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Bez względu na to, czy obiekty mają być prze-

noszone na duże odległości, czy też transfer 

odbywa się w ramach tego samego budynku lub hali, 

warto skorzystać z usług firmy, która specjalizuje się 

w realizowaniu tego typu projektów.

Dlaczego warto zatrudnić wyspecjalizowaną 
firmę do relokacji maszyn?
Proces relokacji urządzeń czy linii technologicznych 

składa się z kilku różnych etapów. Bezbłędne wyko-

nanie każdego z nich, stanowi warunek przejścia do 

kolejnej fazy tego złożonego przedsięwzięcia. Jak mówi 

Franciszek Bolech Jr. właściciel Zakładu Remonto-

wo-Budowlanego ALFRABO pracę nad przeniesieniem 

maszyny należy zacząć od stworzenia planu relokacji 

i jej harmonogramu, co najlepiej zrobią specjaliści, którzy 

zajmują się tego typu przenoszeniem zawodowo. Ich 

zatrudnienie jest bardzo istotnym krokiem. Wybór firmy 

z odpowiednim doświadczenie oraz sprzętem, zapewni 

profesjonalny transfer. Podniesienie, zabezpieczenie, trans-

port i ustawienie maszyny to etapy kluczowe dla relokacji, 

które mają następować kolejno po sobie. Wątek ten 

kontynuuje Paweł Kubiaczyk Business Unit Manager 

w firmie Cegelec działającej pod marką Actemium: – 

Przy dobrze zdefiniowanym zakresie zlecenia dotyczącego 

relokacji właściciela instalacji w zasadzie niewiele więcej 

interesuje. Podpisana umowa zobowiązuje firmę zajmują-

cą się przeniesieniem, do zrealizowana określone celu. Nie 

musi zawierać zapisów dotyczących starannego wykona-

nia, bo zleceniodawca płaci za efekt końcowy, którego koszt 

jest znany w momencie podpisania umowy. Nie ma miej-

sca na niespodzianki, bo właściciel oddaje linię w miejscu 

A i chce aby znalazła się w miejscu B, gdzie będzie mogła 

pracować dokładnie w taki sam sposób, jak poprzednio. 

Sabina Frysztacka
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Relokacja maszyn i linii przemysłowych to skomplikowane 
przedsięwzięcie, które polega na przeprowadzeniu ich 
demontażu, przetransportowaniu z punktu A do punktu B 
oraz wykonaniu montażu w nowym miejscu. Wymaga to 
stworzenia precyzyjnego planu, zorganizowania niezbędnych 
zasobów technicznych, a także zastosowania wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności, 
może mieć negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o prawidłową 
pracę urządzeń.
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Żeby możliwe było profesjonalne i terminowe 

wykonanie transferu obiektów przemysłowych 

niezbędne jest spełnienie pewnych warunków. Tak 

właśnie jest w przypadku firmy Heavy Lift. – Naszym 

nadrzędnym celem w prowadzeniu działalności związa-

nej z relokacją maszyn, urządzeń i linii technologicznych 

jest zachowanie najwyższych standardów związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy jak, również 

szczególna dbałość o mienie powierzone nam przez 

inwestorów. Posiadamy wiedzę i umiejętności, niezbędne 

do tego, aby móc korzystać z nowoczesnych rozwiązań 

istniejących na rynku. W swojej ofercie sprzętowej mamy 

zarówno pełen zakres urządzeń hydraulicznych, jak rów-

nież transportowych. Nie boimy się wyzwań, a praktyka 

zdobyta przy wielu nietypowych projektach, pozwala 

nam przewidywać problemy i rozwiązywać je już na 

etapie uzgodnień, uwzględniając przy tym najbardziej 

opłacalną technologię. Poza tym obecnie sporo firm zaj-

muje się transportem i montażem, ale niewiele z nich jest 

w stanie zorganizować całość procesu relokacji naprawdę 

dużych i ciężkich elementów przemysłowych. Zatrudnie-

nie specjalistów posiadających doświadczenie i wiedzę, 

gwarantuje bezpieczeństwo i ekonomiczną opłacalność 

całego procesu – opowiada Piotr Migas Specjalista ds. 

Techniczno-Handlowych w firmie Heavy Lift. 

