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Najbardziej złożony logistycznie transport 953 ton – Fracht FWO dostarczył 
urządzenia dla 3 elektrowni w Argentynie 
 

(Warszawa, 18.06.2019) – Fracht FWO Polska, wiodący operator logistyczny dla przemysłu, 
specjalizujący się w organizacji dostaw ładunków ponadnormatywnych, zorganizował 
transport 953 ton ciężkich urządzeń dla 3 elektrowni geotermalnych w Argentynie. 
Organizacja tej dostawy, ze względu na bardzo duży stopień skomplikowania, wymagała 
współpracy pomiędzy różnymi oddziałami Grupy Fracht w Europie – polskiego, czeskiego i 
włoskiego.  
 
Ważące ponad 953 tony turbiny parowe z oprzyrządowaniem, przeznaczone dla elektrowni 
geotermalnych w Argentynie, miały być przewiezione z portu morskiego w Gdańsku. Zanim 
jednak zostały załadowane na statek płynący do Ameryki Południowej trzeba je było odebrać 
i przetransportować z pięciu różnych zakładów produkcyjnych w Polsce, Czechach i Szwajcarii. 
Cały ładunek stanowiły 104 opakowania z urządzeniami i oprzyrządowaniem o łącznej wadze 
953,5 ton. Najcięższe z nich były 3 generatory, ważące 306,45 ton (każdy o długości 8,15 m, 
szerokości 4,36 m i wysokości 3,25 m) oraz 3 wirniki o masie 128,4 ton (każdy o długości 9,08 
m, szerokości 3,6 m i wysokości 3,6 m).  
 
- Za koordynację całego projektu odpowiadał zespół Fracht Italia. Do naszych zadań jako Fracht 
FWO Polska należało zorganizowanie transportu wirników i oprzyrządowania z zakładów 
produkcyjnych w północnej i południowej Polsce, urządzeń sterujących ze Szwajcarii oraz 
koordynacja najbardziej złożonego logistycznie transportu 3 turbin z chłodnicami, 
wyprodukowanych w fabryce w czeskim Pilznie. Przy organizacji tego etapu transportu 
współpracowaliśmy z czeskim oddziałem Grupy Fracht. Polski zespół zarekomendował też 
wybór Gdańska jako głównego portu załadunkowego – wyjaśnia Roman Mazurkiewicz, project 
manager, Fracht FWO Polska, odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację transportu.  

Łabą z pilźnieńskiej fabryki do portów w Hamburgu i Gdańsku 

Ze względu na rozmiary turbin z chłodnicami, przy przewozie z Pilzna do Gdańska spedytorzy 
Fracht FWO Polska zdecydowali się na najbardziej korzystną opcję transportu 
multimodalnego, a sama dostawa została podzielona na kilka etapów. Najpierw urządzenia 
przewieziono samochodami z czeskiej fabryki do Lovosic nad Łabą, gdzie znajduje się port 
rzeczny. Tu załadowano je na barkę, która w ciągu 4 dni przepłynęła odcinek rzeki o długości 
650 km do portu morskiego w Hamburgu, gdzie urządzenia zostały załadowane na statek 
płynący do Gdańska. Przy rozładunku turbin w gdańskim porcie musiały być wykorzystane dwa 
dźwigi pływające, jedne z największych w Europie - dźwig obrotowy MAJA o udźwigu 330 t i 
Conrad Consul o udźwigu 400 t. typu SHEERLEG.  
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Drogą z fabryk w Polsce i Szwajcarii do portu w Gdańsku 

Przy przewozie wirników i różnego rodzaju oprzyrządowania z zakładów produkcyjnych 
w północnej i południowej Polsce oraz Szwajcarii, Fracht FWO Polska wykorzystał transport 
drogowy. W zależności od rodzaju ładunku były to zarówno specjalistyczne samochody do 
przewozu ładunków ponadnormatywnych jak i standardowe naczepy. 

- Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych zawsze wymaga uwzględnienia wielu 
czynników, związanych także z formalnościami, jak pozwolenia na przewóz drogami 
publicznymi czy załadunki w portach. W przypadku tego transportu kluczowe znaczenie miało 
zapewnienie 100 proc. terminowości dostaw urządzeń do portu morskiego w Gdańsku. 
Realizacja całego zamówienia, ze względu na różne terminy dla poszczególnych podprojektów, 
trwała ok. 2 miesiące. Dzięki dużemu doświadczeniu i bardzo dobrej koordynacji między 
oddziałami Grupy Fracht, wszystko zostało wykonane zgodnie z harmonogramem, a ładunek 
jest już dostarczony do argentyńskiego odbiorcy – podsumowuje Roman Mazurkiewicz.  

