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Logistyka z nowym 
obliczem

| Usługa wynajmu długookresowego wózków Yale w centrum logistycznym  
Sanitec Koło

Spółka Sanitec Koło jest wiodącym 
producentem i dystrybutorem wyro-
bów wyposażenia łazienek w Polsce. 
W ofercie firmy znajdują się wyroby 
marki KOŁO i KERAMAG, m.in. 
ceramika i meble łazienkowe, wanny 
i brodziki akrylowe, kabiny prysznico-

we oraz systemy instalacyjne. Pro-
dukty powstają w zakładach: w Kole, 
Włocławku i Ozorkowie. Przy każdym 
z zakładów znajduje się magazyn bu-
forowy, a w Kole także regionalne Cen-
trum Dystrybucji. CD w Kole to ok. 40 
tys. mkw. powierzchni otwartej oraz 
ok. 14 tys. mkw. magazyny wysokiego 
składowania. Za jego pośrednictwem 

wyroby z Koła trafiają do klientów 
z całej Europy, jak i spoza niej. 

Rocznie blisko 4,5 mln sztuk 
produktów, o bardzo zróżnicowanych 
gabarytach, „przepływa” przez logisty-
kę. To olbrzymie wyzwanie dla służb 
operacyjnych w Centrum Dystrybucji, 

skąd obsługiwani są klienci regionu 
CEE oraz dostawy wewnątrz grupy 
Sanitec. 

Koszt posiadania
Transport wewnętrzny w firmie ma 

znaczny udział w ogólnych kosztach 
logistycznych. Niemal 10 proc. z nich 
przypada na wydatki związane z utrzy-

maniem i eksploatacją wózków widło-
wych (wliczając prąd do ładowania 
baterii i paliwo do napędu wózków). 
Wszystko po to, by w centrum dys-
trybucji zrealizować zakładany proces 
przygotowania towaru dla odbiorcy na 
paletach jednorodnych i paletach mix 
(kompletacyjnych). 

W centrum logistycznym używane 
są trzy rodzaje wózków widłowych: 
wózki wysokiego składowania – obsłu-
gujące magazyn wysokiego składowa-
nia, wózki z platformą dla operatora 
– używane w procesie komisjonowa-
nia towarów oraz tradycyjne wózki 
czołowe do załadunku i rozładunku 
ciężarówek. 

Historycznie park wózków widło-
wych Sanitec Koło tworzyły różne 
marki, m.in. wózki Jungheinrich, 
STILL oraz Toyota, których liczbę re-
gularnie odtwarzano w miarę upływu 
czasu, angażując na ten cel środki 
własne. – To czas, kiedy notowali-
śmy bardzo wysokie koszty związane 
z zakupem wózków i utrzymaniem 
ich w pełnej sprawności. Własna 
flota wymagała zaangażowania 
w codzienny nadzór i serwis, aby 
zapewnić sprawność techniczną i aby 
utrzymywać je w należytym stanie. 
Przysparzało to wielu problemów 
organizacyjnych, a wózki i tak wielo-
krotnie były niesprawne, co utrud-
niało wykonywanie podstawowych 
operacji logistycznych – mówi pan 
Grzegorz Cupta, dyrektor dystrybucji 
regionu CEE Sanitec Koło. Biorąc 
pod uwagę status centrum logistycz-
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nego i liczbę rynków, które są z niego 
zaopatrywane, transport wewnętrzny 
stanowi newralgiczny element realiza-
cji procesów logistycznych producenta 
armatury sanitarnej. W sumie w Ozor-
kowie, Włocławku i Kole pracuje ok. 
40 wózków. Obecnie używane są tu 
głównie modele marki Yale: MS 12X 

(wózki typu stacker), GLP 16 VX, 
GLP20SVX (spalinowe czołówki), MP 
20X FBW (wózki elektryczne z plat-
formą roboczą dla operatora) oraz 
ERP 20VT MWB (elektryczne wózki 
czołowe), dostarczone przez przedsta-
wiciela marki Yale na rynku polskim, 
firmę Emtor Sp. z o.o. 

Pancernik w składzie porcelany
Od ponad dziesięciu lat Sanitec 

Koło ścisłe współpracuje z firmą 
Emtor w zakresie usług wynajmu 
długoterminowego wraz z pełnoza-
kresowym serwisem. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu skończyły się problemy 
Sanitec z utrzymaniem sprawnego 
taboru wózków widłowych. Zanim to 
jednak nastąpiło, około roku trwały 
rozmowy na temat określenia zakresu 
współpracy, standardów serwisowych 
oraz wyposażenia wózków widłowych 
wykorzystywanych w magazynach 
Sanitec Koło, których właścicielem bę-
dzie Emtor. W tym czasie wypracowa-
no nowy model współpracy oparty na 
wynajmie długookresowym wózków 
widłowych. – To była jedna z pierw-
szych firm w Polsce, która mogła za-
oferować nam taką usługę. Głównym 
zadaniem wynajmu jest dostarczenie 
i utrzymywanie w pełnej sprawności 
floty wózków, potrzebnej w centrum 
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logistycznym. Umowa obejmowała 
wynajem urządzeń bez operatora, ale 
w opcji z „full serwisem”. Od tej pory 
praktycznie nie notuję większych pro-
blemów z wózkami – twierdzi Grzegorz 
Cupta. 

