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Kees van Noordt

Dyrektor Generalny

Niespokojna Europa. Wybory w Niemczech, wybory i zmiany na rynku pracy we 

Francji, negocjacje dotyczące Brexitu, zmiany konstytucyjne w Polsce, holender-

skie wybory parlamentarne z 15 marca 2017 i wreszcie - nowy rząd po półrocz-

nych negocjacjach. 

Komisja Europejska 31 maja 2017 r. zaprezentowała tzw. Mobility Package. Celem 

ujętych w pakiecie inicjatyw jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw 

transportowych i logistycznych na terenie Unii, z zachowaniem dobrych warunków 

pracy dla kierowców. Celem pakietu jest również zmniejszenie emisji dwutlenku 

węgla oraz polepszenie i dalsze rozwinięcie cyfryzacji w sektorze. Organizacje 

branżowe w sektorze logistycznym i transportowym z różnych państw UE będą 

aktywnie uczestniczyć w realizacji założeń pakietu. Zobaczymy, jak szybko zadzia-

ła biurokratyczna machina w Brukseli.

Niespokojne czasy odczuwalne są coraz wyraźniej w sektorze logistyczno- 

transportowym. Firmy transportowe rezygnują z przewozów do Wielkiej Brytanii  

ze względu na poważne zagrożenie nielegalnymi imigrantami w naczepach, 

kierowców, którym nie wolno spędzać weekendów w samochodzie, pomimo 

pojemnych kabin sypialnych i pomimo niebezpieczeństwa związanego z parkowa-

niem załadowanych samochodów w niestrzeżonych miejscach, także ze względu 

na różne systemy celne w poszczególnych krajach unii, ciągłą presję cenową i 

związane z nią niedostateczne wyniki. 

Analizy sektora przeprowadzane przez organizacje branżowe i banki pokazują, że 

zwiększyły się średnie ilości przewożonych towarów. Niestety nie jest to widocz-

ne w wynikach firm logistycznych. Wyniki w naszym sektorze są mocno poniżej 

średniej, w wielu firmach w dalszym ciągu negatywne, niektóre odnotowują lekką 

poprawę. Nadal są to jednak minimalne zmiany na lepsze i niewystarczające do 

prowadzenia zdrowej działalności. Zwłaszcza w świetle kosztownych inwestycji w 

środki operacyjne, które regularnie muszą być wymieniane w związku z rozwojem 

technologii i zmieniającymi się wymogami dotyczącymi dopuszczalnej emisji.

Czy wszystkie wymienione wyżej działania przyniosą oczekiwane rezultaty, trudno 

w tej chwili powiedzieć. Jako zleceniodawca mogą Państwo być jednak pewni, 

że wszyscy pracownicy Nijman/Zeetank z motywacją i entuzjazmem wykonują 

powierzone im zadania. <<
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W celu zapewnienia ciągłości obsługi linii produkcyjnych wózkami widłowymi  

w zakładzie produkcji szyb samochodowych NSG PAP w Chmielowie,  

Nijman/Zeetank zaprojektował i zrealizował pomyślnie uruchomienie nowej  

akumulatorowni. 

Nowe pomieszczenie do 
ładowania akumulatorów dla 
bezpiecznej i wydajnej pracy

>> Projekt

Pomysł przeniesienia ładowania baterii  

z pomieszczenia znajdującego się w 

pobliżu magazynu folii zrodził się jeszcze 

na etapie projektowania kolejnego 

magazynu PAP w Chmielowie. Kiedy w 

końcu 2015 roku PAP uruchomił nowy 

magazyn, Nijman/Zeetank rozpoczął 

pierwsze prace projektowe niemal całej 

infrastruktury akumulatorowni. Naszym 

zamiarem było zbudowanie całego 

systemu tak, aby w pomieszczeniu 

akumulatorowni można w sposób 

bezpieczny dla pracowników i otoczenia 

dokonywać wymiany baterii przy 

jednoczesnej kontroli ich ładowania, co z 

kolei powinno się przełożyć na wydłuże-

nie ich żywotności oraz zmniejszenie 

poboru energii.