Bardzo duże znaczenie doświadczenia oraz 

znajomości potencjalnych problemów, które mogą 

pojawić się podczas przenoszenia urządzeń prze-

mysłowych, podkreśla również Paweł Kubiaczyk: 

– Firma zajmująca się zawodowo transferami maszyn 

posiada doświadczenie w setkach takich projektów – 

zna niebezpieczeństwa z tym związane, wąskie gardła 

procesu, międzynarodowe uwarunkowania prawne, itp. 

Dzięki temu już na etapie przygotowania oferty potrafi 

odkryć problemy, które nie zostały zdiagnozowane przez 

rodzimy zespół, takie jak chociażby brak odpowiedniej 

nośności posadzki w nowej lokalizacji, brak podłączeń 

mediów, za wąskie drogi transportowe, zakazy trans-

portu związane ze świętami w różnych krajach. Tego 

typu pozornie drobne elementy, mogą zakłócić lub nawet 

wstrzymać proces relokacji.

Jak wybrać najlepszą ofertę?
Powyższe wypowiedzi fachowców mogą znacznie 

ułatwić decyzję czy podczas relokacji maszyn korzy-

stać z usług firmy zewnętrznej. Od razu jednak poja-

wia się pytanie czym konkretnie należy się kierować 

podczas wybierania firmy, która ostatecznie zajmie 

się relokacją. W końcu każda z nich zapewnia, że 

posiada wszelkie umiejętności oraz środki, które są 

potrzebne do tego, aby „przeprowadzka” maszyn zo-

stała zrealizowana w prawidłowy i rzetelny sposób. 

Dlatego, jak radzi Franciszek Bolech Jr., prowadząc 

rozmowy z kolejnymi kandydatami warto wziąć pod 

uwagę następujące sprawy:

• Ubezpieczenie – trzeba się zorientować czy firma 

posiada ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia 

lub zniszczenia relokowanej maszyny lub innych 

znajdujących się po drodze, a także jaki jest jego 

zasięg terytorialny. Im większa wysokość polisy 

ubezpieczenia oraz im bardziej znana marka 

ubezpieczyciela, tym lepiej. 

• Cena – nie należy wybierać najtańszej oferty. Naj-

ważniejsze jest bezpieczeństwo transferu, dlatego 

porównując oferty, niska cena nie powinna być 

decydującym czynnikiem.

• Doświadczenie – warto sprawdzić czy firma je 

posiada. W weryfikacji pomaga dokumentacja 

ze zdjęciami poprzednich relokacji, którymi 

zajmowała się firma, wraz z dołączonymi listami 

polecającymi.

• Opinie – najlepszym sposobem na ich spraw-

dzenie jest znalezienie w Internecie informacji 

zamieszczonych przez osoby, które korzystały już 

z usług firmy. Warto też skontaktować się z jej 

dotychczasowymi klientami.
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referencji, bo jeżeli firma transferowa przez lata (ważna 

jest powtarzalność) współpracuje z kilkoma, a najlepiej 

kilkunastoma dużymi międzynarodowymi korporacjami, 

zazwyczaj oznacza to, że wie co robi i robi to dobrze. 

W tej branży nie ma miejsca na sentymenty.

Bezpieczeństwo
Można mieć pewność, że firma zajmująca się 

relokacją maszyn, która cieszy się dobrymi opinia-

mi dotychczasowych klientów, z pewnością dba 

o restrykcyjne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Jak słusznie zauważa Dorian Łebzuch – Dyrektor 

Operacyjny i Wiceprezes firmy KADOR – niewła-

ściwa manipulacja urządzeniem może spowodować 

jego uszkodzenie, a co gorsze – może być przyczyną 

wypadku, podczas którego ucierpi człowiek. Żeby tego 

uniknąć i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz 

maszynom podczas ich demontażu, montażu, pakowania 

i transportu, dla prac demontażowych przygotowuje się 

dokumentację dotyczącą szacunku ryzyka oraz metodyki 

realizacji zadania. Ponadto należy odgrodzić i odpowied-

nio oznaczyć teren prac. Takie działania często muszą 

być uzgodnione z działem utrzymania ruchu danego 

zakładu, ponieważ nie zawsze możemy sobie pozwolić 

na wyłączenie drogi transportowej z użytku. 

