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W skrócie

Wyzwania 

Na terenie zakładu Getränke Geins GmbH 
w miejscowości Barbing znajduje się hala 
przeładunkowa i magazynowa, w której odbywa 
się ciągły ruch kołowy: Ciężarówki wjeżdżają 
do hali z jednej strony w celu załadunku i 
wyjeżdżają z drugiej strony. Ruchy te powodują 
wzniecanie cząstek pyłu i rozprowadzanie ich 
na dużym obszarze. Ponadto sam budynek 
znajduje się przy ruchliwej autostradzie. Na 
skutek dużego natężenia ruchu drogowego 
wiele drobnych cząstek pyłu dostaje się do 
powietrza atmosferycznego i trafia do hali. Ten 
wysoki poziom zapylenia negatywnie wpływał 
na pracowników, powodował skargi i zwiększał 
częstotliwość czyszczenia. 

Zalety

Dzięki systemom oczyszczania 
powietrza Zehnder Clean Air Solutions 
jakość powietrza w hali przeładunkowej i 
magazynowej uległa znacznej poprawie. 
Również personel od razu poczuł i 
dostrzegł zmiany w powietrzu – kłęby 
mgły praktycznie zniknęły. Częstotliwość 
czyszczenia znacznie się zmniejszyła; 
obecnie poziom ogólnej czystości jest 
znacznie wyższy. Dostarczane towary są 
czystsze niż kiedykolwiek wcześniej, co 
również przyczynia się do zmniejszenia 
liczby reklamacji klientów. Efekty, które 
zapewniają przewagę konkurencyjną 
na niezwykle konkurencyjnym rynku 
napojów.   

O firmie Getränke Geins
Firma Getränke Geins GmbH jest hurtowym 
dystrybutorem napojów, który zaopatruje klientów 
z sektora handlu i gastronomii na terenie Bawarii  
i części wschodnich Niemiec. Firma zatrudnia  
500 osób, z czego 100 osób w samym zakładzie  
w Barbing.

„Jakość powietrza jest teraz zupełnie inna. To 
widać i czuć. Zmniejszyła się też liczba skarg 
klientów”. 

Andreas Krenn, kierownik ds. logistyki



Największe wyzwanie: 
konstrukcja i lokalizacja hali
Firma Getränke Geins GmbH posiada 5 zakładów, z 
których jeden znajduje się w miejscowości Barbing 
koło Regensburga. Z tego miejsca firma dostarcza 
napoje do 150 klientów dziennie. Centralnym punktem 
aktywności jest hala przeładunkowa i magazynowa o 
powierzchni 1000 m². Jak w każdym obszarze działań 
logistycznych, tak i tutaj wysoki poziom zapylenia 
jest normą, np. na skutek przemieszczania się ludzi 
i towarów lub ścierania się kół wózków widłowych i 
ciężarówek. Dodatkowe wyzwanie: hala jest praktycznie 
halą przelotową. Ciężarówki wjeżdżają do hali z jednej 
strony w celu załadunku i wyjeżdżają z drugiej strony, 
aby dostarczyć skrzynki z napojami na paletach. W 
ten sposób tworzy się nieustanny ciąg, który wprawia 
cząsteczki w ruch wirowy i rozprowadza je po całym 
budynku, wraz z powietrzem, a tym samym na urządze-
niach i towarach. Sytuację pogarsza również lokalizacja 
przy A3, jednej z najbardziej ruchliwych autostrad w 
Niemczech. Ze względu na duże natężenie ruchu, 
powietrze na zewnątrz wokół hali jest wyjątkowo zapy-
lone, a w zimie dochodzą do tego jeszcze drobiny żwiru. 
Wszystkie te cząsteczki dostają się do hali przeładun-
kowej przez często otwarte bramy. Konsekwencje: pył 
unoszący się w powietrzu, brud na towarach i koniecz-
ność większej częstotliwości czyszczenia.  
 
 
Rosnące wymagania, wysokie 
oczekiwania
Kompleksowe czyszczenie zostało przejęte przez 
zewnętrzną firmę sprzątającą, która codziennie 
czyściła halę na mokro i sucho. Jednak praca 
zewnętrznej firmy sprzątającej nie wystarczyła. 

