
                                                                          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 

 

 
 
Kilkadziesiąt zestawów w jednej dostawie Fracht FWO dla branży 
energetycznej  
 
(Warszawa, 17.05.2021) – Specjalizacją Fracht FWO, operatora logistycznego dla przemysłu, 
jest organizacja dostaw dla firm z branż: energetycznej, chemicznej, przemysłu ciężkiego oraz  
oil&gas. W kwietniu Fracht FWO zrealizował kolejny z wielu tegorocznych  projektów w 
zakresie project cargo, w ramach którego zorganizował 40 transportów z ładunkami 
ponadgabarytowymi z  Włoch do Polski.  
 
W sumie dostawa obejmowała 94 różne elementy dwóch kotłów parowych napędzanych 
gazem. Największy z elementów miał wysokość przekraczającą 4 m. Urządzenia odbierane były 
z trzech lokalizacji w północnych Włoszech i transportowane do odbiorcy w południowej 
Polsce.  
 
Alternatywne trasy z uwagi na Covid-19 
Organizacja tej dostawy wymagała precyzyjnego zaplanowania i  koordynacji działań między 
zespołowych, tj. wytyczenie najbardziej optymalnych tras z uwzględnieniem obostrzeń i 
wyłączeń z powodu pandemii oraz dobór środków transportu. Do przewozu całego ładunku 
wykorzystano 40 zestawów drogowych, w tym platformy,  naczepy standardowe oraz zestawy 
niskopodwoziowe do transportu ładunków ciężkich i ponadnormatywnych. Planując trasy 
przejazdów z Włoch do Polski spedytorzy Fracht FWO musieli uwzględnić możliwe utrudnienia 
w infrastrukturze drogowej (tj. mosty, ronda, tunele), a także liczne ograniczenia związane z 
uzyskaniem pozwoleń na poruszanie się po drogach publicznych w krajach tranzytowych. Na 
przykład opóźnienia w wydawaniu zezwoleń we Włoszech, ze względu na obostrzenia Covid-
19 oraz zamknięcie uzgodnionej wcześniej trasy wiodącej przez Austrię, zadecydowały o 
wyborze alternatywnej trasy przez Słowenię. Wyzwaniem przy realizacji tego projektu, było 
także skoordynowanie z producentem we Włoszech załadunku poszczególnych elementów 
zgodnie z wytycznymi co do kolejności ładowania oraz ich zabezpieczenia.  
 
- Z pewnością, nowym doświadczeniem były tutaj wymogi, które trzeba było spełnić w związku 
z różnymi obostrzeniami związanymi z Covid-19 na całej trasie przejazdu, co wydawać by się 
mogło, iż w przypadku tego rodzaju ładunków nie powinny mieć znaczenia. Jednakże kwestie 
formalne okazały się być kluczowe, tak samo jak wymogi klienta co do załadunków. Połączenie 
i zgranie tych dwóch obszarów stanowiło spore wzywanie.  Dział Project Cargo Fracht FWO ma 
jednak tak duże doświadczenie w realizacji nawet najbardziej skomplikowanych transportów, 
że nie spowodowało to żadnych opóźnień ani problemów w dostawie tego ładunku – 
podkreśla Jarosław Jankowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu, Fracht FWO Polska. 
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Fracht FWO na rynku project cargo 
Fracht FWO jest jednym z liderów polskiego rynku transportów ponadnormatywnych. Przy 
realizacji międzynarodowych projektów, Dział Project Cargo korzysta ze wsparcia i sieci 
oddziałów Grupy Fracht w ponad 110 krajach na świecie, co umożliwia realizację dostaw 
praktycznie do każdego miejsca na naszym globie. Wzmacniając ofertę dla klientów, Fracht 
FWO rozwija także transporty drogowe różnych grup towarowych, w tym cało-pojazdowe 
(FTL), częściowe i drobnicowe (LTL), dedykowane dostawy expressowe, głównie dla sektora 
automotive i innych klientów produkcyjnych. W ofercie firmy zajdziemy również organizację 
transportów z grupy ADR czy w temperaturze kontrolowanej.  
 
 

*** 

Fracht FWO Polska 
Fracht FWO Polska Sp. z o.o, działa od 2006 r. z siedzibą w Warszawie. Posiada cztery placówki w: Poznaniu, 
Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie. 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 ok. 50 
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, posiadając ponad 115 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: frachtfwo@prlogistics.pl  
tel.: + 48 660 064 992 
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