Bezpieczeństwo to bardzo ważny aspekt każdego 

przedsięwzięcia polegającego na relokacji maszyn, 

gdyż podczas jego realizacji trzeba liczyć się z du-

żymi gabarytami i wagą przenoszonych elementów, 

a także małą ilością miejsca. – Do tego może dojść 

niepewność gruntu czy zmienność pogody. W związku 

z tym nasi pracownicy przechodzą szkolenia, jak postę-

pować w trakcie transferu maszyn, aby był bezpieczny. 

Określane zostają również potencjalne zagrożenia i spo-

soby ich eliminacji. Mamy przygotowywane odpowiednie 

zabezpieczenia oraz procedury na wypadek wystąpienia 

któregoś z nich. Natomiast przed przystąpieniem do relo-

kacji, badamy grunt pod kontem możliwości przeniesie-

nia konkretnego ciężaru i spoistości, a także parametry 

projektowanych posadzek oraz elementów nośnych hal. 

W rezultacie możemy wykonać nawet najtrudniejsze 

zadanie, bo posiadając wiedzę na temat ewentualnych 

niebezpieczeństw, wiemy jak im zapobiec, a tym samym 

skupić się na aspektach technicznych, bez ryzykowania 

zdrowiem i życiem osób wykonujących zlecenie – tłuma-

czy Piotr Migas.

Konkretne zasady, których należy przestrzegać, 

aby w bezpieczny sposób przeprowadzić przeniesie-

nie maszyn wymienia Franciszek Bolech Jr.:

• Pochylenie powierzchni na trasie transferu 

powinno być jak najmniejsze, przy relokacji na 

rolkach nie większe niż 2%.

• Prędkość przenoszonego obiektu powinna być 

optymalna, przy relokacji na rolkach nie powinna 

przekroczyć 5 m/min. Poza tym należy dopaso-

wać ją do warunków atmosferycznych.

• Prace transportowe mogą być wykonywane tylko 

przez przeszkolonych pracowników.

• Należy uważać na osoby postronne. Trasa reloka-

cji musi być wygrodzona i – jeśli zaistnieje taka 

potrzeba – należy oddelegować pracowników do 

jej pilnowania, aby nikt postronny nie znalazł się 

w strefie transferu. Należy zachować szczególną 

ostrożność podczas opuszczania obiektu. 

• W trakcie relokacji trzeba kontrolować czy zesta-

wy nie przemieszczają się, aby uniknąć zagroże-

nia związanego z przewróceniem ładunku.

• Trasa relokacji musi być wyczyszczona, tak aby 

nie było na niej żadnych drobnych elementów, 

które mogłyby zablokować rolki.

• Każdy pracownik powinien być zaopatrzony 

w środki ochrony osobistej. W tym przypadku 

będą to: buty z wzmacnianymi noskami, okulary, 

kaski do prac na wysokości, szelki, liny. Poza tym 

każdy z pracowników musi posiadać odblaskową 

kamizelkę z nazwą firmy wykonującej relokację, 

dzięki której będzie cały czas widoczny.

W przypadku, gdy maszyny mają być zamonto-

wane w miejscu, które znajduje się w dużej odle-

głości od dotychczasowej lokalizacji, konieczne jest 

profesjonalne zorganizowanie przewozu.

Transport i zaplecze techniczne
Jeśli chodzi o transport relokowanych maszyn, 

można dokonać rozróżnienia na przenoszenie ich 

na niewielkie oraz na duże odległości – wewnątrz 

zakładu i do innego budynku. Natomiast w tym dru-

gim przypadku realizuje się właściwie oba te rodzaje 

transportu. 

– Podczas przenoszenia ciężkich maszyn w ramach 

hali produkcyjnych, magazynów czy po placach o równej 

i twardej nawierzchni stosuje się wspomniany już ze-

staw rolkowy. Ładunek nie ześlizguje się dzięki wykorzy-

staniu płyt nośnych pokrytych gumą. Natomiast sprzęt 

transportowy albo zostaje zakupiony, albo samodzielnie 

zaprojektowany i wykonany przez firmę zajmującą się 

transferem. Tak właśnie jest w przypadku, gdy standar-

dowe wyposażenie okazuje się niewystarczające. Należy 

też dokładnie zaplanować drogę relokacji, która powinna 

Źródło: KADOR
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być najkrótsza i najszersza z możliwych. Ważne jest 

również to, aby znajdowało się na niej jak najmniej 

przeszkód. W wyniku analizy kosztowej oraz możliwości 

technicznych może okazać się, że przeniesienie maszyny 

możliwe będzie tylko wtedy, gdy obiekty znajdujące się 

na drodze relokacji, również poddane zostaną przemiesz-

czeniu – wyjaśnia Franciszek Bolech Jr. 

