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Bátor döntésekkel pénzt nyernek
Évrõl évre növekszik a korszerû raktári polcrendszerek iránti igény. Az élesedõ verseny
nagyobb hatékonyságra, a folyamatok gyorsítására kényszeríti a vállalatokat. S ahogyan
nõnek az ingatlanárak és a tároló felületek költségei, úgy erõsödik a vállalatok törekvése,
hogy kis területen helyezzenek el nagy mennyiségû árut. Szakemberek szerint a raktári
polcrendszerek piaca évi 10-12 milliárd forintra tehetõ.

 Haladni muszáj

A Zenit Logisztikai Eszközök Kereskedõháza Kft. igazgatója, Szomor
László úgy látja, a piac még mindig a hagyományos technológiát
részesíti elõnyben. – A nehéz állványok körében a soros, illetve a
bejárható raklapos, a könnyûállványok tekintetében a csavarkötéses
állványok dominálnak Magyarországon. Van némi igény az automa-
tizált
raktári berendezésre is, de ez egyelõre inkább csak a multinacionális
cégekre jellemzõ – véli az ügyvezetõ igazgató. A megrendelõk
jelentõs része az állványok beszerzésénél az összehasonlítás fõ
szempontjaként az árat jelöli meg. Az állványok teherbírása és az
ehhez kapcsolódó biztonsági tényezõ (mennyivel került
túlméretezésre az állvány) nem jelentenek meghatározó feltételt.
A megrendelõk általában a FiFo elvet helyezik elõtérbe mind a nehéz
(raklapos), mind a könnyû (polcos) technológiánál. A szakember
szerint látható, hogy nemzetközi viszonylatban a könnyû állványok
esetében a kapcsolható állványok irányába fordultak a megrendelõk.
– Magyarországon ebben a tekintetben speciális helyzet állt elõ. 
Mivel
a munkaerõ költsége egy ilyen beruházásnál elhanyagolható, ezért a
cégek zöme az olcsóbb ár miatt még mindig a csavarkötéses
állványokban gondolkodik, bár ezek esetleges áttelepítése jóval 
több
szerelési idõt tesz ki – hangsúlyozta az ügyvezetõ igazgató.
 Mi a haladás irányába mozdultunk. A polcos állványrendszerek
között új, egyedülálló terméket a META HIGH-CLIP-et forgalmazzuk,

amely maximálisan 12 méter magasságúra építhetõ. Minõségi, 
német
termékeket kínálunk versenyképes áron, rugalmas feltételekkel – 
fejti
ki Szomor László. Mint elmondta, a nehéz állványok területén erõs
verseny van. A Zenit – bár mindkét területen szeretne elõrelépni –
inkább a könnyû állványoknál lát nagyobb lehetõséget a fejlõdésre.
Ezt erõsíti, hogy az állami szektorban azon kevés vállalkozások közé
tartoznak, akiket a Közbeszerzések Tanácsa az irattári és raktári
állványok tekintetében 2005. évben a Minõsített Ajánlattevõk 
hivatalos
jegyzékébe bejegyzett. Így a közbeszerzési eljárásokon, mint
minõsített ajánlattevõ szerepelhet, ami jelentõsen erõsíti piaci
helyzetüket. A Zenit Logisztikai Eszközök Kereskedõháza Kft.
mérnökkamaránál bejegyzett szakértõje révén – igény esetén – 
írásos
ipari szakvéleményt készít az állványok szerelésére vonatkozóan,
mely a teherbírás és a munkavédelmi megfelelõség szempontjából
egyaránt fontos lehet. A Zenit szakképzett szerelõgárdával 
rendelkezik,
így gyorsan és hatékonyan oldják meg a szerelési,
költöztetési és átépítési feladatokat. A cég webshopjában vásárol-
ható
állványelemek és összeállítások segítségével a felhasználó saját
igényei ismeretében könnyen megrendelheti az általa beszerezni
kívánt termékeket.


