
Nijman/Zeetank International Logistic Group jest f irmą logistyczną świadczącą usługi w zakresie dystrybucji szkła, produktów naftowych, paliwa i gazu
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Kees van Noordt

Dyrektor Generalny

Jeśli zmienimy perspektywę z makro na mikro, przerzucimy się z obrazu widziane-

go z dużej odległości i przyjrzymy temu, co widać z bliska, uświadomimy sobie, że 

w wielu miejscach na świecie są wielkie problemy – wojna w Syrii, głód w Afry-

ce. Europa świętuje 60-lecie powstania Unii ale jednocześnie napotyka też takie 

wyzwania, jak sytuacja kryzysowa związana z uchodźcami, nadchodzący Brexit 

i napięte dyskusje między różnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej o 

tym, jak stawić czoła i jak podejść do tych i innych problemów. Nie zapominając 

oczywiście o okrutnyc atakach we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i  

Szwecji, w których poniosło śmierć wiele ofiar i wielu zostało ciężko rannych.

W naszej najbliższej perspektywie wyzwanie stanowi zrównoważony rozwój. Na 

przykład, Port w Rotterdamie postawił sobie ambitny cel, którym jest redukcja 

emisji CO2. Zgodnie ze światowym porozumieniem klimatycznym zawartym w 

Paryżu, temperatura nie może w tym wieku wzrosnąć więcej niż 1,5 do 2o C. Port 

w Rotterdamie oraz wszystkie gałęzie przemysłu oparte na paliwie kopalnym 

mają tutaj ważną rolę do odegrania. Port generuje 19% emisji CO2 całej Holandii. 

Powstały zatem różne plany znacznej redukcji tego poziomu, na przykład, poprzez 

zastosowanie technologii wychwytu i składowania CO2 pod ziemią za pomo-

cą CCS (carbon capture and storage) i poprzez stworzenie zamkniętego cyklu 

całkowitego recyclingu paliw kopalnych dla celów chemicznych w połączeniu z 

odnawialnymi paliwami, takimi jak wodór z energii wiatrowej i energia słoneczna. 

Stymuluje się również wykorzystanie paliwa gazowego LNG w żegludze poprzez 

obniżenie opłat portowych dla statków napędzanych LNG. Nijman/Zeetank jest 

aktywny w zakresie transportu LNG i w ten sposób uczestniczy w procesie trans-

formacji.

Już od lat zajmujemy się jako przedsiębiorstwo tematem zrównoważonego rozwo-

ju, między innymi poprzez segregację i kontrolowane usuwanie różnych rodzajów 

odpadów, regularne odnawianie floty ciągników oraz inwestowanie w panele 

słoneczne. Ponadto, wykorzystanie transportu intermodalnego w branży che-

micznej stanowi już od lat jeden z naszych priorytetów. W dalszej części naszego 

magazynu mogą Państwo przeczytać o panelach słonecznych zainstalowanych 

pod koniec 2016 roku w Spijkenisse. W połowie tego roku część floty ciągników 

zostanie zastąpiona przez ciągniki spełniające normę emisji spalin Euro 6. Po tej 

wymianie będzie ją spełniać ponad 75% ciągników. 

Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowinkach związanych z tym tema-

tem. Mimo, że to dopiero połowa wiosny, życzymy Państwu już teraz przyjemnego 

lata. <<

Nijman/Zeetank na targach Transport Logistic

Targi Transport Logistic odbędą się w tym roku w 

Monachium, w Niemczech, w dniach od 9 do 12 maja. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i teraz  

Nijman/Zeetank będzie prezentował się na własnym 

stoisku. Serdecznie Państwa zapraszamy! <<

Spis treści
3  Kolektory słoneczne  

pomagają zmniejszyć zużycie 
energii elektrycznej

Nowe kolektory słoneczne przyczyniają się do 

redukcji zużycia energii z paliw kopalnych.

6   KH Chemicals notuje 
 globalny wzrost
Nijman/Zeetank współpracuje z ważnym graczem 

na rynku chemikaliów luzem.  

 

8  Nowa instalacja napełniania  
zapewnia usprawnienie  
procesu

Proces napełniania powinien odbywać się w  

sposób bezpieczny i efektywny oraz precyzyjnie.

 

9  Nijman/Zeetank powiększa 
flotę w Wielkiej Brytanii

Od początku tego roku do użytku udostępniono 

sześć nowych trójosiowych ciągników Mercedes i 

osiem nowych podwozi.

10  Pierwszy statek morski  
zabunkrowany paliwem LNG

Starannie zaplanowana operacja z użyciem pięciu 

ciężarówek, której wykonanie zajęło mniej niż  

12 godzin.

