lo gis t y k a

Nowoczesna sieć
dystrybucji

Firma PAGO, ważny gracz na polskim rynku dystrybucyjnym,
otwiera kolejne chłodnie składowo-dystrybucyjne. Niedawno
otwarta – w Lęborku – jest trzecim centrum składowym
i dystrybucyjnym tej firmy i stanowi część sieci krajowych
centrów logistycznych PAGO. Celem firmy jest optymalna obsługa
producentów, sieci handlowych i stacji benzynowych.
Tekst: Adam Błoński

N

o wy obiekt, którego zadaniem jest
obsługa regionu pomorskiego, znajduje się w strategicznym miejscu
– zaledwie 200 metrów od drogi krajowej
nr 6. Oferuje pełną obsługę logistyczną,
składowanie w kontrolowanej temperaturze
do -26°C oraz mrożenie w -40°C. Zlokalizowany w obiekcie magazyn wysokiego składowania, wyposażony w trzy komory chłodnicze z regałami jezdnymi, aktualnie może
zmieścić 27 tys. palet, natomiast od września
br. – będzie w nim miejsce dla kolejnych
ośmiu tysięcy palet. Magazyn posiada dużą
rampę i specjalne doki załadunkowe, a także
wyposażony jest w nowoczesny system znakowania towaru wykorzystujący mobilne terminale radiowe. W chłodni działa też m.in.
napisany specjalnie dla PAGO system informatyczny, który nadzoruje prace magazynowe, a także interfejsowe połączenia z ważnymi klientami. Wykorzystywane w magazynie
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wózki widłowe wyposażone są w monitory
i laserowe czytniki.

Blisko i szybko
Jak podkreśla Adam Gościniak, prezes zarządu PAGO, obecnie spółka dysponuje największą liczbą miejsc mroźniczych w Polsce.
– Firma dynamicznie rozbudowuje potencjał infrastrukturalny, realizując strategię
przejęcia znacznego udziału w rynku usług
magazynowych i chłodniczych, ale przede
wszystkim zaawansowanej dystrybucji –
mówi prezes Gościniak. – Naszym celem jest
stworzenie sieci krajowych centrów dystrybucyjnych.
Obecnie PAGO oferuje klientom chłodnie składowe w regionie wielkopolskim,
warszawskim i pomorskim z 87 tys. miejsc
paletowych. Ponadto zapewnia usługi związane z obsługą łańcucha dostaw – od taśmy
produkcyjnej, przez składowanie i komple-

tację, po transport i dostawę do końcowego
odbiorcy. Usługi realizuje całodobowo przez
wszystkie dni w roku.
– Podczas uroczystości otwarcia naszej
trzeciej chłodni w Lęborku zaprosiliśmy
gości do zwiedzania jednego z najnowocześniejszych obiektów logistycznych w kraju
oraz uchyliliśmy rąbka tajemnicy, że PAGO
wybrało już kolejne trzy lokalizacje na chłodnie – mówi prezes Gościniak. – Tym razem
będą to Śląsk i „ściana wschodnia”.
Docelowo pojemność składowa wszystkich magazynów PAGO ma liczyć około 130
tys. miejsc paletowych.
– Odpowiednia liczba chłodni, ich optymalna lokalizacja i pojemność będą miały
kluczowe znaczenie dla obsługi magazynowej i dystrybucyjnej producentów produktów mrożonych oraz ogólnopolskich sieci
handlowych, do poziomu operacyjnego stacji
benzynowych – podkreśla prezes Gościniak.
Jak mówi, dziś producenci różnych artykułów ponoszą wysokie koszty transportu,
dlatego firma chce rozlokować własne obiekty w taki sposób, by każdy wytwórca miał
bliski i szybki dostęp do magazynów.
Specjalny system zarządzania w każdej
chłodni z mobilnymi terminalami radiowymi – mogący pracować na zasadach LIFO,
FIFO i FEFO – pozwala identyfikować
miejsce składowania towaru z dokładnością
do jednej pozycji. Z kolei nowoczesne regały jezdne umożliwiają swobodny dostęp
do każdej palety i skracają czas obsługi.
System służy też kontroli i eliminowaniu
nieplanowego składowania towaru w komorach chłodni.


