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i wiele innych tematów

Above all. Riwal

Above all. Riwal

Bienvenue dans Highlights !

Dans chaque numéro de
Highlights, j’aime commencer
par une brève introduction
attirant l’attention sur quelques
activités notables depuis
notre dernier numéro. Merci de
prendre le temps de découvrir
nos actualités !

Nowy numer
Highlights!
W każdym kolejnym numerze
Highlights pokrótce omawiam
najważniejsze wydarzenia
z działalności firmy. Można
w ten sposób jeszcze lepiej
poznać Riwal. Dziękuję za czas
poświęcony na lekturę.
50 lat firmy Riwal
Rok 2018 jest dla nas szczególną datą,

ponieważ Riwal świętuje 50-lecie swojej
działalności. Jak wiadomo, nazwa firmy
pochodzi od nazwisk jej założycieli:

Richards i Wallington. Przedsiębiorstwo

powstało w 1968 roku jako holenderska
filia brytyjskiej firmy zajmującej się wy-

Nouvel hôpital
Amphia à Breda

Riwal célèbre ses 50 ans

Volvo Ocean Race

L’année 2018 sera une année de

La Volvo Ocean Race 2017-2018 bat

Savez-vous que la marque Riwal tire son

un fournisseur officiel de la course, car

& Wallington? Riwal a été créée en 1968

à offrir des solutions aux clients opérant

cette société britannique de location de

utilisées pour construire les villages

des leaders mondiaux de la location

ailleurs, l’équipement est utilisé par le

chariots télescopiques. Aujourd’hui,

pour maintenir les bateaux des équipes

(Pays-Bas), et Riwal a joué

possède 67 dépôts opérationnels dans

nant du chantier naval de Volvo Ocean

jet. Trente-trois machines

célébration puisque Riwal a 50 ans !

son plein, et nous sommes fiers d’être

nom des premières lettres de Richards

c’est un bel exemple de notre capacité

en tant que division néerlandaise de

à l’échelle mondiale. Nos machines sont

grues. 50 ans plus tard, Riwal fait partie

d’accueil de nombreuses étapes. Par

et la vente de nacelles élévatrices et

chantier naval de Volvo Ocean Race

Riwal emploie plus de 1700 personnes,

en bon état. Découvrez le monde fasci-

16 pays, dispose de plus de 15 000 machines et mène ses activités dans plus

de 70 pays. J’aimerais faire part de ma

gratitude profonde envers nos clients et
nos employés pour leur soutien incon-

ditionnel au cours de ces années et qui

Race dans cette édition de Highlights.

J’espère que vous apprécierez la lecture
de nos actualités dans ce nouveau
numéro d’Highlights.

a propulsé l’entreprise à la place qu’elle

Merci beaucoup !

occupe aujourd’hui !

Norty Turner, PDG

najmem urządzeń dźwigowych. Dziś, 50

w nasza misję dostarczania rozwiązań

na świecie firm wyspecjalizowanych w

urządzenia są wykorzystywane przy

mych oraz ładowarek teleskopowych.

postojów. Oprócz tego udostępniamy

Fin 2016, le Consortium
Four Care a commencé la
construction d’un nouvel
hôpital Amphia à Breda
un rôle majeur dans le proRiwal ont été utilisées sur
site pendant une période
indéterminée.
Actuellement, Amphia possède

deux sites à Breda, Molengracht et

Langendijk, ainsi que des succursa-

Klientom o globalnym zasięgu. Nasze

wynajmie i sprzedaży podestów rucho-

budowie wiosek żeglarskich w miejscach

Pod koniec 2016 roku Con-

Aktualnie Riwal zatrudnia ponad 1700

sprzęt na potrzeby serwisu szkutnicz-

budowę nowego szpitala

do dyspozycji ponad 15 000 urządzeń

któremu wszystkie jachty uczestniczące

ponad 70 krajach. Chciałbym gorąco

fascynujących informacji o Volvo Ocean

ego Volvo Ocean Race Boatyard, dzięki

i prowadzi działalność biznesową w

w regatach są w idealnej formie. Więcej

podziękować wszystkim klientom
i pracownikom za lojalne wspar-

cie na przestrzeni lat, któremu firma

zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję w
branży.

Volvo Ocean Race
Trwają regaty żeglarskie Volvo Ocean

Race 2017–2018. Riwal jest dumny z bycia oficjalnym partnerem tej wyjątkowej
imprezy, której charakter wpisuje sie

Race można znaleźć w dalszej części
numeru.

sortium Four Care rozpoczęło
Amphia w Bredzie (Holandia).
Riwal odgrywa istotną rolę w
realizacji projektu. Aktualnie
na placu budowy pracują aż 33
maszyny Riwal.

Mam nadzieję, że zarówno ten, jak i

inne teksty zawarte w bieżącym nu-

merze Highlights okażą się ciekawe i
inspirujące.

Serdecznie zapraszam do lektury!
Norty Turner
CEO

des installations de Breda ne répondait
aux normes actuelles et remplacer la

vieille infrastructure de vingt ans aurait

été onéreux. La décision a été prise de

consolider les activités dans le nouveau
bâtiment sur le site de Molengracht.
En raison de la nature de plus en

plus multidisciplinaire de la médecine

moderne, avoir une installation unique
consolidée facilite énormément la vie
des patients qui consultent souvent

plusieurs spécialistes qui collaborent sur
leurs cas.

La nouvelle installation comprend quatre
blocs séparés par des espaces verts.
L’ouverture est prévue pour 2019.

Nowy szpital Amphia w Bredzie

lat później, Riwal jest jedną z wiodących

osób w 67 filiach w 16 krajach. Firma ma

les à Oosterhout et Etten-Leur. Aucune

Amphia prowadzi w Bredzie dwie

placówki – przy Molengracht i Langen-

dijk – oraz filie w Oosterhout i Etten-Leur.
Żaden z obiektów w Bredzie nie spełnia

Podjęto zatem decyzję o skonsolidowaniu działalności w nowym budynku przy
Molengracht.

Ponieważ współczesna medycyna na-

biera coraz bardziej różnokierunkowego
charakteru, otwarcie dużego, wielo-

specjalistycznego szpitala z pewnością
ułatwi życie pacjentom.

Nowy obiekt będzie składał się z czte-

rech budynków rozdzielonych ogrodem.
Pierwszych pacjentów przyjmie w 2019
roku.

jednak najnowszych wymogów, a wy-

miana dwudziestoletniej infrastruktury

byłaby kosztownym przedsięwzięciem.

Highlights

Quelques faits
intéressants:

Riwal wspiera The Hague Street Art
przy realizacji największego muralu
w mieście

- Surface totale de la peinture murale
– 650 m2

- 600 bombes de peinture ont été
utilisées

- La peinture murale a été réalisée en
- Une nacelle télescopique de 28

budowlom Hagi”. Projekt przewiduje

- Une nacelle articulée de 17,5 mètres
a été utilisée pour la partie inférieure

nacelles élévatrices qui ont facilité le
travail. La peinture d’environ 650 m²
a été réalisée sur un mur de la salle
de spectacle Lucent Danstheater.
Le collectif d’artistes « Bier en

Brood » (bière et pain) a réalisé

l’œuvre avec des bandes noires

et blanches qui créent une illusion

d’optique surdimensionnée de bras

et jambes en mouvement suggérant
des corps en train de danser.

Actuellement, la ville construit un

nouveau centre culturel à Spuiplein
où se trouve la salle de spectacle.
La majeure partie de la salle de

spectacle de danse, conçue par

Rem Koolhaas, a déjà été démolie
mais l’arrière a été conservé en

Support de Riwal pour The Hague
Street Arth avec la plus grande
peinture murale de la ville

guise d’espace de répétition pour le
Nederlands Danstheater (NDT).