 

Słowo wstępne

2  |



Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to nie tylko popular-

ny trend w branży logistycznej. Ze względu na to, że Nijman/Zeetank wykorzy-

stuje w swojej działalności usługowej środki transportu emitujące CO2, widzi 

prowadzenie przedsiębiorstwa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwo-

ju, na ile jest to możliwe, również jako swój moralny obowiązek. Zużycie energii 

na miejscu jest od lat wysokie. Zakład, biuro, dźwig do kontenerów oraz prze-

mysłowa instalacja grzewcza na potrzeby cystern w Spijkenisse zużywają ener-

gię elektryczną. W ostatnich latach poczyniono spore inwestycje w instalacje, 

które są bardziej oszczędne. W ten sposób zużycie energii przez ostatnie 10 lat 

spadło o 25%, podczas gdy działalność została rozszerzona i zintensyfikowa-

na. Nowy dach wyposażony w panele słoneczne przyczyni się do dalszej re-

dukcji zużycia energii uzyskiwanej z paliw kopalnych, a także emisji CO2.

Energia słoneczna wpływa na  
zmniejszenie zużycia paliw  
kopalnych i redukcję emisji CO2

Już od jakiegoś czasu nosiliśmy się z 

zamiarem wykorzystania dachu magazy-

nu w Spijkenisse, zajmującego po-

wierzchnię 1 750 m2, do pozyskiwania 

energii odnawialnej. Mało stabilny rynek 

paneli słonecznych, gdzie każdy stara się 

wyjść na swoje, sprawił, że byliśmy 

ostrożni. Instalacja fotowoltaiczna 

(Photo-Voltaic) przetwarzajca energię 

słoneczną na prąd, stanowi poważną 

inwestycję, której okres zwrotu jest długi. 

Dlatego też ważne jest, by instalator był 

godny zaufania i udzielił korzystnych 

gwarancji.

 

>> Okres zwrotu kosztów

De Stichting Duurzame Energie (SDE) 

[Fundacja Ekologiczna Energia] pomaga 

przedsiębiorcom w Holandii skrócić 

okres zwrotu kosztów. Za każdą wygene-

rowaną kWh (kilowatogodzinę) wypłaca 

się pewną kwotę jako dotację. Dotacja 

przewidziana jest na 15 lat ale pod 

warunkiem, że instalacja zostanie 

wykonana w ciągu 3 lat od jej przyzna-

nia. Udało nam się znaleźć dostawcę, 

który w dziedzinie techniki i podejścia do 

innowacji idealnie wpasowuje się w wizję 

prowadzenia przedsiębiorstwa, jaką  

reprezentuje Nijman/Zeetank. Dostawca 
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ten oferuje typ panelu niemieckiego, 

który został zaprojektowany i wyprodu-

kowany we własnym zakresie. W czasie 

rozmów nawiązano pozytywny kontakt z 

dostawcą i producentem. W rezultacie 

mogliśmy otrzymać szklany panel Bisun 

jako pierwsi.

Dzięki zastosowaniu najnowszych 

technologii w zakresie wykorzystania 

szkła, panel ten jest ponadto szczególnie 

trwały, posiada wysoką odporność na 

obciążenia mechaniczne i zużycie.

Instalacja działa przy świetle dziennym 

tak, że również w czasie deszczu albo 

mgły pozyskiwana jest energia słonecz-

na. Spodnia strona panelu składa się 

głównie ze szkła zamiast z folii z tworzy-

wa sztucznego. Powoduje to co prawda, 

że panel jest droższy, ale z drugiej strony, 

szkło jest mniej podatne na działanie 

promieniowania UV, niż tworzywo 

sztuczne. Dzięki takiej konstrukcji 

zagwarantowane jest zminimalizowane 

zużycie panelu.

 

>> Maksymalna wydajność

Oprócz inwerterów Solaredge, na dachu 

umieszczono instalację fotowoltaiczną 

składającą się z 824 paneli, co zapewnia 

maksymalną wydajność. Cała konstruk-

cja może produkować 220 MWh rocznie, 

jest to około 2/3 całego zużycia energii 

firmy.  Dzięki temu Nijman/Zeetank 

zrealizuje redukcję swojej emisji CO2 dla 

oddziału w Spijkenisse o mniej więcej 

100 000 kg. Zdecydowano się na system 

równoległy. Do inwertera podłączono za 

pomocą optymalizatora mocy po dwa 

panele. Taka konfiguracja ma dużą zaletę 

polegającą na tym, że w systemie 

łańcuchowym (do 30 paneli podłączo-

nych do jednego inwertera) wydajność w 

cieniu lub w przypadku zanieczyszczeń, 

pozostaje wysoka. Za pomocą prostego 

programu na komputerze lub smartfonie 

można w ten sposób monitorować 

Nowa instalacja działa przy świetle 

dziennym, tak że również w czasie 

deszczu albo mgły pozyskiwana 

jest energia słoneczna.
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instalację PV na poziomie paneli. 