Największy walor wdrożonego 
rozwiązania polega na przejrzystości 
kosztów i gwarancji mobilności. Firma 
Sanitec Koło płaci za usługę tylko mie-
sięczne raty. W ramach kontraktu i od-
twarzania wózków po okresie najmu, 
dostarczono do magazynów Sanitec 
Koło nowe maszyny marki Yale. Firma 
Sanitec Koło nie kryje, że to właśnie 
dobra marka i rzetelność toruńskiego 
dostawcy zadecydowała o tym, że 
obaw co do jakości nowych urządzeń, 
które dopiero kilka lat temu wchodziły 
na polski rynek, nie było. Argumen-
tem przetargowym na korzyść spółki 
Emtor były: bardzo dobre wcześniejsze 
doświadczenia we współpracy z tym 
partnerem oraz wysoki jakościowo 
o ogólnopolskim zasięgu serwis dys-
trybutora. – Nie ponosiliśmy ryzyka, 
decydując się na wybór mało znanego 
wówczas sprzętu oferowanego przez 
tego dostawcę usługi. Poznaliśmy 
wcześniej wózki Yale, uczestnicząc 
w ich prezentacjach, a następnie 
przeprowadzając u nas wewnętrzny 
test z udziałem nowych maszyn – 
mówi Grzegorz Cupta. 

W Sanitec Koło doceniono przede 
wszystkim niezawodność maszyn 
Yale, które operatorzy potocznie nazy-
wają „pancernymi”. Oddaje to sedno 
współpracy oraz najbardziej pożądaną 
cechę tych maszyn, czyli odporność 
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, 
wynikające zarówno z ciężkiej pracy 
samych maszyn, jak i z ewentualnych, 
nie zawsze prawidłowych poczy-
nań operatorów.

Jak to działa?
Uzgodnione zasady współpracy 

oceniane są bardzo pozytywnie przez 
obie strony. Każdy wózek ma swoją 
książkę serwisową, w której codzien-
nie zapisywany jest przez operatorów 

stan wózka, przebieg oraz uwagi eks-
ploatacyjne. Z tego względu późniejsze 
rozmowy na temat podwyższania 
standardu współpracy oraz nowych 
rozwiązań są bezproblemowe. Nastę-
puje wówczas szybka, dwustronna 
wymiana informacji i podejmowana 
jest decyzja co do przyszłości eksplo-
atacji każdej z maszyn. Następnie 
decyzje te są niezwłocznie wdraża-
ne. Dostawca jest zobowiązany do 
zrobienia wszystkiego co niezbędne, 
aby cała flota wózków była w pełni 
sprawna. Zdarza się sporadycznie, 
że wózek jest serwisowany dłużej niż 
wynika to z warunków umowy, jednak 
takie przypadki są bardzo rzadkie 
i wynikają wyłącznie z oczekiwania na 
chwilowo niedostępną w magazynie 
Emtor, specyficzną część zamienną. 
Tego rodzaju przypadki ujmowane są 
w miesięcznym rozliczeniu, w formie 
potrąceń w opłatach najmu lub 
dostawca usługi dostarcza na czas 
naprawy wózek zastępczy. 

Nasi ludzie   
W Sanitec Koło zastanawiano się 

kilkakrotnie nad usługą całkowitego 
outsourcingu wózków, który obej-
mowałby również operatorów. Po 
analizie takiego rozwiązania zrezy-
gnowano jednak z tego pomysłu. 

– Zbudowaliśmy świadomy zespół 
pracowników, który doceniają nasi 
odbiorcy i partnerzy logistyczni – 
podkreśla G. Cupta. Operatorzy są 
ściśle przyporządkowani do wynaj-
mowanych maszyn i każdy z nich ma 
prawo wpisać swoje uwagi do Książki 
Obsługi wózka. Wszelkie uszkodzenia 
powstałe z winy operatora obciążają 
firmę Sanitec, stąd budowana jest 
świadomość wśród załogi, iż nieza-
leżnie od tego, kto jest właścicielem 
wózka, należy o niego dbać jak 
o własne, podstawowe narzędzie 
pracy, bez którego nie można wyko-
nywać powierzonych zadań.

We współczesnym biznesie coraz 
rzadziej mówi się o zwycięzcach 
i zwyciężonych. Toteż na pierwszy 
plan wysuwają się formy działal-
ności oparte na relacjach win-win. 
W przypadku kontraktu z Sanitec 
Koło, Emtor – dostawca usługi 
zaproponował bardzo dobre produkty, 
spełniające wymagania odbiorcy oraz 
zaproponował optymalne rozwiązanie 
organizacyjne i ekonomiczne, które 
wpłynęło na nowe oblicze logistyki, 
dzięki któremu Sanitec Kolo mógł 
się skupić na swoim core biznesie 
i budowaniu przewagi konkurencyjnej 
na rynku, także w oparciu o sprawną 
i niezawodną logistykę.
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