Istnieje szereg przepisów, które należy 

uwzględnić przy projektowaniu tego 

rodzaju pomieszczeń. Główną normą, 

którą należy wziąć pod uwagę, jest 

norma PN-EN 50272-3:2007  – „Wyma-

gania bezpieczeństwa i instalowania 

baterii wtórnych – Część 3: Baterie 

trakcyjne”. Określa ona podstawowe 

wymagania w zakresie wyposażenia 

ładowni akumulatorów, wydajności 

wentylacji, zabezpieczeń. Ponadto 

należy uwzględnić wymagania określone 

między innymi Kodeksem pracy, Ustawą 

Prawo Energetyczne, Ustawą Prawo 

Ochrony Środowiska, Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji w sprawie ochrony przeciwpoża-

rowej budynków i innych obiektów 

budowlanych, Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń i systemów 

ochronnych przeznaczonych do użytku w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Do tego dochodzą oczywiście wymaga-

nia w zakresie budowy instalacji 

elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych, 

wymagania BHP oraz dotyczące 

wytrzymałości i jakości posadzki. 

Wszystkie te regulacje mają na celu 

ochronę pracowników i zakładu, a także 

środowiska naturalnego przed zagroże-

niami, które mogą się pojawić w trakcie 

użytkowania akumulatorowni. Istnieje 

kilka rodzajów zagrożeń, na które 

narażone mogą być osoby obsługujące 

akumulatorownię, a którym należy 

zapobiec. Są to m.in. wybuch gazów 

emitowanych podczas ładowania baterii, 

porażenia prądem elektrycznym lub 

oparzenia łukiem elektrycznym, oparze-

nia środkami chemicznymi, zatrucia 

oparami emitowanymi podczas ładowa-

nia czy urazy mechaniczne, związane z 

przemieszczaniem dużych mas. Wszyst-

kie te zagrożenia należy wziąć pod 

uwagę jeszcze na etapie projektowania, 

dzięki czemu później, po zrealizowaniu 
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projektu, praca w takim pomieszczeniu 

będzie bezpieczna i ergonomiczna dla 

pracowników.

>> Realizacja

Zanim doszło do ostatecznej realizacji 

projektu, zaprezentowaliśmy rysunki 

akumulatorowni oraz jej wizualizację 3D 

do akceptacji naszemu klientowi NSG 

PAP. Przedstawiliśmy również rozwiąza-

nia zmierzające do unowocześnienia 

akumulatorowni oraz ograniczenia 

zużycia energii. Następnie wykonane 

zostały niezbędne pomiary rezystancji 

posadzki i efektywności działania 

wentylacji. Wszystko po to, aby w 

przyszłości pracować bezpiecznie i 

sprawnie. Przygotowania do montażu 

zajęły około 4 miesiące, natomiast sam 

montaż kolejne 6 tygodni. Akumulato-

rownia działa w pełni od czerwca tego 

roku. 

Obecnie działająca akumulatorownia 

wyposażona jest w nowoczesny system 

FIFO monitorujący ładowanie baterii i 

wskazujący, która z ładowanych baterii 

powinna być pobrana w pierwszej 

kolejności na wymianę. Dzięki temu 

systemowi PAP NSG już uzyskuje 

oszczędność kosztów energii elektrycz-

nej wykorzystywanej do ładowania 

baterii. Właściwa kolejność wymiany 

baterii zapewnia ich równomierne 

zużycie i jednocześnie pozytywnie 

wpływa na wydłużenie żywotności 

baterii. Prostowniki zamocowane zostały 

do specjalnie wykonanych do tego celu 

stelaży, do których również przymoco-

wane zostały odciągi przewodów 

elektrycznych prostowników. Wszystkie 

konstrukcje stelaży zostały podłączone 

do instalacji uziemienia biegnącej wzdłuż 

ścian akumulatorowni. Złącza elektrycz-

ne przewodów prostowników zostały 

wyposażone w tak zwane „styki pomoc-

nicze” zabezpieczające przed możliwo-

ścią powstawania łuków elektrycznych w 

czasie podłączania i rozłączania baterii 

oraz chroniące pracowników przed 

ewentualnym porażeniem prądem. 