Uszkodzenia mogą być łatwo sygnalizo-

wane za pomocą wirtualnego odwzoro-

wania planu dachu w systemie monitoru-

jącym. (patrz zdjęcie 1)

>> Inteligentny system

824 panele zamontowano na niezwykle 

lekkiej konstrukcji montażowej. Ułożenie 

północno-południowe zapobiega 

powstawaniu zbyt wysokich momentów 

natężenia; zważywszy na nasze obciąże-

nie nie byłoby to pożądane. W tym 

układzie poziom najwyższego natężenia 

jest trochę niższy, ale w ciągu dnia 

generowane jest więcej energii słonecz-

nej. Dzięki temu nie jest również koniecz-

ne wzmocnienie głównego gniazda 

sieciowego. Ponadto instalację wyposa-

żono w system dynamicznej kontroli 

mocy. Zwiększa to moc całej instalacji 

gdyż najpierw mierzy się zużycie własne, 

które dodaje się następnie do mocy 

instalacji elektrycznej aktualnej w danym 

momencie. Ten inteligentny system 

sprawia zatem, że generowanie energii 

może przebiegać bez przeszkód gdy 

zużycie energii jest wystarczające. (patrz 

zdjęcie 2)

Przy zastosowaniu instalacji PV często 

występuje wysokie napięcie. Napięcie o 

mocy 500 V pomiędzy panelami i 

inwerterami jest całkiem normalne. 

Odpowiednie połączenie optymalizato-

rów i inwerterów zapewnia przywrócenie 

parametrów do bezpiecznej wartości 

około 20 V w przypadku przerwy w 

zasilaniu lub przerwania napięcia.

Zanim instalacja została umieszczona na 

dachu, dokonano dokładnych obliczeń 

co do jego wytrzymałości. Aby zagwa-

rantować właściwy odpływ wody po 

umieszczeniu instalacji, najpierw 

podniesiono nachylenie dachu o 15 mm. 

Stalowe dźwigary zostały przy tym  

podniesione bardziej do góry i wzmoc-

nione. Dzięki tej innowacyjnej technice 

nie trzeba było wprowadzać zmian w 

konstrukcji samego dachu. Dodatkowe 

obciążenie wynikające z umieszczenia na 

nim  instalacji wynosi średnio 15 do 20 

kg na m2 . Zostało ono zrekompensowa-

ne przez powiększenie istniejących 

otworów odpływowych. Wymieniono 

również bitumiczne pokrycie dachu. 

Dzięki temu powstał zielony dach, który 

bez trudu, przez kolejne 25 lat, będzie 

mógł dostarczać firmie Nijman/Zeetank 

odnawialną energię. << 
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KH Chemicals – Wprowadzenie do świata KHemistry

KH Chemicals jest obecnie ważnym graczem na światowym rynku produktów 

chemicznych. Mocną stronę tego holenderskiego przedsiębiorstwa handlo-

wego stanowią przede wszystkim sprzedaż i dystrybucja chemicznych pro-

duktów luzem. Można je podzielić na cztery główne grupy: rozpuszczalniki, 

akrylaty, monomery i plastyfikatory. 

KH Chemicals osiąga globalny wzrost

Firma ma w wielu krajach świata sieć 

nabywców, producentów, przewoźników i 

armatorów. Dysponuje także stacjami 

napełniania, a w ostatnich latach znacznie 

się rozrosła. Kluczowe wartości, którymi 

się kieruje to: długoterminowa współpraca, 

ciągłe poszukiwanie rozwiązań przyjaznych 

klientowi i stawianie człowieka na pierw-

szym miejscu. Ten ostatni punkt odzwier-

ciedla myśl przewodnia firmy, która brzmi: 

„It’s all about people” – Liczy się człowiek. 

Nijman/Zeetank już od lat jest jednym z 

głównych partnerów KH Chemicals i 

świadczy dla niej różne usługi transporto-

we, zarówno w obrębie kraju, jak i poza 

jego granicami.

