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Magyarországon egyedülálló légszűrőt telepített raktárába az ALDI
Biatorbágy, 2019. augusztus 28. – A szálló por mintegy 80%-át kiszűrő légtisztító berendezéssel
rendkívül tiszta levegőjű munkakörülményeket biztosít logisztikai központjában az áruházlánc.
Az ALDI biatorbágyi országos ügyviteli irodaépülete mellett található logisztikai központja is, amely mintegy
53 000 négyzetméteres területével az ország egyik legnagyobb egylégterű raktára. Ide érkeznek be az
élelmiszer és nem-élelmiszer jellegű termékek az áruházlánc valamennyi beszállítójától, illetve innen
indulnak naponta friss áruval a vállalat teherautói az ország 140 ALDI-üzletébe. Ez évente mintegy egymillió
raklapnyi áru be- illetve kiszállítását jelenti, ami a raktáron belüli anyagmozgatással együtt évi mintegy
négymillió raklapnyi áruforgalmat tesz ki. A raktárban három műszakban mintegy 400 dolgozó biztosítja az
áruátvétel, az anyagmozgatás, az összekészítés és a kiszállítás gördülékenységét, egyúttal naponta 220
kamion gépkocsivezetője is itt tartózkodik a ki- és berakodás idejére. Mindez sok kapunyitással, illetve
árumozgatással jár, elkerülhetetlen a szálló por képződés, hiszen az áru 80%-a hagyományos raklapon
érkezik.
A szálló por alapvetően három területen okoz problémát: egyrészt az itt dolgozók közérzetét zavarhatja,
illetve belélegezhetik, ami hosszú távon veszélyes lehet az egészségükre, másrészt a raktári gépek,
berendezések gyakoribb karbantartást, takarítást igényelhetnek, egyúttal csökkenhet az élettartamuk,
harmadrészt az áru és a raktár tisztántartása, takarítása jelentős költséggel járhat. Hagyományosan a szálló
por ellen gyakoribb száraz és nedves takarítással, illetve a dolgozók által használt védőmaszkokkal lehet
küzdeni, ez viszont nem akadályozza meg az újabb szálló por képződést.
Az ALDI ezért úgy döntött, hogy Magyarországon egyedülálló megoldásként logisztikai központjának
légterébe 24 porszűrőt szerel fel, 22-t a szárazáru, kettőt pedig a hűtőrészlegbe. A svájci Zehnder Clean Air
Solutions által mindössze két nap alatt, a raktár zavartalan üzemszerű működése mellett telepített gépek
mintegy 370 000 m3 levegőt szűrnek meg a raktárban és összegyűjtik a szálló port, így lényegesen javítják a
levegő minőségét. Az ALDI a telepítés előtt januárban, illetve a telepítés után májusban a raktár 17 pontján
végzett légtérmérést részben telepített, részben a munkatársakon alkalmazott mobil légtérmérő
egységekkel. Az eredmény minden várakozást felülmúlt: egyrészt a telepítés előtti pormennyiség 75-80%át megszűrik a gépek, másrészt számos mérési ponton – a respirábilis por esetében nyolc, a belélegezhető
por esetében kettő helyen – a mérési határérték alatt, gyakorlatilag kimutathatatlan maradt a por
koncentrátuma. A légszűrők alkalmazásának köszönhetően mintegy 30%-kal csökkentek a takarítási
költségek, de ugyanilyen fontos, hogy a munkatársak már az első napokban visszajelezték, hogy
lényegesen tisztább a levegő, jobb a közérzetük, így közel 550 dolgozó rendkívül tiszta levegőjű
környezetben végezheti mindennapi munkáját, az ALDI pedig a logisztika területén Magyarországon
egyedülállóan tiszta levegőjű munkahelyet biztosít dolgozói számára.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít
vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg
hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 140 üzlettel van jelen a magyar
kiskereskedelemben és mintegy 3300 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és
csoportos utazások, szállások és repülőjegyek széles körét kínálja online platformon, továbbá három
üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai
központjának, mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá
klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatásúgázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon
található.
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