
5p a ź d z i e r n i k  2 0 1 1  ( 1 7 )  a k t u a l n o ś c i d o  s p i s u  t r e ś c i

Sam dostosowuje się do warunków pracy, bez trudu podnosi tonę na wy-
sokość 10 metrów, a jednocześnie jest szybki i stabilny. To jeden z nowator-
skich wózków do obsługi magazynu wysokiego składowania, jaki zakupiła 
spółka KAN. 
- Dzięki nowym inwestycjom zwiększy się szybkość kompletacji wysyłek, co 
bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu obsługi naszych klien-
tów – mówi Jan Kaczan, wiceprezes spółki KAN. – Modernizacja parku ma-
szynowego jest naszym priorytetem, a ostatnie zakupy to kontynuacja in-
westycji w unowocześnianie infrastruktury magazynowo-logistycznej.
Wózek widłowy TSP 6000 to najnowocześniejszy model w ofercie amery-
kańskiej firmy Crown i pierwszy taki wózek w Polsce. Wyposażony jest w sys-
tem Load Path Stability, optymalizujący działanie wózka i monitorujący 
jego parametry w czasie rzeczywistym. Unikalna konstrukcja masztu (je-
dyny na rynku tzw. maszt skrzynkowy) gwarantuje jego wysoką stabilność 
i sztywność, wózek jest w stanie podnieść ciężar 1250 kg na wysokość po-
nad 10 metrów. 
Firma KAN kupiła również kompaktowy wózek typu Reach Truck ESR 
5000, w którym także wykorzystano innowacyjną w porównaniu do zwy-
kłych wózków widłowych, technologię prądu zmiennego. Jego zalety to 
oszczędność energii, a jednocześnie  szybkość, łatwość sterowania i wyso-
ka sprawność obsługi ładunków w magazynach. 

Firma Ferroli Poland zaprasza od 17 października na cykl 
jesiennych szkoleń do centrum szkoleniowego Ferroli w 
Sosnowcu. 
Szkolenia odbywają się po potwierdzeniu minimalnej 
liczby osób. Firma wymaga aktualnych uprawnień SEP 
min. 1 kV i gazowych min. 5 kPa w wersji eksploatacyjnej 
„E”. Zapisy: 32 473 31 00, kom. 604 516500 (Ksenia Gre-
iner), faks 473 3 509 lub szkolenia@ferroli.com.pl
Plan szkoleń w załączniku do pobrania na stronie: http://
www.ferroli.com.pl/media/_products/306/Plan_szko-
len_2011.pdf

Jesienne szkolenia 
FERROLI

Z okazji uzyskania certyfikatu Solar Keymark dla kolektora KS2000 TP 
AC, wprowadzenia do oferty nowych podgrzewaczy HX SOLAR oraz 
nowego zespołu pompowo-sterowniczego ZPS, Hewalex wystarto-
wał z jesienną promocją zestawów. Wszystkie zestawy z kolektorami 
KS2000 TP AC dostępne są w nowych cenach, dodatkowo mogą zo-
stać objęte programem 45% dopłat z NFOŚiGW. Promocja trwa od 
23.09.2011.r do 21.12.2011 r. i obowiązuje na następujące zestawy so-
larne :
- HEWALEX 5 TPAC-HX500SOLAR – 10 790 zł 
- HEWALEX 4 TPAC-HX400SOLAR – 9390 zł 
- HEWALEX 3 TPAC-HX300SOLAR – 7290 zł 
- HEWALEX 2 TPAC-HX200SOLAR – 5890 zł

Promocje w Hewalex

Na tę wiadomość czekało wielu wytwórców energii 
elektrycznej. W Informacji nr 30/2011 z 4 października 
2011 r. prezes URE przypomniał kryteria, zgodnie z któ-
rymi paliwa lub odpady mogą być uznane za biomasę 
oraz zapowiedział sukcesywne zamieszczane specyfika-
cji paliw zawierających parametry, których spełnienie 
będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy. 
Paliwo/odpad może zostać uznane za biomasę (stałą 
lub ciekłą) na cele energetyczne tylko w przypadku, 
gdy spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) stanowi stałą lub ciekłą substancję pochodzenia ro-
ślinnego lub zwierzęcego;
2) ulega biodegradacji w tym znaczeniu, że nie zawie-
ra w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu 
odbiegającym od znanych naturalnych właściwości 
biomasy danego rodzaju, tj. nie zawiera w sobie „do-
datków” niebiodegradowalnych nie występujących 
naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stop-
niu przekraczającym znane naturalne wielkości tych 
zanieczyszczeń, np. metali ciężkich albo innych niebio-
degradowalnych zanieczyszczeń, które wpływają na 
procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozy-
skiwanych świadectw pochodzenia (czyli sui Genesis 
pomocy publicznej);
3) nie jest biopaliwem w rozumieniu ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych (DzU Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.).
W pierwszym z załączników do Informacji nr 30 prezes 
URE zakwalifikował do biomasy na cele energetyczne 
paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania 
oleju palmowego (z palmy olejowca gwinejskiego). 
Energia elektryczna wytworzona w oparciu o to pa-
liwo może być uprawniona do korzystania z systemu 
wsparcia przy spełnieniu określonych parametrów. 
Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo z 
palmy olejowca gwinejskiego poddawane będzie wy-
rywkowej weryfikacji.
www.ure.gov.pl

URE o kwalifikacji biomasy 
na cele energetyczne

KAN inwestuje w innowacje:  
wózek jak robot 
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