>> “It’s all about seizing 

opportunities”

Panowie Hans Ketting i Rick de Haan są 

fundamentem w dobrze prosperującym 

przedsiębiorstwie. Zanim powstało  

KH Chemicals, Hans Ketting posiadał 

rozległą sieć dostawców w Rosji. Rick de 

Haan pracował w Singapurze dla jednego z 

najważniejszych na świecie dystrybutorów 

surowców chemicznych. Co sprawiło, że 

połączyli oni swoje siły? Były to z jednej 

strony ograniczone wtedy jeszcze możliwo-

ści produkcyjne i jednocześnie istniejący 

duży popyt na produkty chemiczne w Azji, 

z drugiej zaś możliwość zakupu produktów 

od dostawców w Rosji. W 1994 roku 

powstała zatem firma “Ketting & De Haan 

Chemicals VOF” z siedzibą w Rotterdamie. 

Zajmowała się ona eksportem rozpuszczal-

ników chemicznych. 

W celu skoordynowania zakupów i 

logistyki, w 1995 roku otwarto pierwszy 

oddział zagraniczny w Moskwie. Sprzedaż 

miała wówczas miejsce głównie do Azji. Ze 

względu na wzrost możliwości produkcyj-

nych w tej części świata jeśli chodzi o 

produkty chemiczne, działalność rozsze-

rzono na inne regiony: Środkowy Wschód, 

Afrykę i Amerykę Północną. Również w 

zakresie zaopatrzenia nastąpiły zmiany, na 

które miała wpływ współpraca z producen-

tami azjatyckimi. Logicznym krokiem była 

zatem następna strategiczna decyzja o 

rozszerzeniu firmy: otwarcie oddziału w 

Szanghaju w 2007 roku.

>> “It’s all about expanding”

Będąc eksporterem rozpuszczalników, 

firma KH Chemicals nie była prawie w 

ogóle aktywna na rynku europejskim. 

Trwało to do 2008 roku. Posiadanie sieci 

dostawców w różnych krajach oraz 

rosnąca globalizacja sprawiły, że stał się 

dla niej interesujący import produktów 

chemicznych z Azji do Europy. Stwarzał on 

mianowicie możliwość wejścia na europej-

ski rynek dystrybucji. Krok ten umożliwił 

synergię pomiędzy działalnością eksporto-

wą i dystrybucyjną w obrębie Europy. 

Dzięki temu firma KH Chemicals osiągnęła 

stabilniejszą bazę komercyjną, a jej pozycja 

w stosunku do konkurentów została 

wzmocniona. To z kolei sprawiło, że stała 

się ona jeszcze atrakcyjniejszym partnerem 

dla producentów usytułowanych w 

Europie. Podczas gdy wiele innych firm 

ucierpiało na kryzysie gospodarczym,  

KH Chemicals wtedy właśnie się rozwinęła, 

głównie dzięki utworzeniu europejskiej 

sieci dystrybucji. Duża część działalności 

dystrybucyjnej polega na dostarczaniu 

izokontenerów. Od tego czasu  

pogłębiła się relacja biznesowa między  

Nijman/Zeetank i KH Chemicals.

Pod koniec 2014 roku miała miejsce 

zmiana organizacyjna: Rick de Haan 

opuścił firmę. Jego odejście oznaczało 

stworzenie możliwości awansu dla innych 

pracowników. Daan Doomen i Koen de 

Jong zostali akcjonariuszami mniejszościo-

wymi. Dokonano nowego podziału zadań i 
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KH Chemicals
Zysk KH Chemicals w 2016 roku wyniósł prawie 80 milionów 

euro. Zysk z dystrybucji w Europie wzrósł w ostatnich 8 latach z 

10 do 50 milionów euro. Dział eksportu jest dość stabilny, ale 

oczekuje się, że otwarcie nowego biura w Dubaju na pewno 

dostarczy mu nowego impulsu. Lepszy obraz rozwoju firmy dają 

jednak liczby dotyczące wielkości sprzedaży. „Zysk jest zawsze 

względny zważywszy na fakt, że ceny za tonę produktu mogą 

podlegać sporym wahaniom. Tak więc w naszym biznesie liczy 

się wielkość sprzedaży. W zeszłym roku przeszło przez nas  

77 000 ton i to był rekord; 28 000 ton na eksport i 49 000 ton w 

Europie. Z takich liczb możemy być dumni” – mówi Koen. 

Obecnie zatrudniamy 45 osób, z czego 36 w głównej siedzibie

firmy w Zwijndrecht, 2 w Moskwie, 2 w Szanghaju, 2 w Kijowie i 

3 w Dubaju. KH Chemicals handluje około 80 produktami. Firma 

posiada około 150 dostawców i prowadzi regularne interesy z 

ponad 500 klientami. Działają oni głównie w następujących 

segmentach rynku: farby & powłoki, farby drukarskie, kleje & 

kity, żywice i różne zastosowania oparte na miękkim PVC 

(polichlorek winylu).