The Hague Street Art a exprimé

sa reconnaissance pour l’aide de
Riwal. « Riwal nous a prodigué

des conseils excellents et nous a
The Hague Street Art, une organisation néerlandaise qui soutient de nombreux

aidés à installer les plates-formes

« Hommage aux figures emblématiques de La Haye » avec des peintures murales sur

a déclaré Ringo Mollinger. « Pour

artistes de rue de la ville, collabore avec les autorités municipales sur un projet intitulé
cinq bâtiments emblématiques du centre-ville.

le plus économiquement possible»,
une peinture murale, c’est toujours
difficile d’estimer le temps qu’il

i ogólnie do sztuki ulicznej. Firma pilnie

przy projekcie „W hołdzie kultowym

plus haute

peintures en fournissant deux

tworzących w mieście artystów

ulicznych – współpracuje z radą miasta

mètres a été utilisée pour la partie la

première et la plus grande des

Byliśmy zadowoleni, że Riwal z

organizacja wspomagająca licznie

3 semaines et demie seulement

Riwal a apporté son aide pour la

The Hague Street Art – holenderska

Heureusement, Riwal fut très

flexible. C’était bien que Riwal

fût enthousiasmé par le projet,

et les arts de la rue en général.

Tout le monde chez Riwal a suivi

attentivement les progrès de Bier en
Brood sur la peinture murale. »
Le chargé de compte Casper

Friedl de Riwal a déclaré : « C’est

agréable lorsque chez Riwal nous
avons l’occasion de réfléchir au

travail des autres en toute sécurité
et efficacement en hauteur dès le
début. Le projet a été achevé en
toute sécurité et dans les délais

impartis. Ce fut important car il a été
réalisé sur un bâtiment où d’autres
activités étaient également en
cours. »

Casper ajouta : « il y a de cela
quelques années, nous avons

collaboré avec une équipe d’artistes
« Lastplak » à Rotterdam sur le

premier projet d’art auquel Riwal a

participé. Puis, de nombreux autres
projets ont suivi dans la région.

C’est agréable de constater que les

municipalités prennent les arts de la
rue au sérieux et que grâce à notre

participation, plusieurs belles œuvres
d’art ont été créées.

śledziła postępy Bier en Brood przy
wykonywaniu malowidła”.

umieszczenie pięciu malowideł na

Jak stwierdził Casper Friedl, opiekun

w centrum miasta. Firma Riwal wniosła

Riwal mogła podzielić się wiedzą z

elewacjach pięciu kultowych budynków
faudra. Tout dépend de la météo.

entuzjazmem odnosi się do naszej pracy

swój wkład w wykonanie pierwszego i

największego z murali, dostarczając dwa
podnośniki ułatwiające pracę artystom.
Malowidło o powierzchni około 650 m2
umieszczono na ścianie teatru Lucent
Dans Theater.

Kolektyw artystyczny „Bier en Brood”
(„Piwo i Chleb”) wykonał projekt,

klienta w Riwal: „Cieszy nas, że firma
zakresu bezpiecznej i wydajnej pracy na
wysokości już na początkowym etapie.

Projekt został zrealizowany bezpiecznie
i zgodnie z harmonogramem. Był

to bardzo istotny aspekt, ponieważ

prace wykonywano na placu budowy,
gdzie jednocześnie toczyły się roboty
budowlane”.

który przy pomocy białych i czarnych

Dodał również: „Kilka lat temu

optyczną przedstawiającą nogi i ręce

artystyczną „Lastplak” w Rotterdamie

pasów tworzy wielkoformatową iluzję

sugerujące ruch ciała w tańcu. Aktualnie
władze miejskie budują nowe centrum
kultury w Spuiplein, gdzie znajduje się
teatr. Większość zaprojektowanego
przez Rema Koolhaasa budynku

mieszczącego teatr tańca została

zburzona. Pozostawiono jednak tylną
część, w której odbywają się próby
holenderskiego Nederlands Dans
Theater (NDT).

współpracowaliśmy z grupą

przy pierwszym projekcie z zakresu
sztuki ulicznej. Po nim w regionie

zrealizowano jeszcze wiele innych

projektów przy wsparciu Riwal. Cieszę
się, że władze miejskie traktują street

art jako pełnoprawną dziedzinę sztuki,

a dzięki naszej pomocy powstało wiele
wspaniałych dzieł”.

Garść ciekawostek:

Organizacja The Hague Street Art

- Całkowita powierzchnia muralu

pomoc. Specjaliści z Riwal udzielili

- Do wykonania zużyto 600 puszek

doborze podestów, aby zoptymalizować

- Mural powstał w zaledwie 3,5

„W przypadku muralu zawsze trudno

- Górną część wykonano przy

podziękowała Riwal za udzieloną

nam cennych rad oraz pomogli w

koszty. – powiedział Ringo Mollinger.
jest oszacować, ile czasu zajmie

wykonanie. Wszystko zależy od pogody.
Na szczęście firma Riwal bardzo

elastycznie podeszła do projektu.

– 650 m2

farb w sprayu
tygodnia

pomocy podnośnika teleskopowego
o wysokości 28 metrów

- Dolna część powstała przy

wykorzystaniu 17,5-metrowego
podnośnika przegubowego
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Riwal bierze
udział w budowie
nowego obiektu dla
Wydziału Biznesu
Uniwersytetu w
Rotterdamie

AFI livre plus de 30 machines sur le
site de construction d’Amazon

Amazon.com a investi 90 millions d’euros
pour un nouveau centre de distribution
à Winsen an der Luhe, en Basse-Saxe

Firma SMT Construction & Real

Estate zakończyła budowę now-

ego obiektu dla Wydziału Biznesu
Uniwersytetu Nauk Stosowanych

Riwal intervient pour la construction
du nouveau site de l’école de
commerce de Rotterdam

przy Kralingse Zoom w holenderskim
Rotterdamie.

Projekt zakładał przebudowę

istniejących obiektów w jeden

(Allemagne), et la société nouvellement

acquise, AFI, a fourni jusqu’à 30 machines pour le chantier. La construction du
site de 64 000 m² a été divisée en deux
phases. La première s’est achevée en
2016 avec la construction du premier
des deux bâtiments logistiques ; la

seconde fut finie à l’automne 2017. Outre
l’investissement d’Amazon, les socié-

kampus. Cel osiągnięto poprzez

réalisé la construction d’un nouveau

formes élévatrices hybrides spéciales

l’Université de Rotterdam des Sciences

l’intérieur comme à l’extérieur, et sans

Rotterdam (Pays-Bas).

total, trente machines ont été utilisées

bâtiment pour le Business College de
appliquées au Kralingse Zoom à

Le design du projet a transformé quatre

bâtiments existants en un seul complexe
en les reliant par des portails transpa-

rents qui couvrent toute la hauteur des
bâtiments. Ce projet extraordinaire a

donné le même aspect aux quatre bâtiments existants et aux différents

pour des opérations sans émission, à
compromettre les performances. Au
au cours du projet.

de 30 machines dont des mâts verticaux,
des plates-formes élévatrices, et des

nacelles articulées pour des périodes

allant d’une semaine à plusieurs mois. De

toute évidence, les clients furent satisfaits
de l’équipe chargée du service de Riwal,
ainsi que de l’équipement, et plusieurs

d’entre eux ont passé de nouvelles commandes après les locations initiales.

szego z dwóch planowanych budynków

kierunki nauczania. Firma Riwal

dostarczyła specjalne hybrydowe

Amazon.com inwestuje 90 milionów euro

podnośniki nożycowe przeznaczone

w budowę nowego centrum dystry-

towych, nożycowych i przegubowych.

do pracy zarówno wewnątrz jak i

bucji w Winsen an der Luhe w Dolnej

na zewnątrz, które dzięki napędowi

Saksonii. Niedawno przejęta spółka AFI

elektrycznemu gwarantowały zerową

dostarczyła około 30 maszyn na plac

emisję spalin przy zachowaniu tej

budowy. Budowa ogromnego obiektu

samej wydajności. Przy realizacji

o powierzchni 64 000 m2 została pod-

projektu wykorzystano łącznie 30

zielona na dwa etapy. Początkowy etap

łącznikami wznoszącymi się na
systèmes. Riwal a fourni des plates-

d’euros supplémentaires. AFI a livré près

AFI dostarcza
ponad 30 maszyn
na plac budowy
centrum dystrybucji
Amazon

połączenie budynków szklanymi
SMT Construction & Real Estate a

tés partenaires ont investi 110 millions

pełną wysokość budowli. Dzięki

tej wyjątkowej przebudowie udało
się wizualnie ujednolicić cztery

wcześniej zbudowane obiekty i

ściślej zintegrować poszczególne

maszyn Riwal.