Szczególnie latem w hali unosiły się prawdziwe 
tumany pyłu. A na tzw. towarach wolno rotujących, 
czyli produktach, które pozostają w magazynie przez 
dłuższy czas, tworzyła się warstwa pyłu. Jest to 
sytuacja niepożądana, a przede wszystkim zagra-
żająca biznesowi. Andreas Krenn, kierownik ds. 
logistyki w Barbing, wyjaśnia: „Wymagania naszych 
klientów są coraz wyższy, klienci stają się coraz 
bardziej krytyczni. Szczególnie w przypadku handlu 
detalicznego oczekuje się, że towary będą docie-
rały tak czyste, że będą mogły zostać bezpośrednio 
wprowadzone na rynek”. W firmie Geins sytuacja była 
jasna: nie da się sprostać takim oczekiwaniom, mając 
do dyspozycji skrzynki z napojami pełne pyłu.   
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Zehnder i Geins: zgrany zespół 
Nie tylko wydajność systemów oczyszczania 
powietrza została dobrze oceniona przez firmę 
Getränke Geins, lecz również sam zespół Zehnder. 
Ast: „W branży tak dynamicznej jak nasza, często 
trzeba improwizować. Eksperci Zehnder działali 
pragmatycznie i elastycznie. A elastyczność jest 
niezbędna w naszej silnie sezonowej branży.” 
Przykład z życia wzięty: gdy hala została przesta-
wiona z systemu magazynowania półkowego na 
system magazynowania blokowego „bez półek”, 
konieczna była nowa koncepcja. Zespół Zehnder 
zareagował szybko i bez zbędnej biurokracji. 
Eksperci dostosowali działanie oczyszczaczy 
powietrza do nowych, bardziej otwartych prze-
strzeni i umieścili urządzenia wzdłuż zmodyfiko-
wanych ścieżek komunikacyjnych. Rezultat: w 
dalszym ciągu doskonała jakość powietrza. Jaka 
jest konkluzja Krenna? Czy poleciłby rozwiązania 
Zehnder innym? „Absolutnie tak. Obecnie staram 
się przekonać moich współpracowników w innych 
zakładach do stosowania oczyszczaczy powietrza. 
Zawsze bowiem bardziej efektywne jest inwe-
stowanie w procesy poprzedzające, to znaczy w 
usuwanie przyczyn, a nie zwalczanie objawów”.

Profesjonalne oczyszczacze 
powietrza dla zadowolonych 
klientów
Potrzebne było długotrwałe rozwiązanie. Tutaj 
Krenn opierał się na własnych doświadczeniach 
empirycznych. Jego poprzedni pracodawca, 
producent napojów, uzyskiwał doskonałe wyniki 
dzięki oczyszczaczom powietrza Zehnder Clean 
Air Solutions. Jego współpracownicy z firmy 
Getränke Geins byli początkowo nastawieni scep-
tycznie, ale postanowili dać szansę tym systemom 
oczyszczania powietrza. Eksperci z firmy Zehnder 
przybyli do Barbing w celu dokonania oceny na 
miejscu. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
i intensywnych rozmowach opracowano koncepcję, 
która została dokładnie dopasowana do procesów 
roboczych, warunków lokalnych i specyfiki hali 
przeładunkowej. Spotkała się ona ze znakomitym 
przyjęciem, a potem wszystko potoczyło się 
bardzo szybko. W ciągu zaledwie 6 godzin tech-
nicy firmy Zehnder zainstalowali w odpowiednich 
miejscach wysokowydajne oczyszczacze powie-
trza – w samym środku sezonu, w trakcie bieżącej 
pracy, a wszystko to bez zakłócania procesów. 
 
 
Doskonała jakość powietrza, 
mniej reklamacji
Kiedy urządzenia zaczęły działać, początkowe 
obawy współpracowników szybko zniknęły. Ilość 
pyłu w hali zmniejszyła się tak bardzo, że było to 
wyraźnie zauważalne. Krenn podsumowuje: „Jakość 
powietrza od razu była zupełnie inna. Było to widać 
i czuć”. Pozostali pracownicy również byli bardzo 
zadowoleni. „Te urządzenia są naprawdę dobre”. 
„Zauważalna poprawa jakości powietrza. Jeszcze 
nigdy nie było tak dobre”. „Skrzynki na napoje 
wymagają znacznie mniej czyszczenia”. To tylko 
niektóre z komentarzy. Efekty działania oczysz-
czaczy powietrza widać również w kwestii zapew-
nienia jakości. Andreas Ast, manager ds. procesów 
magazynowanie i opakowań zwrotnych, podsumo-
wuje: „Jeszcze nigdy nie dostarczaliśmy towaru w 
tak czystym stanie”. Krenn dodaje: „Odkąd mamy te 
urządzenia, ilość skarg klientów zmalała”.  
 