„Widzimy przyszłość pozytywnie” – mówi Koen, który przyszedł 

do firmy 6 lat temu jako stażysta i robi spektakularną karierę w 

tym dynamicznym przedsiębiorstwie. Dla ludzi, którzy są na to 

gotowi, firma ma wielkie możliwości do zaoferowania! Jej motto 

nie bez powodu brzmi: „It’s all about people”!

zakresu odpowiedzialności. Patrząc z 

perspektywy czasu można z całą pewno-

ścią stwierdzić, że wpłynęło to korzystnie 

na rozwój firmy. Pod koniec 2015 roku 

otwarto biuro firmy w Dubaju, aby stamtąd 

koordynować sprzedaż do krajów 

Środkowego Wschodu i Afryki. W listopa-

dzie 2016 roku otwarto ponadto kolejne 

biuro handlowe w Kijowie. Biuro to kieruje 

działalnością firmy w byłych krajach 

Wspólnoty Niepodległych Państw, 

pomijając Rosję.

>> “It’s all about corporate values”

KH Chemicals wyraźnie koncentruje się na 

zaufaniu. Koen de Jong tak wypowiada się 

na ten temat: „Zaufanie jest dla nas 

ważnym czynnikiem we współpracy. 

Dlatego też nasi klienci, dostawcy i 

usługodawcy widzą w nas godnego 

zaufania partnera. Naszych umów 

dotrzymujemy: czy idzie dobrze, czy trochę 

gorzej. Jeśli nastąpi coś nieoczekiwanego, 

wtedy próbujemy wspólnie z naszym 

partnerem, poprzez dialog, wypracować 

rozwiązanie”.

Również w odniesieniu do czynnika, jakim 

jest jakość, firma zajęła wyraźne stanowi-

sko. Handluje ona zatem wyłącznie tak 

zwanymi produktami „virgin”, a więc 

pierwotnymi, niepochodzącymi z odzysku 

lub wtórnymi. Według Koena „wszystko 

musi odpowiadać podanej specyfikacji”, 

„off-spec” czyli produkty nie spełniające 

norm nie wchodzą w grę”.„Dostarczamy 

nasze produkty w nowych opakowaniach, 

dotyczy to zarówno zbiorników bębno-

wych, jak i pojemników IBC. W ten sposób 

nie ma ryzyka kontaminacji, a firma 

zachowuje swoją renomę na polu jakości”.

>> “It’s all about people”

W KH Chemicals punkt wyjścia stanowią 

ludzie: szacunek do nich zarówno w firmie, 

jak i poza nią. „To ludzie tworzą biznes” – 

twierdzi Koen. „Korzystna relacja bizneso-

wa to piękny cel, ale my w KH Chemicals 

nie chcemy, by ucierpiała przy tym jakość 

kontaktów między ludźmi. To działa  w 

dwie strony, w ten sposób niezauważenie 

robi się dla siebie nawzajem coś ekstra”. 

Typowym przykładem są coroczne 

odwiedziny z pączkami – typowymi 

holenderskimi olliebollen. Pod koniec roku 

menedżer Sprzedaży lub Działu Obsługi 

Klientów odwiedza wielu naszych partne-

rów, by podziękować im za współpracę i 

zawozi im pączki. „W ten sposób pokazu-

jesz się ludziom i masz z nimi kontakt 

osobisty” –  mówi Mirjam van Noort, 

kierowniczka działu Obsługi Klientów. 

„Naszym celem jest stać jak najbliżej 

klienta i dostawcy tak, by mieć bieżące 

rozeznanie w sytuacji. Gdyby okoliczności 

się z jakiegoś powodu zmieniły, możemy 

szybko i adekwatnie zareagować. Naszym 

celem jako firmy jest długoterminowa 

współpraca z naszymi partnerami”. Średni 

roczny wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich 

5 lat wynoszący 15% świadczy o sukcesie 

naszej formuły.

  

>> “It’s all about reliable logistics”

Logistyka jest dla KH Chemicals ważnym 

aspektem i nierozerwalnie związanym z jej 

działalnością. „Nasze procesy logistyczne 

muszą być doskonale zorganizowane” – 

twierdzi Mirjam. „Jest to jeden z tych 

aspektów, dzięki którym możemy się 

wyróżnić w oczach klientów”.  

