2019

CC CONNECTS
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Podejmujemy
nowe wyzwania
W nadchodzącym roku stoją przed nami
poważne zadania związane z wymianą
oznaczeń na CC TAG5 dla wózków CC Container jak również wprowadzenie nowych
serwisów dla Klientów Container Centralen.
Dynamiczny rozwój rynku FMCG w Polsce,
nowe technologie dla magazynowania i
transportu produktów szybko zbywalnych,
w tym kwiatów i roślin, wymagają opakowań
wyposażonych już nie tylko w indywidualne kody QR czy anteny RFID, ale również
skanery, czytniki oraz bazy danych, systemy,
które pozwolą na optymalizację przepływów w łańcuchach dostaw sieci handlowych
jak również centrów ogrodniczych.
Powyższe wymagania są wyznacznikami kierunku rozwoju Container Centralen w Polsce
oraz w Europie Centralnej i Wschodniej.
W obecnym roku zainicjowaliśmy pierwsze
wydarzenie: Forum Użytkownika CC, mające
na celu wymianę doświadczeń, opinii oraz
jasnego określenia potrzeb Klientów CC.
Forum będzie się odbywało cyklicznie przy
okazji targów lub wydarzeń branżowych.
Mam pełną świadomość wyzwań stojących
przed nami oraz odpowiedzialności za rynek
RTI w branży ogrodniczej. Mamy nadzieję,
że dzięki naszej współpracy z sukcesem
będziemy zmieniać się dla Państwa.
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Czym jest pooling?
Pooling to wspólne stosowanie
sprzętu. Uczestnicząc w CC Pool,
dzielą Państwo urządzenia z innymi
przedsiębiorstwami. Dzielenie się
to oszczędność pieniędzy i większa
wydajność logistyczna.
Jako uczestnik CC Pool
nie trzeba zajmować się
utrzymaniem czy naprawą
przedmiotów transportowych ani
przechowywaniem niepotrzebnych
przedmiotów. Można transportować
produkty bez ponownego
pakowania, unikając produkcji
śmieci.
• Standaryzacja: łatwe planowanie i
wymiana z partnerami
• Dzielenie się: bez ponownego
pakowania, bez sporów o
przynależność przedmiotów

• Równowaga ekologiczna: wielokrotny
użytek, zero śmieci
Udział w CC Pool
Uczestnicząc w CC Pool, mają Państwo
dostęp do sieci dostawczej w całej
Europie. CC utrzymuje swoje własne
bazy. Jesteśmy też partnerami innych
firm z sektora, by obsługiwać jak
najwięcej obszarów oraz łatwych
lokalizacji. Zarządzamy dostępnością
przedmiotów transportowych przez
sieć. Dbamy też o naprawy. W chwili
przywiezienia zepsutych elementów
natychmiast otrzymują Państwo nowe.
CC dba o:
• Utrzymanie sieci magazynów w całej
Europie
• Zarządzanie jakością i dostępnością
elementów transportowych
• Natychmiastową naprawę elementów
transportowych C
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Przejrzysty system

CC POOL

Jakie działania podejmujemy,
aby zapewnić przejrzystość
i dobrą jakość systemu CC Pool?

Siła CC Pool polega na
tym, że jest to system
otwarty (każdy może
do niego dołączyć), a
materiały podlegają
wymianie.

Naciągaczy Osoby, które mają w umowie mniej wózków
CC Container, niż faktycznie używają.
Na przykład mają 200 wózków, a płacą tylko za 100.

Tworzy to również okazje
do nadużyć np. przez:

Materiały inne niż CC Używanie materiałów innych niż CC w puli,
gdy inni użytkownicy oczekują jakości CC.

Fałszywe etykiety Kopiowanie etykiet z zamiarem wprowadzenia
w błąd innych użytkowników wózków.

Aktualizacje etykiet
Etykieta identyfikuje wózek jako legalną
część puli. Za pomocą etykiet można
identyfikować poszczególne wózki.
W razie utraty wózków przez jedną firmę
będą one używane w innym miejscu puli,
bez oficjalnego właściciela. Od czasu do
czasu konieczna jest nowa
etykieta, aby wyeliminować wózki bez
właściciela. Zmniejsza to liczbę naciągaczy
(użytkowników nie wnoszących opłat) w
puli i zapewnia jednakowe zasady dla
wszystkich użytkowników.
Nowa etykieta odstrasza również
użytkowników- oszustów.

