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DuPont: áruvédelem
az Emirates SkyCargónál
Az Emirates SkyCargo megfizethetõ
és környezetbarát technológiát vezet
be hõre érzékeny áruk, így például
gyógyszeripari termékek szállítására.
A White Cover Advanced újgenerációs
technológia kemény védõborítást képez, így biztosítja a szállítmányok ellenõrzött hõmérsékleten és szigetelt
csomagolásban történõ szállítását.

A

DuPont vállalat által szabadalmaztatott Tyvek elnevezésû, nagy
sûrûségû polietilénbõl készült
White Cover Advanced kemény védõborítást képez a teljes csomag körül,
megóvva a szállított termékeket a külsõ
hõmérséklet, valamint a napfény káros
hatásaitól.
A speciális védõburok vízálló, ugyanakkor légáteresztõ is, így a termékeket
a párásodás vagy a kiszáradás veszélye
sem fenyegeti. A White Cover Advanced súlya még az Emirates legnagyobb
utasszállító gépén használt raklapon is
mindössze három kilogramm, a felhelyezése pedig gyors és hatékony – két
ember mindössze 8 perc alatt körbe tudja tekerni vele a szállítmányt. Az anyag
mindemellett 100 százalékban újrahasznosítható.
„A gyógyszeripar évente több mint egymilliárd dollár értékben szállít termékeket. Az ezüstbevonat-technológiát alkalmazó White Cover Advanced meg-

bízható és megfizethetõ megoldást kínál arra, hogy megóvjuk ezeket a rakományokat a légi szállítás közbeni hõingadozás veszélyétõl” – mondta el Henrik Ambak, az Emirates Cargo Operations Worldwide alelnöke.
Az Emirates SkyCargo úttörõ az áruk védelmét szolgáló technológiák fejlesztésében. A White Cover és a White Cover
Advanced mellett további három szolgáltatást kínál a romlandó termékek
szállítására. A Cool Chain Premium, a
Cool Chain Advanced és a Cool Chain

Standard megoldások mindegyikét a
megrendelõk különbözõ igényeinek
megfelelõen alakították ki.
Ezenfelül a vállalat különleges szolgáltatása a Cool Dolly is, amellyel a szállítmányokat a repülõgéptõl a hûtõraktárokig fuvarozzák, miközben megtartják
a rakomány minõségének megõrzéséhez szükséges hõmérsékletet, akár –20
fokig. Az utóbbi szolgáltatások az Al
Maktoum Nemzetközi Repülõtéren és a
Dubaji Nemzetközi Repülõtéren vehetõk igénybe.

Jungheinrich: A legjobb munkahely
2016. október 27-én ünnepélyes keretek között került átadásra a Legjobb
Munkahely díj, amelyet a Jungheinrich
Hungária Kft. nyert el az 50–250 fõ
közötti vállalatok kategóriájában.

A

z Aon Hewitt humánerõforrás- tanácsadó vállalat 16. alkalommal
készítette el a dolgozói elkötelezettséget vizsgáló kutatását. Idén 91 cég
44 ezer munkavállalója válaszolt a kérdésekre. A felmérés a munkavállalói elkötelezettséget és elégedettséget vizsgálja, különösen a karrier, a szakmai fejlõdés lehetõsége, a közvetlen és felsõ
vezetésbe vetett bizalom tekintetében.
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Számos szakmai elismerésben részesült
2016-ban a Jungheinrich. Az ECE 225
horizontális komissiózó targonca, valamint jármû-kiegészítõk kategóriájában

a jetPILOT multifunkcionális kezelõelem Red Dot Design díjat nyert. Ebben
az évben az ECE 225 targonca megkapta az iF Design Díjat is.
Kettõs Jungheinrich gyõzelem született
az IFOY Award 2016-on. A Jungheinrich nyerte az üzemen belüli logisztika
Oscar-díját 5-ös sorozatú EKX magasraktári felrakógépével és speciálisan ICE
vonatszerelvények kerékpár-cseréjére
kifejlesztett speciális gépével.
A Vogel Business Media kiadóvállalat
a Best of Industry versenyén anyagmozgatás kategóriában a Jungheinrich került ki gyõztesen a logisztikai interfész
szoftvermegoldásával.
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