KH Chemicals świadomie zachowuje dla 

siebie kontrolę nad logistyką. Mirjam: 

„Świat, w którym się obracamy, jest bardzo 

dynamiczny, żaden dzień nie przebiega tak 

samo, dlatego też bardzo ważne jest, 

byśmy natychmiast i w sposób elastyczny 

reagowali na różne sytuacje. Tylko wtedy 

będziemy mogli zagwarantować szybki 

serwis i jego wysoką jakość. Wspomaga 

nas w tym w pełni zautomatyzowany 

System Zarządzania Przepływem Pracy 
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Nowa instalacja do napełniania 
zapewni usprawnienie 
procesu napełniania
Nijman/Zeetank rozpocznie wkrótce 

użytkowanie nowej instalacji do  

napełniania w Spijkenisse. Jej dostawa 

jest zaplanowana na koniec maja.

Napełnianie zbiorników IBC, beczek i 

kanistrów stanowi wartość dodaną 

Nijman/Zeetank w dziedzinie logistyki. 

Ważne jest przy tym, by napełnianie 

odbywało się w sposób bezpieczny, 

efektywny i z dużą precyzją. W celu 

zapewnienia pracownikom jak najbez-

pieczniejszych warunków pracy, a 

zleceniodawcom  - oferty produktu o 

gwarantowanej jakości, postanowiono 

przejść na instalację całkowicie zauto-

matyzowaną. 

>> Bezpieczna

Aby zminimalizować ryzyko narażenia 

pracowników na działanie szkodliwych 

substancji, napełnianie ma miejsce w 

zamkniętej kabinie. Pracownik sprawuje 

tutaj tylko nadzór, ewentualne szkodliwe 

opary są z kabiny wysysane.

>> Wydajna

Jest to przenośna instalacja, w związku z 

czym można jej używać w różnych 

miejscach. Ponadto, jest ona całkowicie 

zautomatyzowana; pracownik ma zatem 

możliwość, by podczas napełniania zająć 

się opakowaniami: ich przygotowaniem i 

utylizacją. Oznacza to, że do obsługi 

stanowiska napełniania wystarczy  

1 pracownik. 

>> Precyzyjna

Instalacja napełnia każdą beczkę na 

podstawie wagi. Kalibrowana waga 

zapewnia precyzję w napełnianiu 

zbiorników właściwą ilością. Dzięki temu 

zawartość nie rozlewa się. W ten sposób 

zapobiega się również powstawaniu 

różnic wagowych zawartości. <<

(Workflow Management System), tak że 

całodobowo, przez 24/7 możemy monito-

rować status danego zamówienia i kolejne 

kroki jego realizacji w procesie logistycz-

nym”.

Jeśli chodzi o transport, KH Chemicals 

wykorzystuje właściwie wszystkie jego 

formy, a więc: transport dalekomorski i 

morski krótkodystansowy, kolejowy, 

drogowy albo ich połączenie. Firma 

korzysta z usług przedsiębiorstwa  

Nijman/Zeetank już od lat i jest zadowolo-

na z tej współpracy. Nijman/Zeetank 

zapewnia oprócz transportu również 

magazynowanie i/lub przepompowywanie 

towarów z (izo)kontenerów do zbiorników 

bębnowych i pojemników IBC. „Postrzega-

my Nijman/Zeetank jako przedsiębiorstwo, 

które, podobnie jak nasza firma, przywią-

zuje dużą wagę do jakości oraz bezpie-

czeństwa” – mówi Koen. „Nie uchylają się 

przed żadnym wyzwaniem i to umacnia 

nas w wynajdowaniu kreatywnych 

rozwiązań, a punktem wyjścia jest 

zadowolony klient”.

>> “It’s all about finding the right 

partners”

Dobra organizacja procesów logistycznych 

ma kluczowe znaczenie dla KH Chemicals. 

Firma stawia pod tym względem wysokie 

wymagania swoim partnerom, w tym 

również przewoźnikom. Koen wyraża  

swoje uznanie dla przedsiębiorstwa 

Nijman/Zeetank: „Mają pragmatyczne 

podejście i stoją twardo na ziemi, właściwie 

podobnie jak my. Świadczą usługi z 

osobistym akcentem, a to jest coś, co 

doceniamy.”. Koen potwierdza, że 

zauważył, iż Nijman/Zeetank, podobnie jak 

KH Chemicals, zanotował w ostatnich 

latach dynamiczny wzrost. Według niego 

firma uważnie śledzi rozwój sytuacji na 

polu transportu modalnego. Oto, co mówi 

on na ten temat: „Szczególnie innowacje 

dotyczące kategorii lżejszych podwozi są 

dla nas interesujące. To dzięki nim 

ciężarówka może zabrać większą ilość 

produktu, z korzyścią zarówno dla nas, jak 

idla naszych klientów”. <<

Bezpieczeństwo

W miarę możliwości napełnianie 

odbywa się w zamkniętej kabinie.
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W drugiej połowie 2016 roku firma postanowiła doposażyć swoją flotę w  

Wielkiej Brytanii o sześć nowych trójosiowych ciągników Mercedes i osiem 

podwozi. Dwa podwozia zostały wyposażone w hydrauliczne pompy do  

płynów. Na początku tego roku nowe jednostki włączono do floty.