logistycznych, zakończył się w 2016 roku.
Drugi budynek ukończono jesienią 2017
roku. Poza Amazon wkład w projekt w

wysokości dodatkowych 110 milionów
euro wniosły przedsiębiorstwa part-

nerskie. Firma AFI dostarczyła na plac

budowy około 30 podnośników maszMaszyny wynajmowano na okres od

tygodnia do kilku miesięcy. Klienci byli
zadowoleni zarówno ze sprzętu, jak i

zespołu serwisowego Riwal. Od czasu

zakończenia pierwotnych umów najmu

otrzymaliśmy już kilka nowych zamówień.

inwestycji, obejmujący budowę pierw-
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Riwal w Danii przystępuje do IPAF
Wraz z otwarciem nowego centrum

przedsiębiorstwo budowlano-konsul-

Odense, Riwal został członkiem IPAF,

główny wykonawca realizuje projekt

szkoleniowego w duńskiej centrali w
globalnej organizacji zajmującej się

propagowaniem bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania podestów
Le premier client de la formation au
Danemark fut Mace, une société
internationale de conseil et de

construction. Actuellement, Mace

est le maître d’œuvre d’un projet de

construction d’un énorme centre de
données à Odense.

Ce projet intéressant pour l’une

des entreprises les plus célèbres

et innovantes au monde, prévoit la

construction d’un centre de données

Riwal Danemark rejoint l’IPAF

avec différentes phases, toute

l’infrastructure (systèmes électriques,
mécaniques, évacuation, détection
Avec l’ouverture d’un nouveau

centre de formation au siège de

Riwal Danemark à Odense, Riwal

Danemark est devenu membre de

l’IPAF, une organisation mondiale qui
promeut la sécurité et l’efficacité de
l’utilisation du matériel d’élévation.

Au Danemark, des formations sur la
sécurité et la conduite de platesformes élévatrices mobiles de

un journal et un guide sur la sécurité.

envisage aussi de proposer les cours

incendie) ainsi que les services de

couvre la catégorie spécifique du PEMP

proche avenir. Les cours suivants

des opérateurs, Riwal Danemark

La carte PAL est valable pour 5 ans et
pour laquelle l’opérateur a été formé.

en danois et en polonais dans un

santé publique. Outre la formation

sont proposés :

a fourni 300 machines environ au

Actuellement, Riwal Danemark dispense

są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
i prawidłowej eksploatacji podestów

ruchomych przejezdnych (MEWP). Po

odbyciu szkolenia oraz zaliczeniu testów
teoretycznych i praktycznych operatorzy
otrzymują kartę PAL (Licencję Operatora), certyfikat, dziennik operatora i

poradnik bezpieczeństwa. Licencja PAL
jest ważna przez pięć lat i daje uprawnienia w zakresie określonej kategorii
MEWP, której dotyczyło szkolenie.

budowy ogromnego centrum danych

w Odense. Ta ekscytująca inwestycja,
za którą odpowiada jedna z najbard-

ziej perspektywicznych i uznanych na

świecie firm, obejmuje zaprojektowanie
i budowę nowego, jednokondygnacyjnego, wielofazowego centrum danych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

(instalacją elektryczną, mechaniczną,
wodociągową, kanalizacyjną i

przeciwpożarową oraz publiczną

placówką ochrony zdrowia). Poza

przeszkoleniem operatorów Riwal

dostarczy również około 300 urządzeń
niezbędnych do realizacji inwestycji.

Riwal oferuje szkolenia w języku an-

Zapisy na szkolenia:

planowane jest także organizowanie

nych przez Riwal w Danii można uzyskać

gielskim, jednak w najbliższej przyszłości

Więcej informacji o szkoleniach oferowa-

kursów w języku duńskim i polskim.

pod adresem e-mail: lift_dk@riwal.com

Oferta obejmuje następujące szkolenia:

cours du projet.

• Kategoria 1B, podnośniki montowane

Réservation des cours :

• Kategoria 3A, podesty ruchome

na podwoziu samochodowym

ses formations en anglais mais elle

Pour tout renseignement
Catégorie 1B, camion nacelle

personnel (PEMP) sont maintenant

Catégorie 3A, plate-forme élévatrice

passé les tests théoriques et

Catégorie 3B, n
 acelle articulée

reçoivent une carte PAL (licence

(formation des chefs d’équipe)

disponibles. Les opérateurs ayant

en position de travail

pratiques à la fin de la formation

PEMP pour les responsables

d’accès motorisé), un certificat,

roboczych. Aktualnie w Danii dostępne

tingowe Mace. Aktualnie Mace jako

przejezdne nożycowe

complémentaire sur les formations

• Kategoria 3B, podesty ruchome samo-

Danemark, Contact :

• MEWP dla menedżerów

disponibles auprès de Riwal
lift_dk@riwal.com

jezdne - przegubowe i teleskopowe
(szkolenie dla personelu nadzorującego)

Pierwszym podmiotem, który skorzystał
ze szkoleń oferowanych przez
Riwal, było międzynarodowe

Highlights

Decathlon accroît ses capacités de
stockage en France

Kaspijskiego i transportu na teren pól

Investissement dans les infrastructures
au Kazakhstan

Inwestycja
infrastrukturalna
w Kazachstanie

naftowych.

Zakres projektu BMEI obejmuje budowę następującej infrastruktury:

- kanał morski o długości 71 kilometrów;

- obiekty do rozładunku towarów, w

tym infrastruktura nabrzeża, budynki produkcyjne oraz pomocnicze,

Riwal Kazakhstan a signé des

contrats de vente et de location

avec l’une des plus importantes

entreprises d’investissement et de

construction du pays pour soutenir le
prestigieux projet « Gestion électro-

nique de l’information et des affaires
» (BMEI) de Prorva, dans l’ouest du
Kazakhstan. L’objectif de ce projet,
qui fait partie d’un projet global de

croissance pour l’avenir concernant
la gestion de la production des

ressources (TCO FGP-WMPMP)

est d’augmenter le volume du trafic
de cargos en transit à Atyrau, dans

l’ouest du Kazakhstan – en particulier dans les champs de pétrole du

Tengiz, et d’assurer que les cargai-

sons livrées par mer sur la côte nordest de la mer Caspienne puissent

être transbordées efficacement vers
les champs de pétrole.

Le projet BMEI inclut la construction des

Filia Riwal w Kazachstanie podpisała

- un canal maritime de 71 kilomètres ;

z jednym z największych kazaskich

infrastructures suivantes :

umowy sprzedaży i wynajmu sprzętu

- des installations de déchargement des

przedsiębiorstw inwestycyjno-bu-

- budynki produkcyjne oraz pomoc-

nicze do tymczasowego składowania towarów;

- autostrady;

- zakwaterowanie dla pracowników

Decathlon, enseigne Française spé-

et 21,5 mètres, en vue de l’installation

est l’un des plus grands distributeurs

de petites charges. Les plates-formes

un premier magasin ouvert à Lille en

Lift de Riwal furent parfaites pour ce tra-

sent dans 40 pays et possède plus

compactes, Riwal a également fourni de

avec plus de 85 000 collaborateurs.