Baterie przeznaczone do ładowania 

ustawiane są na specjalnych stanowi-

skach lub bezpośrednio na podłodze w 

sąsiedztwie dedykowanego prostownika. 

Pomiędzy prostownikami a największymi 

bateriami znajduje się podest roboczy, z 

którego pracownik dokonuje podłączenia 

lub rozłączenia baterii od prostowników. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik 

nie musi nachylać się nad baterią, co 

Nijman/Zeetank sam zaprojekto-

wał, zbudował i uruchomił nową 

ładownię akumulatorów.
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zmniejsza ryzyko zatrucia się ewentual-

nymi oparami lub oparzenia w razie 

niekontrolowanego wyrzutu kwasu z 

baterii. W akumulatorowni znajduje się 

również destylarka do produkcji wody 

demineralizowanej, którą dolewa się  

do baterii po zakończeniu procesu 

ładowania. 

Pomimo precyzyjnie przygotowanego 

projektu i stałej kontroli na wszystkich 

etapach jego realizacji nie udało się 

uniknąć niewielkich zmian w ustawieniu 

stelaży. Właśnie w czasie ich montażu 

uwagę pracowników zwróciła znajdująca 

się w podłodze pokrywa studzienki kana-

lizacyjnej, której położenie miało znaleźć 

się bezpośrednio pod jednym ze 

stanowisk baterii. Okazało się, że jest  

to tak zwana „studzienka rewizyjna”,  

z której służby PAP NSG regularnie 

pobierają próbki wody do kontroli.  

W związku z tym montaż musiał być 

przerwany, a stanowiska przeprojekto-

wane. Chociaż z tego powodu zakończe-

nie prac opóźniło się o kilka tygodni to 

nasz dostawca wykonał wszystkie 

niezbędne zmiany w ramach uzgodnio-

nych kosztów całego projektu.

Ze względu na bezpieczeństwo pracow-

ników oraz swobodę manewrowania 

wózka widłowego dokonującego 

wymiany baterii, w pomieszczeniu 

akumulatorowni może znajdować się 

wyłącznie jeden wózek, w którym 

prowadzona jest wymiana akumulatorów. 

Pozostałe wózki muszą oczekiwać na 

zewnątrz. Dlatego, aby uniknąć straty 

czasu i „kolejek” wózków oczekujących 

na drodze przed akumulatorownią, 

zastosowaliśmy tzw. „system detekcji 

wózka”. System ten, po wjechaniu wózka 

do akumulatorowni, informuje pozosta-

łych operatorów wózków znajdujących 

się w pobliżu poprzez sygnalizację 

świetlną zainstalowaną na zewnątrz 

akumulatorowni, że stanowisko do 

wymiany baterii jest zajęte. Operatorzy  

z odleglejszych wydziałów mogą również 

ustalać czas wymiany baterii telefonicz-

nie.

Obecna akumulatorownia jest przestron-

nym pomieszczeniem z profesjonalną 

obsługą i nowoczesnym wyposażeniem, 

dzięki czemu ładowanie baterii odbywa 

się w sposób kontrolowany, bezpieczny 

dla ludzi i sprzętu, a także oszczędny. 