Z kolei Piotr Migas w ten sposób opowiada 

o metodach stosowanych przez firmy zajmujące 

się transferami: – Podczas przeprowadzania maszyn 

przemysłowych na nowe miejsce w ramach niedużych 

przestrzeni, mamy do czynienia z brakiem odpowiedniej 

ilości miejsca na wykorzystanie najprostszych rozwią-

zań (żurawie). W takiej sytuacji koniecznością staje się 

zastosowanie hydrauliki i wszelkiego rodzaju bramow-

nicowych podnośników, a następnie rolek transporto-

wych lub, jeśli nawierzchnia łatwo ulega uszkodzeniu, 

poduszek pneumatycznych. Każda z operacji polegają-

cych na przemieszczeniu maszyn wymaga skrupulat-

nego sprawdzenia możliwości i ograniczeń związanych 

ze sposobem zagospodarowania hali. Mnogość sprzętu, 

instalacji, komplikacja układu rozmieszczenia elementów 

wyposażenia, powoduje, że każdy centymetr jest istotny.

Artur Ostaszewki, współwłaściciel firmy DEMA 

SERWIS, zapewnia, że stosując urządzenia hydrauliki 

siłowej wiodących europejskich i światowych producen-

tów można podnosić obiekty ważące do 2000 ton. Poza 

tym firma korzysta z poduszek powietrznych do we-

wnątrzzakładowej relokacji maszyn o udźwigu do 150 

ton oraz z poduszek powietrznych do podnoszenia ma-

szyn o niskim profilu, na których możemy unieść do 200 

ton. Takie też obciążenie maksymalne ma wykorzysty-

wana przez nas platforma sterowana bezprzewodowo. 

Do wykonywania specjalistycznych prac, związanych 

z kompleksową usługą relokacji, posiadamy jeszcze sze-

reg innych opcji sprzętowych, takich jak: wózki widłowe, 

elektryczne podesty wolnobieżne – koszowe i nożycowe, 

kilkadziesiąt wózków manipulacyjnych o nośności do 

100 ton, podnośniki hydrauliczne itp. Nasze zaplecze 

techniczne wyposażone jest również w urządzenia do 

obróbki skrawaniem, frezarki, gilotyny hydrauliczne, 

zaginarki krawędziowe, zawijarki blachy i inne niezbęd-

ne elementy pozwalające nam na zachowanie w 100% 

pełnej gotowości i dyspozycyjności, której oczekują 

inwestorzy. Bo jak słusznie dodaje Dorian Łebzuch każda 

maszyna jest inna. Wizja lokalna, ale także wnikliwa 

analiza dokumentacji oraz doświadczenie i wiedza osób, 

które dokonują relokacji, pozwalają dobrać odpowiedni 

sprzęt. Może okazać się na przykład, że potrzebny będzie 

city crane, który ma bardzo małe gabaryty, ale duży 

udźwig lub suwnica hydrauliczna, którą można rozłożyć 

praktycznie w każdym miejscu. 

Jeżeli przenoszenie maszyn wiąże się z koniecz-

nością skorzystania z transportu drogowego, to 

– zdaniem Piotra Migasa – najbardziej rozpowszech-

nione jest korzystanie z wyspecjalizowanych naczep, 

ale trzeba zdawać sobie sprawę, że mają one swoje 

ograniczenia jeśli chodzi o możliwość obciążenia 

oraz poziomowania. W przypadku gdy naczepy 

okażą się niewystarczające firma stosuje systemy 

modułowe SPMT „Self Propelled Modular Trailers”. 