Decathlon a loué près de 30 machines

cialisée dans les articles de sport,

d’un système automatisé de stockage

d’articles de sport au monde. Avec

ciseaux compactes, de marque Holland

1976, Decathlon est aujourd’hui pré-

vail. Au delà des plates-formes ciseaux

de 1 229 magasins dans le monde

nombreux chariots élévateurs. Au total,

Rouvignies, France, est le centre

auprès de Riwal France.

logistique de l’entreprise depuis

2013. En raison de sa croissance

continue, Decathlon a entrepris une
extension significative de la plate-

forme de Rouvignies et s’est adressé
à Riwal pour les équipements spé-

cialisés de travail en hauteur entre 8

Rozbudowa
magazynu
Decathlon we
Francji

cargos, dont des installations de mouil-

dowlanych w związku z realizacją

annexes ;

Management and Electronic Infor-

raire des marchandises ;

zachodnim Kazachstanie. Inwestycja

Projekty FGP i WPMP przyczynią się

szym sprzedawcą detalicznym odzie-

wzięcia realizowanego przez konsor-

na polu naftowym Tengiz. Dzięki nim

Pierwszy sklep Decathlon otwarto w

Growth Project-Wellhead Pressure

cji ropy o 12 milionów ton rocznie.

sprzedaży liczy ponad 1100 sklepów w

Do tej pory firma Riwal sprzedała

tys. pracowników z 80 krajów świata. Od

lage, des bâtiments et des structures

prestiżowej inwestycji „Business

uczestniczących w realizacji inwestycji.

Francuska firma Decathlon jest najwięk-

- des installations de stockage tempo-

mation” (BMEI) w mieście Prorva, w

- une autoroute ;

jest elementem dużego przedsię-

do znacznego rozwoju wydobycia

ży i sprzętu sportowego na świecie.

cjum Tengizchevroil, o nazwie Future

możliwe będzie zwiększenie produk-

1976 roku we francuskim Lille. Dziś sieć

- des logements pour le personnel du
projet.

38 krajach. Firma zatrudnia ponad 78

Le projet de croissance pour l’avenir et

Management Project (FGP-WPMP).

ressources représentent de grands pro-

Jej celem jest zwiększenie wolume-

8 nowych maszyn i rozlokowała 4

la production de pétrole brut de 12 mil-

Atyrau na zachodzie Kazachstanu

dostarczenia dodatkowego sprzętu

a vendu 8 nouvelles machines et mis à

naftowej Tengiz – oraz zapewnie-

rozbudowy tego obiektu. Skorzystano

le potentiel de fournir des équipements

dostarczanego drogą morską na pół-

specjalistyczny sprzęt do pracy na wy-

celui de la gestion de la production des

2013 roku Decathlon korzysta z centrum

jets d’extension de Tengiz qui accroîtront

nu przewozu towarów w regionie

podesty ruchome z możliwością

logistycznego w mieście Rouvignies. Ze

lions de tonnes par an. À ce jour, Riwal

– a zwłaszcza na obszarze złóż ropy

w przyszłości.

ności zaistniała konieczność znacznej

disposition 4 nacelles élévatrices avec

nie wydajnego przeładunku cargo

z usług firmy Riwal, która dostarczyła

supplémentaires à l’avenir.

nocno-wschodnie wybrzeże Morza

sokości od 8 do 21,5 m, niezbędny do

względu na dynamiczny rozwój działal-

instalacji zautomatyzowanego systemu
składowania towarów małogabaryto-

wych (skrzynek, kartonów i pojemników).
Przy wykonaniu tego zadania idealnie
sprawdził się wąski podest nożycowy
Holland Lift. Riwal dostarczył również

niezbędne przy realizacji inwestycji wózki widłowe. Łącznie Decathlon wynajął

od rancuskiej filii Riwal około 30 różnych
urządzeń.

Highlights

Budowa centrum
dystrybucyjnego
Amazon we Francji
Amazon.com rozwija się w tempie

30 procent rocznie. Aby sprostać tak

wysokiej dynamice wzrostu, niezbędna
jest budowa nowych obiektów na

całym świecie. Jednym z nich jest

centrum dystrybucyjne o powierzchni

100 000 m2 w niewielkiej miejscowości
Boves niedaleko Amiens w północnej
Francji. Innym przykładem jest nowa
sortownia paczek o powierzchni 30

tys. m2 na terenie aktualnego centrum

dystrybucji w Lauwin-Planque, również
na północy Francji, 30 km na południe
od Lille. W 2017 roku Riwal dostarczył

ponad 50 maszyn na potrzeby realizacji
tych dwóch inwestycji, a także budowy

kolejnego centrum Amazon w Sevrey w
regionie Burgundii.

Construction d’un centre de
distribution d’Amazon en France

Pour répondre aux besoins plus importants associés à une croissance d’environ 30 %
par an, Amazon.com construit des installations dans le monde entier dont un centre
de distribution de 100 000 m² dans la petite communauté de Boves, près d’Amiens
dans le nord de la France, et le développement d’une nouvelle installation de tri sur
une parcelle de 30 000 m² sur le site de son centre actuel de distribution à Lauwin-

Planque, également dans le nord de la France, à 30 km au sud de Lille. Au cours de

l’année 2017, Riwal a fourni plus de 50 machines pour ces projets, ainsi que pour une
autre installation d’Amazon à Sevrey, en Bourgogne.
Avec l’ouverture de son nouveau site à

Boves, Amazon possédait 5 centres de

distribution en France fin 2017. Amazon
développe son réseau français de

centres de distribution pour répondre à

la demande croissante de ses clients et
au besoin des sociétés indépendantes
de vendre leurs produits via Amazon.
Outre Amazon, Riwal France travaille
également avec d’autres entreprises

françaises pour relever des défis
logistiques. Via notre partenaire

italien Nacanco, Riwal France a livré
9 machines à Vercelli, une ville du

Piémont, dans le nord de l’Italie, pour
un client français spécialisé dans les

solutions logistiques. Les machines ont
servi à la construction d’un nouveau

centre de distribution de 100 000 m²
achevé fin 2017.

Wraz z uruchomieniem nowego

obiektu w Boves, na koniec roku

2017, firma Amazon dysponuje 5

centrami dystrybucji na terenie Francji.

La finale d’une compétition interna-

dystrybucyjną, aby sprostać rosnącym

voiliers de la mer Baltique a eu lieu sur

sprzedających swoje produkty poprzez

ouest de la Pologne. C’est la troisième

Firma Amazon rozwija francuską sieć

tionale de voile avec les plus grands

potrzebom klientów i niezależnych firm

la rivière Oder à Szczecin, au nord-

Amazon.

fois que la finale de la régate a lieu

Oprócz współpracy z koncernem

mée en un véritable centre de voile

się w projekty innych francuskich firm,

rôle essentiel pendant la semaine en

natury logistycznej. Za pośrednictwem

JLG 860SJ qui a servi à la préparation

dostarczył 9 urządzeń francuskiej firmie

scène, l’installation de la sonorisation

sur la rivière et la ville a été transfor-

Riwal prête main forte à la Tall Ship
Races, en mer Baltique

Amazon, Riwal we Francji angażuje

pour l’événement. Riwal a joué un

które muszą stawiać czoła wyzwaniom

fournissant une flèche télescopique

Riwal w Polsce
wspierał regaty
Tall Ship Races

des événements, la construction de la

W 2017 roku w Szczecinie nad Odrą

wydarzeń, jakie odbyły się w

et de l’éclairage.

wyścigu, w którym uczestniczyły

w połączeniu z regatami i im-

La régate est un grand événement pour

Bałtyckim. Miasto już po raz trzeci

przyciągnęły łącznie około 2 miliony

plus de 2 millions de personnes pour

czas trwania imprezy wypełniając się

Riwal podnośnik był na miejscu przez

flèche de Riwal a servi pendant sept

Wkładem w to wyjątkowe wydarzenie

nymi do przygotowania estrady pod

cert de l’artiste mondial Andrea Bocelli.

dostarczyła podnośnik teleskopowy

którą był Andrea Bocelli.

włoskiego partnera Nacanco Riwal
logistycznej działającej w Vercelli,

miejscowości położonej w Piemoncie
na północy Włoch. Sprzęt był

JLG 860SJ niezbędny do organizacji
imprezy, budowy sceny, instalacji
nagłośnienia i oświetlenia.

Regaty są jednym z największych
miał miejsce finał międzynarodowego

Szczecinie. Zlot żaglowców

największe żaglowce na Morzu

prezami okolicznościowymi

wykorzystywany przy budowie nowego

la ville de Szczecin en attirant environ

było gospodarzem finału regat, na

odwiedzających. Wypożyczony przez

tys. m², ukończonego pod koniec 2017

la régate et les concerts associés. La

niezapomnianą żeglarską atmosferą.