Mamy jednak na uwadze, że technika 

ciągle się rozwija i jesteśmy pewni, że w 

przyszłości pojawią się nowe rozwiąza-

nia, które, jeśli zostaną zastosowane, 

przyniosą dalsze korzyści i oszczędności 

zarówno dla nas jak i dla naszego klienta 

PAP NSG. <<
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Od dawna podłogi naczep wykonywane są z drewna. Oczywiście z twardego 

drewna, ponieważ podłoga taka musi mieć dużą wytrzymałość. Dobrą alter

natywę stanowi tutaj bambus. Nijman/Zeetank już stosuje ten trwały rodzaj 

drewna.

Bambus na podłodze 
ładunkowej jako trwałe drewno

Podłoga musi być odporna na ścieranie, 

mieć długą żywotność,  nie za dużo zadr 

i przede wszystkim, musi być w miarę 

lekka. Stalowa podłoga może być zbyt 

ciężka, co obniża maksymalną ładow-

ność naczepy. Lżejsza podłoga pozwala 

na przewożenie większej ilości ładunku, 

dlatego chętnie stosuje się drewno. 

Twarde drewno tropikalne jest jednak 

trudno dostępne. Inne rodzaje drewna są 

nieodpowiednie, ponieważ są mniej 

trwałe i często się kruszą, jeżeli ładunek 

przytwierdzany jest gwoździami.

Bambus jest natomiast twardy, trwały i 

lekki. Ścięty pęd bambusa o wysokości 

10 metrów odrasta po czterech latach do 

tej samej wysokości. W celu wykonania 

podłogi pędy cięte są na półtorametrowe 

odcinki i następnie przecinane wzdłuż na 

trzy- lub czterocentymetrowe paski. 

Paski bambusa układane są jedne na 

drugich warstwowo. Rezultatem są 

bardzo mocne i trwałe płyty, które 

wytrzymają co najmniej dziesięć lat. 

Bambus jest lżejszy od twardego 

drewna, ale ze względu na konieczność 

sklejania, ostatecznie produkt ten nie jest 

lżejszy. W ten sposób oszczędza się 

jednak lasy tropikalne, co ma wymiar 

ekologiczny. Poza tym bambus na 

podłogi naczep uprawiany jest na 

specjalnie do tego celu stworzonych 

plantacjach.

W chwili obecnej Nijman/Zeetank ma 

dwie naczepy niskopodwoziowe z 

bambusowymi podłogami. Są one 

wykorzystywane do specjalistycznych 

transportów cylindrów płynowych. 

Pierwsze doświadczenia są bardzo pozy-

tywne. Drewno nie pracuje, nie wykrzy-

wia się pod wpływem wilgoci, nie kruszy. 

Praca na takiej podłodze jest przyjemna i 

bezpieczna. <<

Bambus jest lekki, odporny na 

ścieranie, trwały i nie ma drzazg.

Zrównoważony rozwój
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W 2010 roku rozpoczęliśmy realizację 

nowego kontraktu na transport paliw 

jako jeden z dwóch przewoźników BP 

Europa SE. Wraz z rozwojem BP, które w 

roku 2017 ma już ponad 500 stacji w 

Polsce i jest najbardziej dynamicznie 

rozwijającą się siecią stacji paliw wśród 

podmiotów zagranicznych, rozwijaliśmy 

się i my. Rosła nasza flota oraz doświad-

czenie. 

W czasie trwania tego kontraktu razem z 

klientem i bez większych przeszkód 

wdrożyliśmy nowoczesne oprogramowa-

nie do zarządzania zleceniami transpor-

towymi i gładko przeszliśmy przez 

proces implementacji sytemu SAP, który 

zautomatyzował działania logistyczne. 

W 2016 roku wzięliśmy udział w przetar-

gu na świadczenie usług transportowych 

w kolejnych latach. Efektem jest podpi-

sanie kontraktu z BP Europa SE jako 

jedyny przewoźnik paliw na stacje BP w 

Polsce. Jest to dla nas wielkie wyróżnie-

Nijman/Zeetank rozpoczęło współpracę z BP w drugim roku swojej działal

ności w Polsce. W 1997 roku rozpoczęliśmy świadczenie usług transportu 

paliwa i gazu LPG na stacje paliw i do klientów BP na terenie Polski. Od tego 

czasu nasza współpraca trwa niemal nieprzerwanie, z drobną przerwą w 

latach 20062009. 

