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Fracht FWO Polska dostarcza 129-tonowe urządzenia na budowę nowego 

bloku energetycznego na Żeraniu 

(Warszawa, 03.04.2019) – Jak szybko, sprawnie i just-in-time zorganizować transport 
urządzeń o łącznej wadze 129 ton? Przed takim zadaniem stanął Dział Project Cargo Fracht 
FWO Polska, wiodący operator logistyczny dla przemysłu, obsługujący polskie i 
międzynarodowe koncerny z branży przemysłowej i energetycznej. W marcu dostarczył 
właśnie taki ładunek na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrociepłowni Żerań w 
Warszawie z zakładu produkcyjnego w Opolu.  
 
Spedytorzy Fracht FWO Polska zorganizowali przewóz drogowy urządzeń do EC Żerań na 
zlecenie jednej z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych, generalnego 
wykonawcy w zakresie budownictwa energetycznego i przemysłowego. Pierwszy ładunek 
stanowiła ważąca 105 ton główna część wymiennika pseudokondensacji, o długości 9,25 m, 
szerokości 5,3 m i wysokości 4,05 m. Drugi to komory wodne zbiornika kondensacji, ważące 
łącznie 24 tony, o długości 10,1 m, szerokości 4 m i wysokości 4,1 m.  
 
Z inżynierską precyzją 
Fracht FWO Polska odpowiadał za kompleksową realizację całego procesu transportowego, od 
zaplanowania i przygotowania niezbędnej dokumentacji, nadzór nad załadunkiem i 
rozładunkiem oraz konwojowany przewóz drogowy, z wykorzystaniem specjalistycznych 
naczep. Operator odpowiadał też za wszystkie formalności, w tym uzyskanie od 
administratorów dróg niezbędnych zezwoleń na przejazd.  
 - Organizacja transportu ponadnormatywnego, bez względu na dystans i zasięg, krajowy czy 
międzynarodowy, zawsze wymaga dużego doświadczenia i know-how. Nasi specjaliści z Działu 
Project Cargo mają szeroką wiedzę nie tylko z zakresu logistyki, ale także inżynierii. Dzięki temu 
wiedzą, jak poruszać się po skomplikowanej dokumentacji technicznej i procedurach 
administracyjnych, koniecznych do uzyskania różnego rodzaju pozwoleń – wyjaśnia Jarosław 
Jankowski, dyrektor ds. rozwoju, Fracht FWO Polska. 
Po stronie Fracht FWO Polska było również wykonanie wymaganych prawnie ekspertyz 
technicznych oraz opracowanie inżynieryjnych planów transportowych. Kolejną kwestią było 
sprawdzenie infrastruktury drogowej na wyznaczonej trasie przejazdu, czy spełnia ona 
warunki do wykonania tego transportu. Należało wziąć pod uwagę konieczność demontażu i 
montażu znaków drogowych, barierek oraz dostosowanie rond i innych elementów 
infrastruktury drogowej.  
Transport urządzeń z Opola do Warszawy podzielono na dwa etapy. W pierwszym konwój 
dotarł w okolice Łodzi, aby w kolejnym osiągnąć cel. Przejazd odbywał się w konwoju w 
godzinach nocnych.  
 
Ponadnormatywne transporty krajowe dla klientów Fracht FWO Polska 
Specjalizacją Fracht FWO Polska jest organizacja transportów project cargo i 
ponadnormatywnych, z wykorzystaniem wszystkich gałęzi transportowych – drogowej, 



                                                                        INFORMACJA PRASOWA 

Fracht FWO Polska Sp. z o.o  

Adres: 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4C, tel. +48 22 334 20 60,  

KRS: 0000148195, NIP: PL 7542735115, REGON: 532368082 

 

morskiej, lotniczej, kolejowej oraz śródlądowej. Operator współpracuje z firmami i 
producentami z branży energetycznej, przemysłu ciężkiego, chemicznego, automotive i FMCG. 
Wśród dostarczanych przez Fracht FWO Polska ładunków w transporcie krajowym są zarówno 
drobne części zamienne jak i ważące ponad 100 ton turbiny , generatory, transfomatory  czy 
zbiorniki wody przemysłowej. Przy organizacji przewozów operator współpracuje tylko ze 
sprawdzonymi partnerami.  
 
Realizację powyższego transportu Fracht FWO uwiecznił na filmie, który dostępny jest pod 
linkiem: https://youtu.be/N5yxr52Su5s  
 
 

*** 

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 
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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