Pozwalają one łączyć dowolną liczbę modułów 

transportowych o jednostkowym udźwigu do 48 ton 

na każdą z osi (a każdy z nich ma 4 niezależne osie 

skrętne). Połączone moduły tworzą platformę, która 

umożliwia również unoszenie całego ładunku o 500 

mm. Platforma ma sztywną powierzchnię, która nie 

ulega odkształceniu pod wpływem ciężaru. Moduł 

sterowania i napędu hydraulicznego steruje całością, 

umożliwiając utrzymywanie idealnego wypoziomo-

wania konstrukcji, jak również dowolne sterowanie 

skrętem platformy, dbając jednocześnie o proporcjo-

nalny skręt osi każdego z modułów.

Oprócz dobrania właściwego środka transportu, 

trzeba uwzględnić również kilka innych istotnych 

wymagań, które wyszczególnia Dorian Łebzuch: 

• Uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń na 

transport w kraju i za granicą.

• Załadunek na środek transportu za pomocą 

odpowiedniego sprzętu. Należy zwrócić uwagę na 

wymagania szczególne, np. konieczność użycia 

trawersy.

• Zabezpieczenie ładunków na czas transportu 

(być może trzeba stworzyć specjalną konstrukcję 

do przewiezienia danego elementu, podbudowę 

etc.). Należy podkreślić, iż opakowania przezna-

czone do przewożenia obiektów drogą lądową nie 

są zbyt wymagające, jednak ładunki wysyłane 

drogą morską trzeba już odpowiednio przygoto-

wać. W przypadku niezastosowania właściwych 

zabezpieczeń cała linia produkcyjna, po dotarciu 

do miejsca docelowego, może się nadawać tylko 

do utylizacji, czyli mówiąc potocznie jest kupą 

złomu. 

• Rozładunek ze środka transportu. Tu również, 

tak jak w przypadku załadunku, należy zwrócić 

uwagę na wymagania szczególne.

• Rozpakowanie maszyny w nowej lokalizacji.

• Ewentualne przeładunki.

Można dokonać jeszcze jednego podziału do-

tyczącego przenoszenia maszyn, a mianowicie na 

transport poziomy i pionowy. O pierwszym z nich 
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była mowa powyżej, natomiast transport pionowy 

polega na unoszeniu dużych oraz ciężkich ele-

mentów przemysłowych. Niezbędne jest do tego 

odpowiednie zaplecze techniczne, co w następujący 

sposób rozwija Piotr Migas: – Coraz częściej wykorzy-

stuje się, również u nas w kraju, urządzenia oparte na 

siłownikach hydraulicznych. Komputery i oprogramowa-

nie sterujące pompami jest bardzo precyzyjne, informacje 

zwrotne płynące z czujników położenia, gwarantują 

bezpieczeństwo całego procesu podnoszenia, a modyfika-

cja elementów konstrukcji nośnej pozwala dostosować 

projekt do każdego zadania związanego z relokacją. 

Unoszone są wieże wiertnicze, ważące do 200 000 ton, 

pionowane są pylony takie jak na wiadukcie Millau we 

Francji. To wszystko wiąże się z olbrzymimi siłami dzia-

łającymi na elementy wykonawcze, jak również na grunt 

i konieczna okazuje się wiedza odbiegająca od czystej 

inżynierskiej poprawności. 

Jednak nawet najbardziej innowacyjne zaplecze 

techniczne służące do relokacji maszyn, nie spełni 

swojej roli, jeśli nie będzie obsługiwane przez wy-

kwalifikowaną kadrę.

Wykwalifikowana kadra – profesjonalna 
relokacja maszyn 
DEMA SERWIS oraz KADOR, podobnie jak inne firmy, 

które świadczą wysokiej jakości usługi polegające 

na relokacji maszyn, pilnują tego, aby wszystkie 

stosowane podczas transferu urządzenia obsługi-

wane były przez wykwalifikowaną kadrę. W jej skład 

wchodzą kierownicy projektu, automatycy, elektrycy, 

elektromechanicy, mechanicy, tokarze i frezerzy, któ-

rzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz upraw-

nienia. Ważny jest również sprawnie funkcjonujący 

dział transportu i logistyki. Jak zapewnia Artur 

Ostaszewski: dbamy też o zachowanie ciągłości szkoleń 

mających na celu uzupełnianie i podnoszenie kwalifi-

kacji związanych z bezpieczeństwem podczas pracy. 