Sprawy sa,dowe

CC podejmuje kroki prawne przeciwko
fałszerzom etykiet i importerom wózków
innych niż CC, ale oznaczonych logo CC.
W takich sprawach zawsze zachowujemy
rozwagę.

Okazja doła,czenia do systemu

Limit napraw półek
Obecnie z każdych 100 półek
wózków objętych umową można
wysłać do naprawy 40% rocznie.
Od marca 2019 r. będzie to 20%
rocznie. Zniechęca to również
naciągaczy, którzy będą mieć
mniejsze możliwości korzystania
z systemu bez uiszczania
proporcjonalnych opłat.

CC Solid – zbyt mały popyt
Koncepcja półek CC Solid powstała we współpracy z
klientami; jej celem było zapewnienie półki dobrej jakości,
która mogłaby wyeliminować z puli podrobiony sprzęt.
Przejście na półki CC Solid nie zyskało jednak większego
zainteresowania klientów. W latach 2017–2018 Container
Centralen próbowało zapewnić wystarczające
zapotrzebowanie rynku, aby poczynić inwestycje i
rozpocząć wymianę. Musieliśmy się pogodzić z faktem, że
obecnie popyt na nowe półki CC Solid jest na tyle mały
by można było go wprowadzić na rynek ogrodniczy.

CC chętnie przyjmuje do puli nowe wózki i półki, które są zgodne ze specyfikacjami jakościowymi CC. Dzięki temu
użytkownicy którzy aktualnie korzystają z nieoznaczonych wózków mają możliwość stania się pełnoprawnymi uczestnikami
systemu CC Pool – poprzez wprowadzenie sprzętu do puli. Użytkownicy legalizujący wózki ponoszą odpowiedzialność
za jakość wprowadzanych materiałów a etykiety, które zostaną im przekazane w celu oznakowania nowych wózków, będą
powiązane z nimi w dokumentacji CC.
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NASZE PRODUKTY

ZWROTNE

URZA,DZENIA

CC Container

1350 mm x 565 mm x 1900 mm
Podstawa + 4 słupki: 34,2 kg
Półka: 6,5 kg
Całkowita: 450 kg UDL
Każda półka: 60 kg UDL

CC Eurocontainer

CC Halfcontainer

715mm x 565mm x 1900mm
Podstawa + 4 słupki: 28,3 kg
Półka: 3,4 kg
Całkowita: 400 kg UDL
Każda półka: 60 kg UDL

810mm x 608mm x 1256
Podstawa: 14,6 kg
Słupek (1100 mm wysokości):
2,0 kg, Półka: 3,4 kg
Całkowita: 400 kg UDL
Każda półka: 125 kg UDL

Wymienione specyfikacje odnoszą się do oryginalnych produktów CC. CC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
specyfikacje lub jakość nieoryginalnych produktów, które zostały wprowadzone do puli sprzętu CC (tzw. CC Container Pool).

NASZE PRODUKTY

TRANSPORTOWE
CC Rollcontainer

800 mm x 665 mm x1900 mm

CC Euro Dolly

600 mm x 400 mm x 173 mm

30,5 kg

5,3 kg

500 kg UDL

250 kg UDL

Ćwierćpaleta

CC Euro Rolly

CC Freshbox

811 mm x 608 mm x 178 mm

CC Rolly

811 mm x 605 mm x 182 mm

11,5 kg

13,3 kg

400 kg UDL

400 kg UDL

Półpaleta

Półpaleta

W 6 rozmiarach
Małe: 400mm x 300mm x 86,6mm
Duże: 600mm x 400mm x 240mm
585 g – 2 kg
4 kg – 20 kg UDL
Objętość: 7,5 l – 47,6 l
Wymiary zgodne z normami
europejskimi
Dostępna pokrywa

Wymiary
zewnętrzne (Długość
x Szerokość x
Wysokość)

Waga

Ładowność

dodatkowe
komentarze

UDL: Uniformly Distributed
Load (Ładunek rozłożony
równomiernie)
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