Grupa Fracht – doświadczenie i międzynarodowa sieć oddziałów 

Obecnie Grupa Fracht posiada ponad 100 biur na świecie, operator współpracuje też ze 
sprawdzonymi partnerami w różnych krajach. Dzięki doświadczeniu i know-how lokalnych 
zespołów, z rozbudowaną bazą przewoźników, spedytorzy Grupy Fracht FWO mogą 
organizować nawet najbardziej skomplikowane logistycznie transporty ponadnormatywne.  

Obecnie spedytorzy z działu project cargo Fracht FWO Polska przygotowują dwa kolejne 
międzynarodowe transporty ponadnormatywne dla klientów z branży przemysłowej 
i energetycznej, do Uzbekistanu oraz na Bliski Wschód. 

*** 

Fracht FWO Polska 
Fracht FWO Polska Sp. z o.o, działa od 2006 r. z siedzibą w Warszawie. Posiada cztery placówki w: Poznaniu, 
Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Jako operator logistyczny dla przemysłu oferuje pełen wachlarz usług, od 
prostych transportów drogowych, po skomplikowane projekty logistyczne np. związane z dostawami na budowę 
bloków energetycznych. W realizacji zleceń, Fracht FWO Polska wykorzystuje różne środki i gałęzie transportu – 
drogowy, lotniczy, morski i kolejowy. Obsługuje ładunki ponadgabarytowe, kontenerowe, całopojazdowe (FTL) i 
częściowe (LTL), chłodnicze, dostawy just-in-time oraz regularne transporty expressowe na terenie UE. Do grona 
klientów Fracht FWO należą przedsiębiorstwa z energetyki, przemysłu ciężkiego, chemicznego, branży 
automotive oraz FMCG i farmaceutycznej. Korzystając z potencjału sieci partnerów Grupy Fracht, polska spółka 
realizuje dostawy do wszystkich krajów na świecie. Działa w oparciu o certyfikaty ISO14001:2004, ISO9001:2008 
oraz wewnętrzną politykę jakości na bazie certyfikacji SwissStandard.pl, która potwierdza, że biznes prowadzony 
jest zgodnie z wartościami: doskonałość, niezawodność i innowacyjność.  Największym kapitałem Fracht FWO 
Polska są ludzie. Firma starannie dobiera kadry oraz dba o ich systematyczny rozwój. Obecnie zatrudnia 45 
pracowników. Więcej info:  http://frachtfwo.pl/  oraz na  http://www.fracht.com/en/index.php 
 

Grupa Fracht 
Szwajcarska Grupa Fracht z siedzibą w Bazylei, działa na rynku od 1955 roku, jako globalny operator logistyczny, 
specjalizujący się w obsłudze przemysłu. Realizuje łańcuchy dostaw głównie dla branż: energetycznej, 
maszynowej, chemicznej, automotive. Fracht oferuje usługi specjalistyczne (np. project cargo, express), jak i 

http://frachtfwo.pl/
http://www.fracht.com/en/index.php
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standardowe, wykorzystując to tego transport drogowy, lotniczy, śródlądowy, morski i kolejowy. Grupa Fracht 
działa na 6 kontynentach - w Europie, Azji, obu Amerykach, Australii i Oceanii, Afryce, ponad 100 biur. Dzięki 
rozbudowanej sieci partnerów jej zasięg obejmuje wszystkie kraje świata. Firma zatrudnia ponad 1200 osób. 
Szwajcarska Grupa Fracht to najwyższa jakość usług, co potwierdzają certyfikaty ISO14001:2004 oraz 
ISO9001:2008. Więcej info na: http://www.fracht.com/en/index.php 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
 
Anna Mazurek                                                                             Fracht FWO Polska Sp.  z o.o.                                                                       
PRlogistics.pl                                                                                 e-mail: info@pl.fracht.com  

e-mail: fracht@prlogistics.pl  
tel.: + 48 660 064 992 
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