Natomiast Dorian Łebzuch zaznacza, iż niejednokrotnie 

usługi relokacji maszyn wykonywane są poza granicami 

naszego kraju. W związku z tym należy zwracać uwagę 

na to, aby firma wykonująca usługę miała międzynaro-

dowe doświadczenie i obcojęzyczną kadrę specjalistów. 

Zdaniem Pawła Kubiaczyka godne zaufania firmy 

zajmujące się przenoszeniem obiektów przemy-

słowych wyróżnia to, że ich pracownicy są również 

prawdziwymi fachowcami właśnie w tej dziedzinie. 

– Należy stworzyć zespół wyspecjalizowany w prze-

prowadzaniu relokacji maszyn. Dzięki temu będzie 

można zagwarantować usługobiorcom wysoki poziom 

bezpieczeństwa. Nasi pracownicy działają na podstawie 

zatwierdzonych procedur, mają do dyspozycji odpowied-

nio dobrany i certyfikowany sprzęt, są świadomi ewen-

tualnych zagrożeń. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie 

istotna, bo tak naprawdę nie ma dwóch takich samych 

projektów. 

Możliwością realizacji wielu ich rodzajów może 

pochwalić się firma Heavy Lift, bo jak informuje Piotr 

Migas jako jedna z nielicznych firm na rynku relokacji po-

siada kadrę z doświadczeniem w pracy z żurawiami klasy 

powyżej 500 ton. Choć niektórym fakt ten może wydawać 

się mało znaczący, to w obecnej sytuacji rynkowej jest 

ważną kartą przetargową. Rzecz w tym, że coraz częściej 

ze strony potencjalnych klientów pojawiają się zapytania 

dotyczące możliwości montażu dużych maszyn, takich jak 

wszelkiego rodzaju elementy instalacji petrochemicznych 

ważące nierzadko do 2000 ton, elementy elektrociepłowni, 

generatory, kotły, walczaki. Również branża budowla-

na przestała mieć jakiekolwiek ograniczenia tonażowe. 

Montowane są gotowe lub prefabrykowane elementy kon-

strukcyjne, ważące kilkaset ton, ewentualnie ważące 50 

ton i podawane na odległości dochodzące do 100 m. W ta-

kich warunkach rynkowych bardzo istotne jest doświad-

czenie kadry inżynierskiej i technicznej. Duże znaczenie 

ma również wiedza z zakresu możliwości sprzętowych 

– własnych i dotyczących rynku zewnętrznego.

Niewątpliwie również udany montaż przewiezionych 

maszyn, zależy od umiejętności osób, które się tym zaj-
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mują. Biorąc pod uwagę siły działające w większości du-

żych pras i precyzję działania laserów, maszyn skrawają-

cych itp., bardzo istotne jest ich odpowiednie ustawienie 

oraz wypoziomowanie. Wykorzystanie nowoczesnych 

urządzeń laserowych, umożliwia łatwiejsze i szybsze po-

radzenie sobie z ich ustawieniem. Oczywiście dużo zależy 

także od przygotowania miejsca usytuowania każdego 

obiektu, które powinno zostać właściwie zaplanowane 

jeszcze na etapie projektowania linii produkcyjnej.

Warto dodać tutaj, cytując przedstawiciela 

firmy KADOR, że ostatecznie sukces każdego projektu 

zależy w dużej mierze od współpracy firmy relokującej 

z działem utrzymania ruchu bądź operatorem maszyny. 

Operatorzy, którzy ją obsługują i pracownicy utrzymania 

ruchu zajmujący się regularnym jej serwisem, znają 

bowiem najlepiej charakterystykę urządzenia. Natomiast 

doświadczona firma relokująca posiada aktualną wiedzę 

na temat nowych technologii i różnych metod, które 

mogą być zastosowane w celu zminimalizowania ryzyka 

uszkodzenia maszyny. 

Demontaż i montaż
Podczas demontażu maszyny należy najpierw odłą-

czyć ją od sieci elektrycznej, źródła sprężonego po-

wietrza czy wody, a następnie przystąpić do rozkła-

dania jej na części. Końcowy etap relokacji obejmuje 

z kolei montaż mechaniczny oraz czynności związa-

ne z wykonaniem niezbędnych przyłączy. Wszystko 

powinno odbywać się na podstawie przygotowanego 

wcześniej planu. Jak radzi Dorian Łebzuch należy 

uwzględnić w nim również w jaki sposób spakować oraz 

zabezpieczyć na czas transportu wszystkie elementy ma-

szyny. Udział specjalistów ds. pakowania eksportowego 

w demontażu pozwoli zoptymalizować koszty przewozu. 

