wizyta redakcyjna w fabryce w Craigavon, z której 
pochodzą wózki sprzedawane m.in. w Polsce, była również 
okazją do rozmowy z kierownictwem na temat obecności 
marki Yale w naszym kraju i współpracy z Emtorem. – Je-
stem osobiście bardzo zadowolony z tego, jak wygląda na-
sza współpraca z naszym polskim partnerem, firmą Emtor. 
Z perspektywy kilku lat decyzję o powierzeniu dystrybucji 
naszych wózków na polskim rynku tej firmie oceniam jako 
całkowicie trafioną. Dzięki współpracy z tak zaangażo-
wanym partnerem mamy możliwość ciągłego umacnia-
nia naszej pozycji rynkowej w Polsce – mówił za kulisami 
uroczystości Harry Sands, dyrektor zarządzający fabryki 
w Craigavon.

i niezawodności. – Jesteśmy niezmiernie dumni 
z faktu wyprodukowania 400 000. wózka w na-
szej fabryce i chcielibyśmy uczcić zaangażowa-
nie, jakie wszyscy członkowie naszej organizacji 
wnieśli  w osiągniecie tego kamienia milowego – 
powiedział Ian Friar, menedżer marki Yale podczas 
konferencji. – W ramach polityki naszej firmy po-
sługujemy się sloganem „People, Products, Pro-
ductivity” i szczerze wierzymy, że to właśnie nasz 
kapitał ludzki zaprowadził nas w miejsce, w któ-
rym się dziś znajdujemy. Ten 400 000. wózek jest 
wcieleniem innowacyjnego podejścia i lojalności, 
jaką otrzymujemy od ludzi Yale’a – dodał Ian Friar. 

Wybór organizacji charytatywnej nie był przy-
padkowy. Zdecydowano się na Oxfam, ponieważ 
w dużej mierze zbudował dzięki swej pracy i pomo-
cy innym podobny etos jak  Yale, stawiając czło-
wieka na pierwszym miejscu. Oxfam jest rozpozna-
walną w skali międzynarodowej organizacją, której 
również potrzeby logistyczne wpłynęły na decyzję 
o przekazaniu wózka widłowego w jej posiada-
nie. – Ten wózek widłowy będzie wykorzystany 
w naszym magazynie w Bicester, w którym prze-
chowujemy sprzęt, który możliwie jak najszybciej 
rozmieszczamy wszędzie tam, gdzie na świecie 
dzieje się nagłe nieszczęście – podkreślała Alison 
Hopkinson z Oxfam. – Ten nowy wózek zastąpi inną 
20-letnią już maszynę, z której dotychczas korzy-
staliśmy. Będzie to dla nas nie tylko oszczędność 
kosztów, ale przede wszystkim pomoże nam szyb-
ciej przyjść z pomocą tym, którzy najpilniej tego po-
trzebują. – dodała. Maszyna przekazana organizacji 
Oxfam została opatrzona podpisami wszystkich 
członków załogi w fabryce w Craigavon złożonymi 
na karoserii wózka.

Wózek serii Veracitor VX wyposażony jest w in-
nowacyjną technologię redukującą zużycie hamul-

Yale Europe Materials Handling 
produkuje pełną gamę wózków czoło-
wych i wyposażenia magazynowego 
od 1.000 kg do 16.000 kg. Wózki tej 
marki zostały zaprojektowane,
aby zapewnić najlepszą, bezkonku-
rencyjną wydajność oraz niskie koszty 
utrzymania. Dystrybutorem wózków 
marki Yale na polskim rynku od 2009 
roku jest firma Emtor z Torunia.

Hary Sands, dyrektor zarządzający fabryki wózków Yale w Craigavon
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