7 dni. Wykorzystano go między in-

jours, y compris sur scène pour le con-

może się również pochwalić Riwal. Firma

występ muzycznej gwiazdy imprezy,

centrum dystrybucji o powierzchni 100
roku.

Highlights

Riwal sur le
plateau de
Mamma Mia 2
en Croatie

Riwal na planie
filmowym w
Chorwacji

Riwal a joué un rôle important sur

Sprzęt Riwal odegrał ważną rolę

deux plateaux de film en Croatie.

Mamma Mia 2, la suite du film de
2008 basé sur les chansons du

groupe de pop suédois ABBA, a été

filmée sur la belle île croate de Vis, et
Riwal a fourni trois chariots télescopiques, deux nacelles articulées et

un camion nacelle pour la construc-

tion des plateaux. L’île croate habitée
la plus distante sur la mer Adriatique
possède un espace d’environ 90 ki-

lomètres carrés et est très appréciée
pour ses plages, ses fruits de mer

frais, les vins locaux et un style de
vie reposant.

Cela n’a rien donc d’étonnant si l’île
a été choisie pour le décor du film.

Les premiers membres de l’équipe

du tournage sont arrivés le 15 août

et le tournage a commencé en sep-

tembre, attirant 700 visiteurs sur l’île,
dont des stars comme Meryl Streep,
Pierce Brosnan et Colin Firth.

Outre sa contribution au tournage

de Mamma Mia 2, Riwal Croatie était
aussi présente sur le plateau d’une

autre production à Split qui a servi de
décor à la série populaire de Netflix

« Ibiza ». Riwal Croatie a fourni deux
camions nacelle pour le travail sur
« Ibiza ».

na dwóch planach filmowych w

Chorwacji. Na pięknej chorwackiej
wyspie Vis powstawały zdjęcia do

filmu „Mamma Mia 2”, kontynuacji
musicalu z 2008 roku opartego na

utworach szwedzkiej grupy muzyki

pop ABBA. Na potrzeby scenografii,
z Riwal wypożyczono trzy ładowarki
teleskopowe, dwa podnośniki prze-

gubowe oraz podnośnik montowany
na podwoziu samochodowym. Vis

jest najbardziej wysuniętą w morze
zamieszkałą chorwacką wyspą

położoną na Morzu Adriatyckim.

Wyspa ma powierzchnię około 90
km2 i jest ceniona wśród turystów
za piękne plaże, świeże owoce

morza, lokalne wino i możliwość
doskonałego wypoczynku.

Nic dziwnego, że tę wspaniałą
scenerię wybrano do kręcenia

scen plenerowych filmu. Pierwsi

członkowie ekipy filmowej przybyli na
Vis 15 sierpnia, a zdjęcia rozpoczęły

się we wrześniu. Na wyspie pojawiło

Premier centre de formation IPAF
à Łódz

En 2017, Riwal Pologne a ouvert son

premier centre de formation IPAF dans

la ville de Łódz, au centre de la Pologne.
Le centre respecte toutes les exigences

IPAF, et à fin décembre, plus de 50 opérateurs avaient déjà achevé des forma-

tions sur le nouveau site. Des formations

leurs projets. Riwal est la première

société à proposer des formations IPAF
en Pologne. Grâce à notre initiative sur
la formation, nous réalisons la mission

de l’entreprise qui est « d’offrir la meilleure expérience client ».

sont prévues toutes les semaines à

Łódz. L’équipe de formation de Riwal

Pologne formera également les opéra-

teurs dans tous les dépôts Riwal, mais

également sur le site des clients. « Nous
avons décidé de développer les capacités en formation IPAF de Riwal Pologne
car nous travaillons avec quelques

entreprises polonaises qui opèrent à

l’étranger », a déclaré le directeur pays
de Riwal Pologne, Wojciech Lisicki. « Il
est important d’offrir aux opérateurs la
possibilité d’obtenir les licences IPAF

en Pologne avant qu’ils ne commencent

Pierwsze w Polsce Centrum
szkoleniowe IPAF w Łodzi

się 700 osób, a wśród nich gwia-

W lipcu 2017 roku Riwal w Polsce

stwierdził Wojciech Lisicki, Dyrektor

Brosnan i Colin Firth.

iowe IPAF zlokalizowane w centrum

dać operatorom urządzeń możliwość

zdy filmowe – Meryl Streep, Pierce

Poza wsparciem sprzętowym na

planie filmu „Mamma Mia 2”, Riwal
miał także swój udział w produkcji

popularnego serialu „Ibiza” realizo-

wanego przez Netflix w chorwackim

Splicie. Na potrzeby serialu od Riwal
wynajęto dwa podnośniki montowane na podwoziu samochodowym.

otworzył pierwsze Centrum Szkolenkraju. Łódzki ośrodek spełnił wszystkie

wymogi stawiane przez IPAF, a do końca
grudnia 2017 roku szkolenie ukończyło
już ponad 70 operatorów. Centrum

szkoleniowe prowadzi kursy IPAF co
tydzień. Zespół Riwal będzie także

szkolić operatorów w poszczególnych

oddziałach oraz – na specjalne zlecenie

– u klientów. „Postanowiliśmy rozszerzyć
ofertę Riwal o szkolenia IPAF, ponieważ
współpracujemy z wieloma polskimi
firmami działającymi za granicą” –

Zarządzający Riwal w Polsce. „Chcemy
uzyskania uprawnień IPAF w Polsce

przed rozpoczęciem pracy na zagranicznych projektach. Riwal jest pierwszą

firmą w Polsce, która oferuje szkolenia
IPAF. Dzięki inicjatywie szkoleniowej

wypełniamy misję naszej firmy, którą

jest dostarczanie klientom jak najlepszych doświadczeń w branży poprzez
zaangażowanie zespołu.”

Zapytaj o szkolenia w Polsce:
szkolenia@riwal.com

Highlights

Ouverture d’un nouveau dépôt à Madrid
Port de Koper en Slovénie

Le 22 septembre, Riwal Madrid a

otwarcie nowego oddziału. Zapros-

organisé une journée portes ouver-

zono klientów, dostawców, przedsta-

tes pour célébrer l’ouverture de son
Koper, l’unique port maritime de

Slovénie, est situé à l’extrémité nord de
la mer Adriatique et relie les marchés
d’Europe centrale et du sud-est à la

mer Méditerranée et en Extrême-Orient.
Contrairement à la plupart des ports

européens, Koper n’est pas géré par des

a été heureuse de soutenir le projet

qui a commencé l’année dernière, par
une gamme d’équipements dont des

machines telles que la JLG 1350SJP, la

JLG 800AJ, la JLG 860SJ, la JLG 4394RT
et la JLG 510AJ.

La société offre des services portuaires
et logistiques, dont la manutention des

cargaisons, et des services d’entreposage
pour tous les types de marchandises. Un

Port w Koprze
Słowenia
Koper, jedyny port morski Słowenii,

de nos clients slovènes effectue divers

jest położony na północnym krańcu

Koper, y compris la peinture des bateaux,

łączący rynki Europy Środkowej i

types de maintenance pour le Port of

le décapage au sable et le lavage à haute
pression des élévateurs de frets et des

réservoirs de carburant. Riwal Slovénie

w Koprze nie jest zarządzany przez

władze portowe, ale przez publiczną
spółkę akcyjną Luka Koper. Firma

świadczy usługi portowe i logistyczne,
w tym między innymi przeładunek

towarów oraz usługi magazynowe.

autorités portuaires mais par une société
anonyme dont le nom est Port of Koper.

większości portów europejskich, port

Morza Adriatyckiego i stanowi punkt
Południowo-Wschodniej z krajami
Morza Śródziemnego i Dalekiego
Wschodu. W przeciwieństwie do

Jeden z naszych słoweńskich klientów
wykonuje prace konserwacyjne na

terenie portu, na przykład malowanie

podnośników dokowych czy piaskowanie
i wysokociśnieniowe mycie podnośników
załadunkowych i zbiorników paliwa. Na
potrzeby rozpoczętej w ubiegłym roku

inwestycji w Riwal w Słowenii wynajęto
szeroką gamę maszyn, między innymi

podesty JLG 1350SJP, JLG 800AJ, JLG
860SJ, JLG 4394RT i JLG 510AJ.