Może się okazać, że zidentyfikowanie małego element 

maszyny, który w łatwy i szybki sposób da się zdemon-

tować, pozwoli uniknąć np. zamawiania większego sa-

mochodu lub kontenera. Żeby nie popełniać błędów zwią-

zanych z dopasowaniem opakowań, najlepiej zamawiać 

je po demontażu i potwierdzeniu wymiarów elementów. 

Często osoby zamawiające opakowania, mylnie sądzą, 

że tworzone są one w miejscu relokacji. W rzeczywisto-

ści są projektowane, robione oraz wstępnie montowane 

w fabryce i w związku z tym zmiana wymiarów wiąże 

się z koniecznością dostawy nowego opakowania, a co za 

tym idzie – z dodatkowymi kosztami.

Podczas przenoszenia maszyny wykorzystywana 

jest dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) oraz 

instrukcja użytkowania. Zdarza się jednak tak, że nie 

zawierają one wszystkich informacji, które są nie-

zbędne do tego, aby zrealizować projekt relokacji. Jak 

w taki sytuacjach radzi sobie firma KADOR opowiada 

jej wiceprezes: – Zdarza się, że DTR zaginęła, maszyna 

to prototyp lub jest stara, więc brakuje dokumentacji 

i wówczas należy zdać się na doświadczenie firmy 

relokującej. Tak było w przypadku pieca do produkcji 

szyb samochodowych, który nasza firma demontowała 

w 2016 w Szwajcarii. Po prostu tworzyliśmy dokumen-

tację w trakcie wykonywania demontażu.

Przed przystąpieniem do montażu dużej i ciężkiej 

maszyny, należy uwzględnić fundament, który 

będzie dobrany do jej rodzaju. Jeśli chodzi o samo 

jej posadowienie, Dorian Łebzuch przestrzega, że 

usługa ta będzie wykonana w sposób niewłaściwy, jeśli 

nie zostanie zachowana oś linii produkcyjnej, wszelkie 

odstępy (zgodnie z DTR i BHP), a także jeśli wybierzemy 

niewłaściwy sprzęt do transportu wewnętrznego lub zo-

stanie on użyty w niewłaściwy sposób. Na przykład źle 

podłożone podnośniki hydrauliczne mogą spowodować 

uszkodzenie maszyny lub nawet całej linii technologicz-

nej. Z posadowieniem urządzenia powiązane jest także 

jego niwelowanie. W zależności od rodzaju maszyny 

wymagana jest różna dokładność, a żeby ją uzyskać 

niezbędne są rozmaite narzędzia. 

Najkorzystniej dla klienta jest, gdy koordynacją 

i przeprowadzeniem całości projektu zajmuje się jedna 

firma. Umożliwia to szybką komunikację oraz sprawną 

realizację, stanowi też duże ułatwienie dla klienta. Nie 

musi wówczas kontaktować się jednocześnie z kilkoma 

wykonawcami, żeby dokonać ustaleń dotyczących różnych 

aspektów projektu. Na przykład KADOR podczas relokacji 

Szwajcaria–Peru zajmował się kompleksowo demontażem, 

przygotowaniem opakowań, pakowaniem, koordynacją 

transportu oraz sztauowaniem kontenerów. Tylko dzięki 

temu udało nam się wykonać usługę w wyznaczonym 

przez klienta czasie i budżecie. Dochodzi również kwestia 

odpowiedzialności. Jeśli w łańcuchu logistycznym pojawia-

ją się różne firmy, to odpowiedzialność się rozmywa. 

Słowa te potwierdzają, że planując relokację 

maszyn, należy zacząć od znalezienia firmy speł-

niającej wszystkie warunki oraz wymagania, które 

zostały tu opisane. Biorąc pod uwagę, że trzeba 

będzie jej powierzyć drogie urządzenia, od których 

zależy sprawne działanie i rozwój przedsiębiorstwa, 

warto mieć pewność, że podejmuje się współpracę 

z najlepszymi. 
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