Nijman/Zeetank wyłącznym 
przewoźnikiem BP na Polskę

Nijman/Zeetank i BP od wielu lat 

współdziałają na terenie Polski.

Najnowsze wiadomości
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„Głównym powodem, dla którego współpracujemy 

z firmami transportowymi na kontynencie jest to, że 

nie posiadamy zezwolenia na transport własnych 

produktów. Zezwolenie takie byłoby zbyt drogie. Od 

dawna współpracujemy z Nijman/Zeetank. Pracuję 

w Tennants Distribution od dziewiętnastu lat i kiedy 

zaczynałem, współpraca ta już istniała.” To słowa 

Steve’a Parenta, menedżera ds. eksportu w  

Tennatts Distributions, spółcecórce grupy  

Tennants Consolidated Ltd. 

Tennants Distribution 
stawia na 
długotrwałą 
współpracę

Tennants ma bogatą historię. Ta londyń-

ska firma założona została pod koniec 

osiemnastego wieku przez Charlesa 

Tennanta, po tym, jak wynalazł on 

proszek wybielający, przepuszczając 

gazowy chlor przez wapno gaszone.  

To na pozór  mało znaczące odkrycie 

spowodowało rewolucję w handlu 

płótnem. Zmniejszyło ono znacznie czas, 

wysiłek i koszty związane z bieleniem 

płótna przed farbowaniem materiału. 

Odkrycie to stało się kolebką ogromnego 

zakładu chemicznego w St Rollox, na 

przedmieściach Glasgow. 

Obecnie Tennants Distribution Ltd jest 

czołowym, niezależnym dystrybutorem 

chemikaliów, z siedzibą w Wielkiej 

nie i dowód na to, że jakość świadczo-

nych przez nas usług zdobyła uznanie w 

oczach naszego klienta. Kontrakt 

rozpoczął się 1 października 2017 roku. 

Na zorganizowanie całej obsługi  

mieliśmy pół roku. Był to dla nas 

intensywny okres pracy i wielkie wyzwa-

nie, począwszy od zamówienia sprzętu, 

a skończywszy na rekrutacji kierowców i 

przeszkoleniu personelu biurowego do 

poziomu gwarantującego utrzymanie 

wysokiej jakości usług. Na potrzeby 

kontraktu zamówiliśmy kilkadziesiąt 

sztuk ciągników siodłowych marki 

Scania w jej najnowszej odsłonie, 

wyposażonych w najnowocześniejsze 

systemy gwarantujące bezpieczeństwo 

na drodze. Dostawcą cystern na 

potrzeby kontraktu została belgijska 

firma LAG, z którą Nijman/Zeetank 

kontynuuje współpracę od wielu lat. 

Z uwagi na bardzo krótki okres od 

momentu wybrania przewoźnika do 

czasu uruchomienia kontraktu,  

ostatnie pół roku wymagało ogromnego 

wysiłku zarówno od pracowników 

Nijman/Zeetank, jak i dostawców,  

którzy musieli w bardzo krótkim czasie 

przygotować wyposażenie zgodne ze 

specyfikacją techniczną określoną przez 

naszego klienta. Dziś wiemy, że zdążyli-

śmy. Od 1 października Nijman/Zeetank 

rozpoczął transport paliwa do każdej 

stacji BP w Polsce. <<

Nijman/Zeetank 
wyłącznym 
przewoźnikiem 
BP na Polskę
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Brytanii i siecią strategicznie rozlokowa-

nych magazynów dla krajowej dystrybu-

cji. Firma jest dystrybutorem kilku 

największych światowych producentów 

chemikaliów i dostarcza ponad 3000 

produktów o różnych gabarytach, 

również w dużych pojemnikach do 

przewozu luzem i cysternach. Oddziały 

eksportu i spedycji organizują dystrybu-

cję na cały świat. Tennants ma oddziały 

w Pekinie i partnerów handlowych w 

Indiach, i co za tym idzie, dobre relacje 

handlowe z tymi ważnymi rynkami. 

