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Fracht FWO wykorzystuje wzrost rynku air cargo i umacnia pozycję lidera w 
dostawach ładunków ponadnormatywnych  

 
(Warszawa, 30.06.2021) – Fracht FWO, operator logistyczny dla przemysłu, wykorzystuje 
globalny wzrost popytu na usługi lotnicze, rozwijając w tym obszarze transporty ładunków 
ponadnormatywnych. Na przełomie maja i czerwca firma zorganizowała kolejną w tym roku 
dostawę przesyłki ciężkiej frachtem lotniczym. Przewożonym ładunkiem była blisko 2,5 
tonowa maszyna do wytłaczania elementów z tworzywa sztucznego do linii produkcyjnej w 
USA.  
 
Od początku roku wzrasta znaczenie frachtu lotniczego w globalnych łańcuchach dostaw, co 
wynika m.in. z  ograniczeń i wzrostu cen w transporcie morskim oraz braku dostępności 
kontenerów. Tendencję potwierdzają najnowsze dane IATA dotyczące światowego rynku air 
cargo, wskazujące po pierwszych czterech miesiącach tego roku 12 proc. wzrost CTK 
(tonokilometrów) wobec kwietnia 2019 (dla porównania wzrost CTK w styczniu wyniósł 1,1 
proc.) oraz wolumenów ładunków lotniczych w ujęciu miesiąc do miesiąca o 5 proc., 
przekraczających poziom z sierpnia 2018 r. W prawie wszystkich regionach świata, z 
wyjątkiem Ameryki Łacińskiej, zwiększył się popyt na lotnicze przewozy towarowe, najwięcej 
w Afryce (30,6 proc.) i Ameryce Płn. (25,6 proc). Zdaniem analityków IATA, rozwój lotniczych 
przewozów towarowych wspiera silne ożywienie gospodarcze i korzystna dynamika 
łańcuchów dostaw. W tym także bardzo niski poziom zapasów oraz bardziej konkurencyjne 
ceny w stosunku do morskich i kolejowych frachtów ładunków skonteneryzowanych.  
 
- Znaczące ożywienie w przewozach towarowych air cargo wpływa też na większe 
zainteresowanie usługami transportu lotniczego w dostawach ładunków 
ponadnormatywnych. Zwłaszcza są one atrakcyjne dla linii produkcyjnych, gdzie zawsze liczył 
się szybki czas realizacji. Duży wzrost zleceń odnotowujemy szczególnie na kierunkach takich 
jak m.in. Brazylia, czy USA, gdzie najczęściej przewożone są części turbin parowych, linii 
produkcyjnych dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego – mówi 
Justyna Czerwińska, kierownik działu spedycji lotniczej, Fracht FWO Polska.  

Ekspresowa dostawa maszyny do USA 
W ostatnim czasie Dział Spedycji Lotniczej Fracht FWO zrealizował kolejną dostawę ładunku 
ponadgabarytowego. To ważąca blisko 2,5 tony maszyna do wytłaczania elementów z 
tworzywa sztucznego dla jednego z największych producentów artykułów higieniczno-
kosmetycznych w USA. Dostawa do amerykańskiego klienta, przez lotnisko w Łodzi do Los 
Angeles, organizowana była pod presją czasu i w ekspresowym tempie.  

Zgodnie z wytycznymi linii lotniczych, wytłaczarkę umieszczono w specjalnie 
zaprojektowanym drewnianym stelażu, co zapobiegało przesunięciom na pokładzie 
samolotu. Ładunek najpierw dostarczono na lotnisko w Łodzi, a po odprawie na lotnisko w 
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belgijskim Liege. Tu przeładowano go na samolot frachtowy lecący bezpośrednio do Los 
Angeles. Za obsługę handlingową odpowiadał agent handlingowy LCJ Cargo.   

Air cargo dla przemysłu i produkcji 
Do klientów Fracht FWO należą największe firmy z branży przemysłowej i produkcyjnej, dla 
których operator dostarcza m.in. maszyny, linie produkcyjne i ich elementy. Wsparciem przy 
organizacji dostaw lotniczych (door-to-door, door-to-airport, airport-to-door, airport-to-
airport, czartery) jest doświadczenie i globalna sieć partnerska Grupy Fracht, obejmująca ok. 
300 biur w portach lotniczych w ponad 50 krajach na świecie.   
 
  

*** 

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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