Magazynowanie i transport wewn´trzny

Centra logistyczne - mo˝na i tak
W Polsce, kraju o powierzchni ponad
312,6 tys. km2, zamieszkiwanym przez
ponad 38 mln mieszkaƒców, od wielu
lat du˝o si´ mówi na temat koniecznoÊci budowy centrów logistycznych, o ich
lokalizacji, funkcjach, zasi´gu dzia∏ania
itd. Trzeba jednak stwierdziç, ˝e efekty
tych dyskusji nadal nie majà odzwierciedlenia w rzeczywistoÊci gospodarczej.
W innych krajach radzà sobie lepiej.
Przyk∏adem tego mo˝e byç tylko jedna
firma z Austrii, kraju ok. 3,7 razy mniejszego od Polski, który zamieszkuje blisko 4,8 razy mniej mieszkaƒców.
Rail Cargo Austria spó∏ka zale˝na od
Kolei Austriackiej (ÖBB) posiada rozleg∏à
sieç centrów logistycznych, których lokalizacj´ przedstawiono na rys. 1. Jest
ich 17, a sklasyfikowano je w czterech
kategoriach:
• centrum logistyczne
• centrum logistyczne z us∏ugami typu
„CityBex”
• wielofunkcyjne centrum logistyczne
• wielofunkcyjne centrum logistyczne
z us∏ugami typu „CityBex”.
Jak widaç w dwóch kategoriach pojawia
si´ us∏uga nazywana „CityBex”. W ten sposób okreÊlane sà us∏ugi transportowo-logistyczne w segmencie paczek i przesy∏ek
drobnicowych. Wielofunkcyjne centra sà
to natomiast kompleksy magazynów realizujàcych wszystkie modu∏y ∏aƒcuchów logistycznych. Firma Rail Cargo Austria ca∏y czas inwestuje i rozwija swojà infrastruktur´. Centrum logistyczne w Linzu
jest jeszcze w budowie – rys. 2. Powstaje
obiekt bardzo nowoczesny, w którym zastosowano szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ. Widoczny na rys. 2 magazyn jest d∏ugi na 280 m, szeroki na 36 m, jego wysokoÊç to ponad 40 m. Do jego budowy zu˝yto ok. 2740 ton stali. Tworzà go cztery
kondygnacje:
I – kolejowy front prze∏adunkowy o powierzchni 7500 m2 i pojemnoÊci: 14
wagonów towarowych na lini´
II – samochodowy front prze∏adunkowy
o powierzchni 7500 m2, posiadajàcy
55 stanowisk prze∏adunkowych
III – strefa kompletacji o powierzchni
6000 m2, wysoce zautomatyzowana,
w której zlokalizowano 16 stanowisk
funkcjonujàcych wg zasady „towar do pracownika” (goods to man), 1100 pól
IV – strefa sk∏adowania rozpoczynajàca

Rys. 1. Centra logistyczne Rail Cargo Austria:
centrum logistyczne,
centrum logistyczne z us∏ugami typu „CityBex”,
wielofunkcyjne centrum logistyczne,
wielofunkcyjne centrum logistyczne
z us∏ugami typu „CityBex” èród∏o: www.railcargo.at

Rys. 2. Centrum logistyczne w Linzu budowane przez Rail Cargo Austria. èród∏o: Hi-LEVEL, Voestalpine
Krems Finaltechnik

si´ na wysokoÊci 17 m, wyposa˝ona
w rega∏y przep∏ywowe grawitacyjne
o szynowych trasach noÊnych, posiadajàca siedem poziomów sk∏adowania (a˝
do wysokoÊci 40 m), w których paletowe jednostki ∏adunkowe sk∏adowane
sà po 2 szt. na jednej podstawce tocznej – ∏àcznie 36000 miejsc paletowych.
Towary pomi´dzy kondygnacjami
przemieszczane b´dà przez przenoÊniki pionowe.
Centrum logistyczne w Linzu powinno
byç oddane do u˝ytku 2 maja 2003 r.,
jednak trzy miesiàce wczeÊniej rozpocznà si´ testy oprogramowania logistycznego magazynu. Dzi´ki zintegrowanej
logistyce, centrum stanowiç b´dzie kamieƒ milowy na Êcie˝ce post´pu w za-

kresie obrotu towarowego na styku kolei i transportu drogowego. Koszt inwestycji szacuje si´ na 109 mln EURO.
Na tym przyk∏adzie wyraênie widaç, ˝e
funkcjonowanie centrów logistycznych
jest op∏acalne, bo kto inwestowa∏by
Êrodki i to wcale nie ma∏e, w nierentowne przedsi´wzi´cie. Byç mo˝e ten przyk∏ad przyczyni si´ do pewnych refleksji
wÊród polskich decydentów oraz biznesmenów, a prace zwiàzane z budowà
centrów logistycznych w Polsce nabiorà
szybszego tempa, nie omijajàc Poznania, który ma wspania∏e warunki lokalizacyjne w tym zakresie.
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