Nijman/Zeetank powiększa flotę 
transportową w Wielkiej Brytanii

W związku z utrzymującym się wzrostem 

naszej działalności w Wielkiej Brytanii, 

powstała potrzeba zwiększenia ilości 

przewożonych ładunków. Jest to efekt 

ożywienia gospodarczego, które 

wpłynęło na zwiększenie w Wielkiej 

Brytanii popytu na produkty chemiczne, 

dzięki czemu wzrasta z kolei liczba 

nowych klientów. Nijman/Zeetank 

zauważył nawet pewne niedobory na 

rynku transportu ciężarowego w Wielkiej 

Brytanii, które mogą zwiększyć ryzyko, iż 

klientom nie będzie mógł być zagwaran-

towany serwis taki, jak dotychczas ze 

względu na zależność od umów czarte-

rowych. Lepsze zharmonizowanie w 

użytkowaniu własnej floty w połączeniu z 

wykorzystaniem czarterów obróci się z 

pewnością na korzyść klientów.

 

>> Waga 

Nowe ciągniki są wyposażone w silniki 

spełniające normę emisji spalin Euro 6, a 

także kompresor i wąż chemiczny o 

długości 6 m. Przy zakupie tych ciągni-

ków zwrócono szczególną uwagę na ich 

wagę. Koncept uzgodniony z dostawcą 

polegał na tym, by masa własna 

pozostała jak najniższa. Również w 

podwoziach L.A.G. starano się utrzymać 

masę własną na jak najniższym pozio-

mie, dzięki czemu może być zagwaranto-

wana maksymalna ładowność 27 ton.

W ostatnich latach powoli wzrasta 

zapotrzebowanie na rozwiązania 

pompowe. Jednakże dostępna w Wielkiej 

Brytanii przepustowość w tym zakresie 

jest już od lat ograniczona. Dlatego też 

Nijman/Zeetank wyposażył dwa ciągniki 

w układ hydrauliczny oraz zainstalował 

hydrauliczne pompy do cieczy na dwóch 

z sześciu podwozi. Zakupując te 

podwozia, Nijman/Zeetank wprowadził 

na rynek własny sprzęt o zwiększonej 

ładowności, co pozwala zapewnić 

klientom lepszą dostępność.

>> Oddział w Hull

Zarządzanie nowymi pojazdami odbywa 

się z oddziału w Hull, a zwłaszcza z 

portów Hull i Immingham. Ale, jeśli 

zajdzie potrzeba, pojazdy mogą zostać 

również podstawione do portów Tilbury i 

Teesport.

Powiększenie floty w Wielkiej Brytanii 

świadczy o tym, iż Nijman/Zeetank 

szybko reaguje na zmiany na rynku oraz 

że firma dąży do utrzymywania swoich 

usług na wysokim poziomie. <<

Dwa podwozia są wyposażone w 

hydrauliczną pompę do cieczy.
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Pod koniec listopada zeszłego roku, w porcie w Amsterdamie, 

dokonano bunkrowania pierwszego statku morskiego paliwem 

gazowym LNG.

Fure West, należący do Furetank tankowiec o długości 144 

metrów i tonażu wynoszącym 17 557 ton, został przez Titan 

LNG zasilony 220 metrami sześciennymi (CBM) lub w przelicze-

niu - 100 tonami metrycznymi  LNG. Titan jest dostawcą paliwa 

LNG. Prowadzi też sprzedaż i dystrybucję.

 

Bunkrowanie miało miejsce przy Groene Kade, we współpracy 

między innymi z Nijman/Zeetank. Użyto do tego pięciu ciężaró-

wek. Cała operacja została dokładnie zaplanowana. Przepro-

wadzenie jej zajęło mniej niż 12 godzin. <<

Pierwszy statek morski 
zabunkrowany paliwem LNG

Bunkrowanie pierwszego statku 

morskiego miało miejsce w porcie w 

Amsterdamie.
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W maju tego roku zakończy się nasza 

współpraca z dwoma zasłużonymi 

pracownikami. Są to: Elias van der Sluis 

ze Spijkenisse i Ian Massey z St. Helens. 

