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Śląskie Centrum Logistyki otwiera nowy magazyn

W dniu 30 marca 2012 r. otwarto nowy, specjalistyczny magazyn przystosowany do
składowania wyrobów stalowych. Inwestorem jest Śląskie Centrum Logistyki SA w
Gliwicach, projekt wykonał Atelier 7 Sp. z o.o., realizacja Martifer Konstrukcje Sp. z o.o.
Magazyn
został
wybudowany
w
bardzo
krótkim
czasie
7
miesięcy.
Hala magazynowa jest piątą z kolei inwestycją realizowaną na terenie Śląskiego Centrum
Logistyki SA w Gliwicach przy ul. Portowej 28. W ostatnich latach wybudowany tu został
kolejowy terminal kontenerowy oraz cztery specjalistyczne magazyny klasy A o
powierzchniach odpowiednio: 2.500m², 2.500m² 5.000m² i 5.000m². Dzięki tej inwestycji
łączna powierzchnia magazynowa którą dysponuje powiększyła się do poziomu 18.000m².
Wraz z powstaniem magazynu Śląskie Centrum Logistyki SA wprowadza na rynek nową,
kompleksową i ekologiczną usługę logistyczną „ECO.LOG.STAL”. Jest ona skierowana
głównie do producentów wyrobów hutniczych szczególnie blach w kręgach i wyrobów
płaskich oraz spedytorów i przewoźników kolejowych. Obejmuje łącznie transport kolejowy
towaru od producenta, operacje przeładunkowe oraz krótkie składowanie i dystrybucję
własnym transportem samochodowym do ostatecznego klienta. Warto nadmienić, iż flota
samochodowa Śląskiego Centrum Logistyki SA sukcesywnie się powiększa. Jeszcze w tym
roku ma liczyć 30 nowych pojazdów, w zestawach z naczepami zwykłymi oraz naczepami
typu coilmulde. Posiadana infrastruktura umożliwia bardzo szybką obsługę pełnych składów
pociągów o długości do 600m. Stwarza to dla Klientów możliwości optymalnego
wykorzystania wagonów i znacznej redukcji kosztów transportu i czasu dostawy. Te korzyści
dostrzegli najwięksi światowi producenci wyrobów hutniczych korzystając z nowej usługi
”ECO.LOG.STAL”.
Poza usługą ECO.LOG.STAL Śląskiego Centrum Logistyki SA w Gliwicach od kilku lat
oferuje obsługę logistyczną towarów niebezpiecznych ADR realizowaną w specjalistycznym
magazynie klasy A o pojemności 5500 miejsc paletowych. Magazyn jest zarządzany przez
dedykowany system komputerowy WMS wykonany przez firmę LOGIFACT Systemy
Logistyczne. Ta inwestycja to odpowiedź Centrum na potrzebę rynku, jest to bowiem jedyne
miejsce na południu Polski, w którym można składować tego typu towary bezpiecznie i
zgodnie z wszystkimi normami. Usługa jest objęta systemowym audytem przez SQAS Safety
and Quality Assesment System, organizacji weryfikującej standardy bezpieczeństwa w branży
chemicznej.
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