Aby nadążyć za coraz większą globaliza-

cją, Tennants Distribution Ltd działa w 

ramach sieci Penta, stowarzyszenia 

dużych europejskich dystrybutorów. 

Dzięki temu Tennants może oferować 

dostawcom i odbiorcom najlepsze 

rozwiązania w Europie oraz kontakty z  

innymi, operującymi na całym świecie 

grupami chemicznymi.

>> Współpraca

Poza współpracą z Penta,  

Tennants współpracuje z innymi  

partnerami transportowymi, w tym z 

Nijman/Zeetank, który realizuje transpor-

ty do Francji, Norwegii, Danii i Niemiec. 

Steve Parent: „Na terenie Wielkiej 

Brytanii posiadamy własny park pojaz-

dów z ponad 200 cysternami, ale  

do transportu na kontynent korzystamy  

z usług partnerów takich jak  

Nijman/Zeetank. Jak wskazuje na to 

nasza wieloletnia współpraca, jesteśmy z 

niej bardzo zadowoleni. Nijman/Zeetank 

oferuje doskonałą usługę za rozsądną 

cenę i szybko reaguje na potrzeby. 

Jedynym drobnym minusem, który mogę 

wymienić jest to, że nalicza się nam zbyt 

szybko dodatkowe koszty za opóźnienie. 

Poza tym współpraca jest naprawdę 

dobra.”

>> Brexit

Nieuniknionym tematem w obecnych 

czasach, zwłaszcza dla firm takich jak 

Tennants Distribution, prowadzących  

działalność na terenie Europy, jest 

zbliżający się Brexit. Steve Parent ma na 

ten temat klarowną opinię: „Ludzie w 

Wielkiej Brytanii zagłosowali za czymś, 

nie mając najmniejszego pojęcia o 

konsekwencjach. Nie zastanowili się nad 

korzyściami płynącymi z przynależności 

do zjednoczonej Europy. W tej chwili nie 

wiemy, co konkretnie nastąpi, ale 

jesteśmy pewni, że Brexit będzie miał 

wpływ na naszą światową działalność. 

Sytuacja ulegnie zmianie. Nie rozwija się 

ona w korzystnym kierunku. Skutki 

odczuwalne są już teraz, przez obniżają-

cy się kurs funta w stosunku do euro i 

dolara. Ale jak już powiedziałem, musimy 

poczekać na wynik negocjacji w Brukseli. 

Jest w każdym razie pewne, że jako firma 

chcielibyśmy pozostać w UE. <<

Główna siedziba Tennants Distribu-

tion znajduje się w Londynie.
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Jest ona przystosowana do napełniania 

dużych pojemników do przewozu luzem, 

beczek i kanistrów. Dzięki nowej 

instalacji jesteśmy w stanie napełniać 

dokładniej i bardziej efektywnie. Poza 

tym, umożliwia nam ona poszerzenie 

oferty produktów, które napełniamy w 

ramach posiadanego zezwolenia.

Instalacja napełniająca obsługiwana jest 

całkowicie automatycznie. Kamera 

umieszczona na górze instalacji wyszu-

kuje otwory kanistrów, beczek i dużych 

pojemników do przewozu luzem. Oprócz 

zwiększenia wydajności umożliwia to 

napełnianie w całkowicie odizolowanym 

Już użytkujemy nową instalację napełniającą
W ostatnim magazynie informowaliśmy o nowej, w pełni zautomatyzowanej 

instalacji napełniającej, którą Nijman/Zeetank zakupił w odpowiedzi na rosną

ce zainteresowanie różnymi możliwościami napełniania. Pod koniec września 

rozpoczęliśmy użytkowanie instalacji.

