
W wyniku szeroko komentowanego w 
mediach tematu dotyczącego tworzyw 
sztucznych jednorazowego użytku, 
postanowiliśmy podjąć rozmowy w 
celu ustalenia działań w ramach naszej 
własnej dystrybucji. Bazując na moim 
dwudziestoletnim doświadczeniu w 
logistyce, uznałem, że to naprawdę 
innowacyjny pomysł na ograniczenie 
plastiku jednorazowego użytku. Największą 
zaletą pokrywy jest to, jak szybko w 
praktyce mogliśmy skorzystać z produktu, a 
możliwość śledzenia i rejestrowania naszych 
działań, pozwala nam dostrzec korzyści, 
jakie ten produkt może dać naszym klientom 
i dostawcom.

Odkryliśmy, że praca z fi rmą Loadhog 
skutkuje nowymi doświadczeniami, a 
szybkość ich reakcji jest fenomenalna. 
Partner godny polecenia.

Neil Springall
Head of Operations, Penguin Random House UK

Pokrywa do palet Loadhog

Najbezpieczniejsze, najbardziej wszechstronne 
i najbardziej opłacalne narzędzie do zabezpieczania 
ładunku na palecie bez użycia pasów i foli.

PENGUIN RANDOM HOUSE

Pokrywa do palet - studium 

Zwiększona szybkość procesu

Przeciętnie owinięcie jednej palety zajmowało fi rmie 

Penguin 3 minuty. Dzięki pokrywie paletowej udało się 

ten czas zredukować do 20 sekund. Podobnie, gdy 

klient otrzymuje pokrywę, może ją zdjąć w ciągu kilku 

sekund i zwrócić bez poświęcania zbędnego czasu na 

organizowanie odpadów jednorazowego użytku.

Eliminacja opakowania plastikowego

Penguin odkrył, że w pierwszym roku zmniejszono 

zużycie folii stretch o ponad 47%. Ambicją fi rmy Penguin 

są dalsze działania na rzecz poprawy osiągniętych już 

wyników poprzez analizę zebranych danych i odkrywanie 

nowych sposobów eliminacji odpadów jednorazowego 

użytku.

Korzyści z monitorowania

Monitorowanie pokrywy palety w zamkniętej pętli 

gwarantuje odpowiednią żywotność opakowania, ale 

ponadto umożliwia Penguin promowanie korzyści tego 

produktu w całym łańcuchu dostaw, od dostawców aż 

po klientów.

Zwiększone wypełnienie pojazdu 

Pokrywa palety umożliwia Penguin i ich dostawcom 

układanie palet w podwójny stos na aucie, zwiększając 

przewóz towarów o kolejną warstwę i zmniejszając 

emisję CO2, przy mniejszej liczbie pojazdów potrzebnych 

do transportu towarów.

Penguin Random House - realne korzyści
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Minuty zaoszczędzone na 
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