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Grupa Lunor składa się z 2 spółek. Pierwszą z nich jest spółka Lunor, która ma 2 zakłady, jeden w Luneray 
w Normandii na powierzchni 2,3 hektara i jeden w Chaulnes na północnym krańcu Francji. Drugie 
przedsiębiorstwo to Vegetable, na północnym-wschodzie Francji, specjalizujące się w przygotowywaniu 
na małą skalę pasteryzowanych warzyw.

Zaraz po powstaniu firma zajmowała się hodowlą sadzeniaków ziemniaków, po czym w 1971 r. zmieniła 
specjalizację na produkcję próżniowo pakowanych gotowanych ziemniaków, czym zajmuje się do 
dziś. Jest szybko rozwijającą się firmą, która została mianowana wiodącą marką, zarówno na rynku 
detalicznym, jak i specjalistycznym.

Do zakładów Luneray w Chaulnes i Vegetable przybywa rocznie 70 000 ton ziemniaków i 110 000 ton 
warzyw – ziemniaków, buraków, marchwi, cykorii endywii, porów itp. – w celu przygotowania produktów 
typu „5th Range” (ugotowanych, zapakowanych). Po rozładunku warzywa są przygotowywane, 
pakowane i wysyłane do różnych punktów sprzedaży. Grupa Lunor zatrudnia 420 osób, a w 2008 r. jej 
obroty osiągnęły wartość 65 milionów euro.

W celu sprostania potrzebom w zakresie przeładunku materiałów grupa LUNOR poszukiwała:

Dostawcy ciężkich wózków, nadających się do przeładowywania dużych ilości produktów do 
zakładu produkcyjnego. 

Usług partnera w zakresie transportu bliskiego materiałów oferującego elastyczność i szybkość 
reagowania, który sprostałby sezonowym wzrostom zapotrzebowania.

Sprzętu do transportu bliskiego materiałów, od wózków z przeciwwagą do niezawodnych wózków 
magazynowych, których działanie nie przysparzałoby kłopotów.

WPROWADZENIELOKALIZACJA

Lunor to spółdzielnia rolnicza 
założona w 1956 r. z siedzibą 
w Luneray, Normandia. 
Grupa Lunor specjalizuje 
się w produkcji próżniowo 
pakowanych ziemniaków, 
których odbiorcami są 
supermarkety, usługodawcy 
cateringu i branża cateringowa.

Luneray, 
Normandia, Francja

PRZEMYSŁ METALOWY 
PAPIER I RECYCLING 
PRZEMYSŁ DRZEWNY 
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY 
LOGISTYKA
PRZEMYSŁ NAPOJÓW 
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
PRZEMYSŁ CHEMICZNY 
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYNAJEM
PORTY I TERMINALE

SOLIDNY PARTNER.
TRWAŁE WÓZKI.TM



W JAKI SPOSÓB POMOGŁA  
FIRMA HYSTER?
1. Miejscowy przedstawiciel, Philippe Manutention, miał 

możliwość zaoferowania grupie Lunar szerokiej gamy 
wózków spalinowych i elektrycznych, które spełniałyby 
potrzeby grupy.

2. Kompleksowa flota wynajętych wózków jest w stanie 
sprostać potrzebom grupy, zgodne z jej kampaniami 
produkcyjnymi.

3. Wózki z masztem o wysokości 5,10 metra potrafią obracać 
skrzynie, manipulując nimi wewnątrz nadwozia samochodu 
ciężarowego.

URZĄDZENIA W SKRÓCIE

FUNKCJE I KORZYŚCI  
DODANE W FIRMIE LUNOR

Klient korzysta z usług tego samego dostawcy wózków 
spalinowych i magazynowych, używanych w zakładach.

Operatorzy są bardzo zadowoleni z maszyn i mogą 
wykonywać pracę bezpiecznie, nawet jeśli przeładowują 
towary na dużej wysokości.

Wózki z silnikiem wysokoprężnym wyposażone w obrotowe 
głowice pozwalają firmie Lunor szybko i bezproblemowo 
załadowywać i rozładowywać produkty dostarczane przez 
rolników spółdzielni.

Maszt o wysokości 5,10 m umożliwia obracanie skrzyń 
nad nadwoziem samochodu ciężarowego. To duży zysk na 
wydajności produkcyjnej dla klienta, ponieważ eliminuje 
dalsze czynności transportu bliskiego materiałów.

Operatorom szczególnie przypadły do gustu mini-dźwignie,  
w które wyposażonych zostało większość wózków  
dostarczonych przez partnera, firmę Philippe Manutention.

Firma Lunor kupiła wózki, w związku z czym wybór partnera 
zależał od takich czynników, jak dostępność i koszty części 
zamiennych.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem jest dla grupy Lunor 
szybkość reakcji, ponieważ grupa działa w oparciu o 
założenia metodologii produkcji Just-In-Time (ang. dokładnie 
na czas) i nie może sobie pozwolić na wyłączenie wózka z 
eksploatacji podczas, gdy każdego dnia dostarczanych jest 
do niej 400 ton warzyw, a wysyłanych jest 160 ton gotowych 
produktów.

W celu sprostania zwiększonemu sezonowemu 
zapotrzebowaniu partner Philippe Manutention zaoferował 
klientowi najem krótkoterminowy wózków.

Lunor używa wózków Hyster na terenie zakładu.

Wózki spalinowe z przeciwwagą:

2 WÓZKI SERII H2.5FT Z SILNIKIEM WYSOKOPRĘŻNYM
1 WÓZEK SERII H2.5FT Z NAPĘDEM LPG
1 WÓZEK SERII H4FT Z SILNIKIEM WYSOKOPRĘŻNYM

Wózki do pracy w magazynie:

7 STANDARDOWYCH WÓZKÓW PALETOWYCH P1.8
1 WÓZEK PALETOWY  P1.8 Z DŁUGIMI WIDŁAMI
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