Nowa instalacja napełniająca 

w odpowiedzi na rosnący popyt.

Najnowsze wiadomości
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W 2016 Nijman/Zeetank postanowił 

zainwestować w sześć całkowicie 

nowych kontenerów paliwowych ADR, 

jako uzupełnienie czterech nowych 

ciągników siodłowych ADR, którymi 

dysponuje siedziba w Hull. Dwa z  

owych ciągników wyposażone są w 

najnowsze samodzielnie działające 

mierniki przepływu firmy Endress and 

Hauser. Zastąpią one obecne, starsze 

mierniki, używane w cyklu dystrybucyj-

nym na terenie całej Wielkiej Brytanii  

dla jednego z najważniejszych klientów 

Nijman/Zeetank.

Dzięki nowym kontenerom, wyposażo-

nym w mierniki przepływu nowego typu, 

jesteśmy w stanie wykonywać dotych-

czasowe prace w sposób bardziej 

wydajny. Za pomocą miernika określona 

ilość produktu może zostać dostarczona 

z dokładnością do  jednego litra. W 

punkcie kontrolnym kierowca po prostu 

wpisuje odpowiednią ilość, a po dostar-

czeniu produktu może wydrukować na 

drukarce pokładowej notę dostawy i  

dać ją do podpisu odbiorcy. Na nocie 

dostawy wymieniony jest stan począt-

kowy i końcowy miernika oraz dokładna 

liczba dostarczonych kilogramów albo 

litrów. 

Kierowca wpisuje dane do zainstalowa-

nego na pokładzie interfejsu z komunika-

cją satelitarną, który z kolei wysyła 

automatycznie maila ze wszystkimi 

wpisanymi danymi do klienta  

Nijman/Zeetank.

W celu uzyskania dodatkowych  informa-

cji o możliwości prowadzenia cyklu 

dystrybucyjnego z miernikiem przepły-

wu, proszę skontaktować się ze swoim 

menadżerem sprzedaży lub wysłać maila 

pod adres info@nijman-zeetank.com. <<

pomieszczeniu, co sprzyja bezpieczeń-

stwu. Palety (z kanistrami albo beczkami) 

lub duże pojemniki do przewozu luzem 

automatycznie, za pomocą podajnika z 

napędem rolkowym przemieszczane są 

do i z linii napełniania. Napełnianie 

zaczyna się dopiero w momencie, kiedy 

zlokalizowane zostaną wszystkie otwory 

nalewowe i wszystkie drzwi zostaną 

zamknięte.

Możliwe są różne opcje napełniania: 

powyżej poziomu płynu, tuż poniżej lub 

tuż powyżej poziomu płynu. Podczas 

napełniania odsysane są wszelkie opary. 

Instalacja posiada również możliwość 

napełniania z użyciem azotu.

Wszystkie dane gromadzone są w 

systemie, który umożliwia skonfigurowa-

nie właściwego sposobu i ilości napeł-

niania dla poszczególnego klienta, 

produktu lub rodzaju opakowania. 

System, po zakończeniu napełniania, 

generuje raport, który umożliwia (także 

w późniejszym czasie) kontrolę tego, ile 

dokładnie napełniono w ramach danego 

zamówienia.

W celu uzyskania dodatkowych informa-

cji o oferowanych przez nas możliwo-

ściach napełniania, proszę skontaktować 

się ze swoim menadżerem sprzedaży  

lub wysłać maila pod adres  

info@nijman-zeetank.com. <<

Nijman/Zeetank używa 
nowych mierników przepływu 

Dwa nadwozia wyposażone są w 

samodzielnie działające mierniki 

przepływu.

Najnowsze wiadomości
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