Przechodzą oni bowiem na emeryturę. 

Obaj długie lata zajmowali się  

serwisem samochodów ciężarowych  

Nijman/Zeetank. Eliasa i Iana łączy też 

coś więcej, niż tylko ten sam pracodaw-

ca: obydwaj uwielbiają rajdy samocho-

dowe.

Ian rozpoczął pracę w 1968 roku w firmie 

Pilkington. Wtedy wszystko wyglądało 

całkiem inaczej. Nie było czegoś takiego, 

czym warsztat Pilkingtona by się nie 

zajmował: od karoserii i lakierowania po 

generalne przeglądy i ogólny serwis.

>> Zmiany

Przez następne 49 lat Ian był świadkiem 

wielu zmian. We wcześniejszym okresie 

regularnie zdarzało się, że mechanik 

musiał udawać się na położoną na 

uboczu autostradę, by wymienić  duże 

części w ciężarówce, a naprawy 

dokonywał przy drodze, leżąc na 

plecach. Największa zmiana w okresie 

pracy zawodowej Iana miała miejsce w 

1993 roku. Wtedy to Nijman/Zeetank 

przejął Pilkington Transport, a wraz z 

firmą większość pracowników. Ian starał 

się wykorzystać nową sytuację jak 

najlepiej. I, jak sam to przyznaje, jest 

dumny ze sposobu, w jaki udało mu się 

nawiązać i zbudować pozytywne 

stosunki zarówno z kolegami i kadrą 

kierowniczą, jak i z dostawcami; sukces, 

za który należy mu się uznanie. W czasie 

wolnym poświęca się swojemu hobby, 

jakim jest sport motorowy. Mimo 

ograniczonego budżetu, Ian odnosił 

sukcesy w zawodach rajdowych w 

swoim Fordzie RS 1600. Żałuje, że 

sprzedał ten samochód, zważywszy na 

to, że obecnie byłby on wart kilkadziesiąt 

tysięcy euro.

Po 49 latach aktywności zawodowej Ian 

cieszy się z nadchodzącej emerytury. 

Czyż nie jest ironią losu, że zbiega się 

ona z przejściem na emeryturę jego 

holenderskiego ,,odpowiednika”?

>> Sektor rolniczy 

Elias van der Sluis postanowił przejść na 

emeryturę. Jego ostatnim dniem pracy 

będzie piątek 30 czerwca 2017 roku. 

Elias pracuje w Nijman/Zeetank już 29 

lat. Przedtem był zatrudniony w rolnic-

twie, a konkretnie w firmie świadczącej 

specjalistyczne usługi w tym sektorze. 

Zamiłowanie do techniki, nieregularne i 

wydłużone godziny pracy, bezpośredni 

kontakt z klientami – wszystko to było 

dla Eliasza naturalne.

A jednak podjął decyzję o przejściu do 

sektora transportowego. 4 lipca 1988 

roku zatrudnił się w Nijman/Zeetank jako 

mechanik. Po dwóch latach rozpoczął 

kurs na mechanika firmowych pojazdów 

samochodowych. Elias nie byłby sobą, 

gdyby od razu potem nie uzyskał 

certyfikatu Zarządzanie Warsztatem 

Samochodowym. Następnie szybko 

awansował na stanowisko szefa warszta-

tu. Zawsze miał wyraźną wizję co do 

tego, jak chciałby wykonywać swoje 

obowiązki i jak koordynować pracę 

innych. Czasami stawał okoniem, ale 

zawsze podążał właściwą drogą. 

Dobrym przykładem jest artykuł w 

czasopiśmie TTM  z 2001 roku zatytuło-

wany: ,,Musieli użyć siły perswazji”. 

Chodziło o odzyskanie zaufania do 

producenta opon i jego produktów.

Elias i Ian spełniali w oddziałach 

Spijkenisse i St. Helens mniej więcej tą 

samą rolę. Jak mogłoby być inaczej, 

skoro Eliasa, oprócz zamiłowania do 

starych traktorów i ciągników rolniczych, 

pasjonuje również sport rajdowy. Pasja 

ta sprawiła, że niejeden urlop spędził on 

w Finlandii, głównie w pobliżu tras 

rajdowych. Nawet na swoim profilu 

WhatsApp umieścił Forda RS 1600. Tak 

oto nadchodzi niestety koniec intensyw-

nej współpracy z dwoma zasłużonymi 

pracownikami. <<

Podwójny koniec pewnej epoki

Ian Massey.

Elias van der Sluis.

Najnowsze wiadomości
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