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Oferta rynkowa wózków
jezdniowych
Trudno wyobraziç sobie efektywnà realizuj´ procesów logistycznych bez zastosowania mechanizacji czynnoÊci prze∏adunkowych i transportu technologicznego. Do realizacji tych czynnoÊci wykorzystywane sà ró˝ne urzàdzenia. Jednà z najbardziej
rozpowszechnionych grup urzàdzeƒ transportu technologicznego sà wózki jezdniowe r´czne i nap´dzane, a wÊród nich wózki
podnoszàce oraz ciàgnikowe. Do grupy wózków podnoszàcych
zalicza si´ wózki unoszàce i podnoÊnikowe. Korzystajàc z terminologii dotyczàcej wózków jezdniowych, zawartej w normach:
 PN-ISO 5053:1999 Wózki jezdniowe nap´dzane. Terminologia
 PN-M-78100:1977 Wózki jezdniowe nap´dzane. Podzia∏, okreÊlenia
i symbole
 PN-M-78101:1977 Wózki jezdniowe r´czne i doczepne. Podzia∏,
okreÊlenia i symbole
pragn´ przybli˝yç ogólnà ofert´ tej grupy urzàdzeƒ transportu
technologicznego, jakà na stronach internetowych prezentujà
w kraju dostawcy najbardziej znanych marek tego typu urzàdzeƒ. Ofert´ przedstawia tablica 1.
Analizujàc przedstawione w tablicy informacje mo˝na zauwa˝yç, ˝e oferta dostawców nie obejmuje wszystkich rodzajów
wózków, jakie wymieniono. Nie oznacza to jednak, ˝e wózki,
które nie zosta∏y w tablicy oznaczone, nie sà oferowane na rynku. Z ca∏à pewnoÊcià sà to wózki, które sà mniej powszechnie
stosowane w praktyce. Zaobserwowaç te˝ mo˝na to, ˝e ró˝norodnoÊç oferowanych wózków marek japoƒskich jest stosunkowo ma∏a. Jak jednak donoszà media, koncerny japoƒskie aby
wzbogaciç swojà ofert´ dà˝à do przej´cia firm ju˝ funkcjonujàcych na rynku europejskim. Przyk∏adem tego mo˝e byç nabycie
przez Nissan Motor Co. Ltd, poprzez swojà europejskà fili´ Nissan Forklift Europe B.V., 100% udzia∏ów od szwedzkiej firmy
ATLET AB1. Jak pokazuje ˝ycie, mo˝na domniemywaç, i˝ kolejne
konsolidacje firm sà nieuniknione.
W celu wyjÊcia naprzeciw oczekiwaniom klientów, wielu dostawców ma w swojej ofercie wynajem wózków oraz sprzeda˝
wózków u˝ywanych i to niekoniecznie marki, jaka jest g∏ównym
przedmiotem ich oferty. Ustalenia w tym zakresie dokonane zosta∏y równie˝ na podstawie danych zawartych na stronach internetowych dostawców, co znalaz∏o odzwierciedleniu u do∏u tablicy 1.
Oferta wynajmu wózków przeznaczona jest dla firm, które:
 nie muszà stale dysponowaç w∏asnym wózkiem
 muszà szybko, ale doraênie zwi´kszyç liczb´ wózków b´dàcych w ich dyspozycji.
Sprzeda˝ wózków u˝ywanych ma na celu zaspokojenie potrzeb firm z sektora MSP, które muszà dysponowaç w∏asnym, dobrym urzàdzeniem tego typu, ale ze wzgl´dów ekonomicznych
nie staç ich na zakup nowego sprz´tu transportowego.
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Tab. 1. Ogólna oferta wózków podnoszàcych oraz ciàgnikowych na rynku. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie stron internetowych dostawców.
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