Otwarcie nowego
oddziału w
Madrycie

wicieli prasy branżowej i przyjaciół

nouveau dépôt avec ses clients,

marki. Nowy obiekt, położony w

fournisseurs, partenaires et presse

odległości zaledwie 50 metrów od

spécialisée. Le nouveau dépôt, juste

poprzedniego, zajmuje łącznie 3

300 m2, w tym 900 m2 powierzchni

à 50 mètres de l’installation précé-

dente, couvre 3300 m avec 900 m

magazynowej, 400 m2 powierzchni

grande cour. L’extension a permis

dowa umożliwi zwiększenie liczby

2

2

d’entrepôt, 400 m2 de bureaux et une

biurowej oraz duży plac. Rozbu-

d’augmenter la capacité du dépôt

dostępnych w oddziale jednostek

d’un peu plus de 200 machines sur

sprzętowych. Dziś jest to nieco

site actuellement à plus de 300 d’ici

ponad 200 maszyn, a docelowo do

fin 2018.

końca 2018 roku ma ich być ponad
300.

Le nouveau dépôt permettra également à Riwal de rationaliser les

Nowy obiekt usprawni także proces

les plus hauts niveaux de sécurité,

najwyższy poziom bezpieczeństwa

processus de location en fournissant
d’efficacité et de service à sa clientèle.

wynajmu, zapewniając klientom

W dniu 22 września w hiszpańskiej

filii Riwal w Madrycie zorganizowano

i wydajności oraz optymalną jakość
obsługi.

imprezę typu „drzwi otwarte”, aby uczcić

Highlights

Ładowarki
teleskopowe dla
SEH Engineering
na potrzeby
budowy kompleksu
startowego dla
rakiet Ariane 6
w Afryce

Błyskawiczna reakcja:
Zespół Riwal-AFI
Academy organizuje
błyskawiczne szkolenie
dla załogi liniowca
wycieczkowego
Do zespołu Riwal-AFI Academy w Hamburgu zgłosił się niemiecki armator TUI

Cruises z bardzo nietypowym zleceniem.
Dotyczyło ono możliwości zorganizowa-

nia przez hamburski zespół szkolenia dla

Konsorcjum kierowane przez

załogi wycieczkowca Mein Schiff 6 zacu-

francuską grupę Eiffage zdobyło

mowanego w porcie w Hamburgu. Co w

kontrakt na wykonanie instalacji

tym nietypowego? Już następnego dnia

startowych dla Ariane 6 – rakiet

liniowiec miał wyruszyć w rejs do Stanów

nośnych nowej generacji budowa-

Zjednoczonych, a więc załoga musiała

nych na zlecenie Europejskiej Agencji

zostać przeszkolona w ciągu kolejnych 24
godzin – na dodatek w języku angielskim.

En une journée, Riwal-AFI Academy
a formé l’équipage international d’un
paquebot de croisière

Zespół Riwal-AFI Academy w składzie:

Ingo Steinberg, Ingo Kalettka i René Otsmann – podjął wyzwanie. Błyskawicznie

uruchomiono dostęp do platformy szkoleniowej IPAF, zorganizowano materiały

edukacyjne w języku angielskim specjalnie

Kosmicznej. Riwal ma ważny wkład

Des chariots télescopiques pour SEH
Engineering en vue de la construction
du complexe de lancement de la fusée
Ariane 6

Hambourg a été approchée par une
société de croisière allemande TUI
Cruises avec une demande inha-

bituelle. TUI Cruises a demandé à
l’équipe de Hambourg de former
l’équipage du paquebot de croi-

sière Mein Schiff 6 amarré au port de
Hambourg. Simple ? Peut-être, mais

le bateau allait quitter Hambourg pour

l’académie, Ingo Steinberg, a dirigé en

personne la formation qui s’est achevée
à temps, et a remis les certifications

internationales requises. Le client a été

très satisfait du service de l’académie et
pense maintenant à faire de Riwal-AFI-

Academy son principal centre de formation de tous les équipages des bateaux
de croisière TUI.

przeprowadzono kompletne szkolenie na

miejscu, łącznie z egzaminem końcowym.
Szkolenie osobiście poprowadził dyrektor Akademii Ingo Steinberg. Kursanci

pomyślnie ukończyli szkolenie i otrzymali

odpowiednie międzynarodowe certyfikaty.
Klient był bardzo zadowolony z jakości

usług i rozważa współpracę z Riwal-AFI-

Academy jako głównym centrum szkoleniowym dla załóg wszystkich statków TUI
Cruises.

les États-Unis le jour suivant et la

À propos de TUI Cruises et de Mein

en 24 heures et réalisée en anglais.

TUI Cruises a été créé en avril 2008 en

Firma TUI Cruises powstała w kwiet-

L’équipe de l’académie, constituée

voyages allemande TUI Group et Royal

niemieckiego koncernu turystycznego TUI

opérant dans le monde entier. Mein Schiff

działającej na całym świecie. Mein Schiff

TUI Cruises. Depuis l’été 2017, Mein Ship

Cruises. Począwszy od sezonu letniego w

l’Amérique du Nord, où l’accent est mis

Ameryki Północnej jako pierwszy liniowiec

formation devait donc être achevée

d’Ingo Steinberg, d’Ingo Kalettka

et de René Otsmann, a immédiate-

ment créé une connexion sur le site
E-learning de l’IPAF, organisé des

supports de formation en anglais pour
l’équipage international et préparé
une formation complète sur site,

examens compris. Le directeur de

Schiff 6
tant que joint venture entre la société de

niu 2008 roku jako spółka joint venture

Caribbean Ltd, une société de croisières

Group i Royal Caribbean Ltd., linii rejsowej

est la dernière acquisition de la flotte de

jest najnowszym nabytkiem we flocie TUI

6 est le premier bateau, à destination de
sur le bien-être et la relaxation.

5 ładowarek teleskopowych na 12
miesięcy. Kontrakt o wartości 220
mln USD został przyznany przez

francuską agencję kosmiczną Centre
National d’Études Spatiales (CNES).
Kompleks startowy powstanie na
terenie francusko-europejskiego

dla międzynarodowej załogi statku oraz
L’équipe du Riwal-AFI Academy à

w inwestycję dzięki wypożyczeniu

Un consortium dirigé par le groupe

français de construction Eiffage a remporté le contrat de construction d’un

complexe de lancement pour la fusée

Ariane 6, la nouvelle génération de lan-

ceur de l’Agence spatiale européenne, et
Riwal a apporté une contribution importante avec cinq chariots télescopiques
pour douze mois.

Le contrat, d’une valeur de 220 millions
de dollars, a été attribué par le Centre
National d’Études Spatiales (CNES),

l’agence spatiale française. Le complexe
sera construit sur la base de lancement

ment d’assemblage du lanceur. Eiffage

kosmodromu w pobliżu Kourou w

opportunités importantes d’emplois et

inwestycji planowane jest na

Plusieurs sous-traitants et fournisseurs

Zakres prac obejmuje budowę

seront impliqués dans la phase de con-

odprowadzania płomieni i gorących

a déclaré que le projet créerait « des

Gujanie Francuskiej. Zakończenie

d’intégration pour les jeunes guyanais.

październik 2018 roku.

locaux de matériels et équipements

wyrzutni z dwoma kanałami do

struction ».

gazów, 90-metrową ruchomą wieżę

Ariane 6, dont le premier vol est prévu

halę montażową dla rakiet. Jak

aux besoins du marché quant au lance-

„powstaną istotne nowe możliwości

lourds en orbite géostationnaire.

Gujańczyków, a w roboty budowlane

serwisową o masie 6000 ton oraz

pour 2020, a été conçue pour répondre

podkreśla Eiffage, dzięki inwestycji

ment de satellites de poids moyens et

zatrudnienia i integracji dla młodych
będą również zaangażowani

française et européenne près de Kourou

lokalni podwykonawcy i dostawcy

prévue en octobre 2018.

6, której pierwszy lot zaplanowano

2017 roku Mein Ship 6 będzie pływał do

L’étendue des travaux comprend une

towana specjalnie do wynoszenia

oferujący rejsy wypoczynkowe.

le portique de service mobile de 6 000

geostacjonarną orbitę transferową

en Guyane française. La livraison est

materiałów i sprzętu”. Rakieta Ariane
na 2020 rok, została zaprojek-

aire de lancement et ses deux carneaux,

satelitów o średniej i dużej masie na

tonnes et 90 mètres de haut, et un bâti-

(GTO).
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L’expérience Riwal en matière de sécurité

Zasady Bezpieczeństwa
Cel: zero wypadków

Il est évident que le travail en hauteur
est plus dangereux que le travail au

sol. Effectivement, en ce qui concerne
les accidents de travail, les chutes de

hauteur restent la principale cause de

blessures graves. Cela signifie que Riwal
peut jouer un rôle très important dans

l’amélioration de la sécurité au travail et
dans la réduction de la fréquence des

chutes provoquant des blessures graves
car une nacelle de travail en hauteur

reste souvent la solution la plus sûre. En
fait, dans certains cas, une nacelle de

travail représente la seule et unique so-

lution sûre d’accès aux zones de travail.
Mais notre engagement en faveur de la

sécurité ne s’arrête pas à la signature du
contrat ou à la vente d’un équipement.

Comme notre service est étroitement lié
à la sécurité en général, nous avons la

soigneusement tous les risques pour

la sécurité afin d’anticiper ce qui doit

être fait pour réaliser le travail en toute
sécurité. Lorsque nous décelons une

opportunité d’améliorer la sécurité ou

d’éliminer un comportement à risque,
nous mettons en place des solutions

pour un environnement de travail sans

accident. Nous collaborons également
avec nos clients afin de répondre à

toutes leurs questions quant à une opération en toute sécurité de la nacelle de
travail en hauteur.

Nous organisons à la demande des

quarts d’heure sécurité et des ateliers
pour les opérateurs et les services de

gestion. Par ailleurs, Riwal propose des
formations certifiées IPAF (Fédération

Internationale des matériels d’accès en

hauteur). Tout cela se résume dans notre
conviction que les personnes représentent les ressources les plus précieuses
de notre organisation – ou de toute
organisation.

Voilà pourquoi nous appliquons la tolé-

rance zéro pour toute violation de la sé-

RULES
APPLY

Stosuj procedurę
ryzyka w ostatniej
minucie

Stosuj się do zasad
bezpieczeństwa

Utrzymuj czystość
w miejscu pracy

curité. Nos employés doivent réfléchir à

Używaj tylko
bezpiecznego i
sprawdzonego sprzętu
do pracy

Tylko operatorzy z
uprawnieniami mogą
obsługiwać podesty
ruchome

leurs propres comportements en matière
de sécurité, respecter à tout moment

DRIVE
SAFE

nos 10 règles de sécurité et se conformer à toute autre réglementation ap-

plicable. Nous existons pour aider notre
clientèle à travailler de manière aussi

productive et efficace que possible. Cela
signifie le bon outil pour chaque tâche,
mais surtout pour terminer chaque tra-

Zawsze stosuj
środki ochrony
indywidualnej

Dbaj o prawidłową
postawę podczas
pracy

Prowadź bezpiecznie
oraz bądź ostrożny na
drodze

Używaj chemikaliów
Nie przegap sytuacji
zgodnie z zaleceniami
zagrożenia wypadkiem,
karty preparatu
zawsze raportuj o sytuacjach
niebezpiecznego
niebezpiecznych

Zastanów się nad swoimi zachowaniami w odniesieniu do poprawy poziomu bezpieczeństwa; każdy ponosi odpowiedzialność za swoje
zachowanie i należy być tego świadomym. Szczegółowe objaśnienie zasad bezpieczeństwa można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.riwal.com

vail en toute sécurité.

Above all. Riwal

responsabilité particulière d’aider nos

clients à comprendre l’importance de la
sécurité du lieu de travail et du manie-

Riwal i bezpieczeństwo

ment en toute sécurité de notre équipement.

En conséquence, la sécurité est de loin

Nie da się zaprzeczyć, że praca na
wysokości jest naturalnie bardziej

la plus importante des cinq valeurs fonpriorité est de fournir le niveau le plus

wskazują, że upadek z wysokości jest

élevé de sécurité à notre clientèle pour

chaque location ou vente. Tout accident
est un de trop et tous les accidents

sont évitables. Encouragés par cette

conviction, nous nous engageons à faire
tout notre possible afin de sensibiliser

davantage nos employés et nos clients à
la sécurité.

La sécurité commence par la com-

préhension de la tâche à exécuter et le

choix de l’équipement approprié. Mais il
est tout aussi important de se préparer
convenablement, en particulier étudier

Dlatego robimy wszystko, co w naszej
mocy, aby konsekwentnie podnosić

niebezpieczna od pracy na ulicy lub na

damentales de Riwal. Notre plus grande

Każdemu wypadkowi można zapobiec.

piętrze. Statystyki wypadków przy pracy
pierwszą przyczyną poważnych obrażeń

u pracowników. Riwal może mieć istotny
wkład w poprawę bezpieczeństwa w

miejscu pracy i ograniczenie częstości
upadków powodujących poważne

urazy. Podesty ruchome są bowiem

niemal zawsze najbezpieczniejszym
rozwiązaniem do realizacji pracy na

wysokości. W niektórych przypadkach
jest to wręcz jedyne bezpieczne

rozwiązanie umożliwiające dostęp do
miejsca, w którym należy wykonać
określone zadanie.

Nasze zaangażowanie w kwestię

bezpieczeństwa nie kończy się wraz

z podpisaniem umowy sprzedaży czy

wynajmu sprzętu. Działamy w branży,
która jest ściśle związana z tym tematem. Czujemy więc szczególną

odpowiedzialność za naszych klientów i

dążymy do tego, aby mieli świadomość,
jak istotne jest bezpieczeństwo w

miejscu pracy i bezpieczna eksploatacja
naszych urządzeń.

Bezpieczeństwo jest najważniejszą z

pięciu fundamentalnych wartości Riwal.

Chcemy mieć pewność, że sprzedawane
i wynajmowane przez nas maszyny

zapewnią naszym klientom najwyższy

poziom bezpieczeństwa. Każdy wypadek to „o jeden wypadek za dużo”.

świadomość naszych pracowników i

klientów w zakresie bezpieczeństwa.
Dbając o bezpieczeństwo, trzeba

analizować zadania, jakie mają być

wykonane, a następnie odpowiednio

dobierać do nich sprzęt. Równie ważne
jest właściwe przygotowanie do pracy,
a zwłaszcza szczegółowe rozważenie
potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu
można odpowiednio zaplanować

działania, aby zadanie zostało wykonane
bezpiecznie. Wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość poprawy bezpieczeństwa
lub wyeliminowania potencjalnie

niebezpiecznych zachowań, można
podejmować proaktywne działania

w celu stworzenia bezwypadkowego

środowiska pracy. Współpracujemy z
naszymi klientami, odpowiadając na

wszelkie pytania dotyczące bezpieczn-

ego użytkowania podestów ruchomych.
Na życzenie prowadzimy warsztaty i

instruktaże stanowiskowe dla opera-

Każde zadanie wymaga odpowiedniego
narzędzia, jednak zawsze priorytetowe
znaczenie ma bezpieczne wykonanie
pracy.

torów i działów zarządzania. Riwal oferuje ponadto certyfikowane szkolenia IPAF
(International Powered Access Federation). Wszystkie te działania wyrastają

z naszego głębokiego przekonania, że
personel stanowi najważniejszy
zasób w każdej organizacji.

Dlatego właśnie w Riwal obowiązuje polityka „zero tolerancji” wobec naruszeń
bezpieczeństwa. Nasi pracownicy

mają obowiązek analizowania swoich

działań pod kątem bezpieczeństwa oraz
postępowania zgodnie z opracowanymi
w Riwal 10 zasadami bezpieczeństwa

oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Nasza firma istnieje po to, aby nasi klienci mogli prowadzić swoją działalność tak
wydajnie i skutecznie, jak to możliwe.
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Riwal wspiera Volvo Ocean Race
Boatyard
Trwają regaty Volvo Ocean Race

2017–2018. Podczas aktualnej edycji

tego prestiżowego wyścigu Riwal od-

grywa ważną rolę jako oficjalny partner.
Firma dostarczyła 20 podnośników
nożycowych i dwa wózki widłowe

wykorzystywane w Boatyard, czyli

mobilnym warsztacie szkutniczym or-

ganizowanym w 12 miastach leżących
na trasie, aby umożliwić konserwację
jachtów między kolejnymi odcinkami

regat. Żeglarze mają do dyspozycji dwa

est en cours. Dans cette édition,
Riwal joue un rôle important
en tant que fournisseur officiel.
Riwal a fourni 20 plates-formes
ciseaux et deux chariots élévateurs au chantier naval itinérant
qui s’installe dans les 12 villes
escales pour la maintenance des
bateaux entre chaque course.
Il y a 2 chantiers navals itinérants
complets qui se relaient pour
garder une longueur d’avance sur
les bateaux.

flambant neuve et reveniez chez le

concessionnaire. Vous avez juste devant
vous la liste des travaux obligatoires.
Nous avons une série de tâches qui

couvre tout, de la fabrication de la voile
au système de quille, en passant par

l’hydraulique, l’électronique, les mâts,

le gréement et toute autre composante

ou système du bateau. C’est donc notre
priorité ; nous nous chargeons égale-

ment de tout ce qui est survenu durant
une course, les avaries et autres, et

nous essayons de faciliter tout travail

supplémentaire des équipes du mieux
que nous pouvons. Enfin, les équipes

possèdent leur propre petit équipage à

terre pour le travail de détail. » Au total,
il y a un personnel de 24 spécialistes

de chantier naval, a déclaré Neil, mais
Selon Neil Cox, le chef du chantier na-

ils sont aussi secondés par différents

mouvementée mais essentielle. « Le

jusqu’à 65 personnes dans certaines

toute la flotte », a-t-il expliqué. « En gros,

que notre temps est limité et les heures

comme si vous achetiez une voiture

avons 5 jours pour nous charger de sept

val, chaque escale est particulièrement
principe du chantier naval est de servir
nous suivons un manuel d’entretien,

fournisseurs et l’équipe compte donc
villes escales. « Notre plus grand défi est
de travail disponibles dictent tout. Nous

powiększa się do 65 osób. „Wyzwaniem
są wąskie ramy czasowe oraz określona
liczba dostępnych roboczogodzin. Jest
to kluczowa kwestia. Mamy do dyspozycji 5-dniowe okienko, w tym czasie
musimy wykonać planowy przegląd

siedmiu jachtów oraz usunąć ewentu-

alne dodatkowe usterki odkryte podczas
postoju. Praca w takim trybie wymaga
maksymalnej wydajności”.

kompletne mobilne warsztaty, które są

To właśnie tutaj – zdaniem Neila Coxa

oczekiwaniu na przypływające jachty.

nożycowe Riwal. „Ponieważ klu-

Jak podkreśla Neil Cox, Kierownik

pracy, jesteśmy zadowoleni z tego, że

gorączkowej atmosfery, każdy przy-

poszczególnych kontenerów, a przy ich

Neil clame également haut et fort

rolę. „Boatyard to miejsce, w którym

się kadłubem, lakiernicy wyprawkami

aidés avant le départ de la course.

„Działamy według podręcznika ser-

i tak dalej. Podnośniki są dla nich

utile en emmenant des formateurs ;

przeglądu nowego samochodu w

znakomicie się sprawdza” – podkreśla

des conducteurs certifiés de chariot

sobą wykaz wszystkich czynności,

ogromną część pracy. Staramy się

Réaliser cette formation avant le dé-

określoną sekwencję działań – od żagli

– dodaje. Neil Cox chwali również

Riwal a joué un grand rôle en facili-

stępki, maszty, takielunek oraz wszyst-

przed rozpoczęciem regat. „Ekipa

été plus difficile et tout le monde l’a

To jest nasz główny priorytet. W drugiej

a dzięki temu w każdym zespole są

de pouvoir ouvrir les conteneurs et

problemami, które wystąpiły na eta-

wózków widłowych i podnośników

vail. C’est ce que Riwal a représenté

przykład wszelkiego rodzaju uszkodze-

przed wyścigiem okazało się niezwykle

wykonywać wszystkie dodatkowe prace

w nasze przedsięwzięcie. Bez pomocy

une composante très utilisée de toute

Poszczególne drużyny mają również

byłoby nam wykonywać naszą pracę.

de les utiliser au maximum autant que

zajmują się niezbędnymi detalami”. Jak

to, że możemy po prostu otworzyć war-

24 osoby, jednak do tej liczby dochodzi

właśnie jesteśmy im wdzięczni”.

Support de Riwal pour le chantier naval
de Volvo Ocean Race

La Volvo Ocean Race 2017-2018

w niektórych miastach na trasie ekipa

rozstawiane w kolejnych miastach w

– idealnie sprawdzają się podnośniki
czowe znaczenie ma wydajność

Boatyard, pomimo panującej tam

możemy wyjechać podnośnikami z

stanek na trasie pełni niezwykle ważną

pomocy nasi serwisanci mogą zająć

la manière dont l’équipe Riwal les a

obsługujemy całą flotę” – wyjaśnia.

i konserwacją powierzchni kadłuba

« L’équipe Riwal s’est avérée très

wisowego, podobnie jak w przypadku

ogromną pomocą. Póki co ten system

chaque équipe possède maintenant

punkcie dealerskim. Serwisant ma przed

Cox. „Podnośniki nożycowe wykonują

élévateur et de plate-forme ciseaux.

które musi wykonać. My również mamy

maksymalnie je wykorzystywać”

but de la course fut un atout énorme.

poprzez hydraulikę i elektronikę, układ

wsparcie, którego udzielił zespół Riwal

tant notre travail. Sans eux, ça aurait

kie inne komponenty i systemy jachtu.

Riwal pomogła z organizacją szkoleń,

compris – c’est tellement rassurant

kolejności zajmujemy się ewentualnymi

teraz serwisanci z certyfikatem obsługi

de se mettre immédiatement au tra-

pie regat poprzedzającym postój, na

nożycowych. Odbycie takiego szkolenia

pour nous. »

niami. W miarę możliwości staramy się

pomocne. Riwal wniósł ogromny wkład

gie », a-t-il déclaré. « Elles représentent

dla zespołów najlepiej jak potrafimy.

specjalistów z Riwal znacznie trudniej

l’organisation. Nous essayons toujours

swoje niewielkie ekipy serwisowe, które

Korzyści są obopólne, a dla nas liczy się

possible. »

mówi Neil Cox, zespół Boatyard liczy

sztat i od razu zabrać się do pracy. Za to

équipes en plus de tout le travail nécessaire découvert au cours de l’escale.

Nous devons donc être aussi efficaces
que possible. »

C’est dans ce cadre que la disponibilité
des plates-formes ciseaux de Riwal

s’est avérée si précieuse, a rapporté

Neil. « Puisque l’efficacité est clé, c’est
formidable que nous puissions juste

sortir les plates-formes ciseaux hors

des conteneurs de chaque équipe et

de notre propre conteneur, et ensuite
nos testeurs sont dans la nacelle sur
la coque, nos peintres effectuent les

retouches et la préparation de la surface
de coque, etc. – en utilisant immédiatement ces plates-formes ciseaux. »

Jusqu’à présent, on dirait de la « ma-

personel partnerów regat. Zdarza się, że
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