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Новий логістичний центр bilstein group  у Гельзенкірхені успішно введено в 

експлуатацію 

 

У жовтні минулого року мер міста Карін Вельге урочисто відкрив новий 

логістичний центр bilstein group у Гельзенкірхені. З того часу було досягнуто ще 

одну важливу ціль: було успішно розпочато інтралогістику. 

 

Починаючи з березня 2022 року, різні відділи логістики: прийом товарів, їх 

комплектація та упаковка замовлень, поступово нарощують темпи роботи. З цієї 

причини запасні частини для легкових і вантажних автомобілів поставляються в 

Гельзенкірхен з головного логістичного центру в Еннепеталі та зовнішніх складів, 

які поки працюють. «На даний момент ми зберігаємо до 750 палет в день», - 

говорить керуючий директор групи Ян Зікерманн. "Відправна точка вже досягнута, 

і ми успішно подолали старт. У цей же час нам ще багато чого належить зробити, 

щоб забезпечити стабільне збільшення темпу - і щоб у кінцевому підсумку наші 

клієнти отримали вигоду від більшої доступності та ще більш якісного логістичного 

сервісу". 

 

Очікується, що поступовий запуск продовжиться до початку 2023 року. У той же 

час на майданчику вже ведеться щоденна діяльність: логістичні замовлення для 

клієнтів обробляються з кінця березня. 

 

Крім того, повним ходом іде процес набору персоналу: 250 нових співробітників 

уже приєдналися до команди в Гельзенкірхені. До кінця року їх повинно бути 

близько 400 - від співробітників комерційної логістики, офісних і IT-спеціалістів до 
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інженерів-механіків. Після цього компанія планує найняти додатковий персонал у 

рамках подальшого розширення потужностей. 

 

Новий логістичний центр вартістю близько 120 мільйонів євро є найбільшою 

інвестицією в історії bilstein group. Площа об'єкта, який належить провідному 

виробнику і постачальнику запасних частин для легкових і комерційних 

автомобілів, становить близько 45 000 квадратних метрів. "У майбутньому це 

дозволить нам не лише досягти стабільно високих обсягів перевезень, а й дасть 

можливість зберігати більше товарів, а також допоможе розмістити більше 

товарів на такій же площі, як і на звичайному складі", - каже Ян Зікерманн. 

Логістичний центр вміщує до 116 000 палет та 228 000 контейнерів. 

 

Логістичний центр є сучасним не тільки з технічної точки зору, але і з точки зору 

екологічності: будівля відповідає стандарту KfW 55, що означає, що вона 

витрачає на 45% менше первинної енергії, ніж аналогічна звичайна будівля. Крім 

того, тут встановлено фотоелектричну систему площею близько 6 000 квадратних 

метрів та близько 15 000 квадратних метрів зеленого даху. "Логістична концепція 

також допомагає нам максимально енергоефективно обробляти та розподіляти 

нашу продукцію завдяки своєму режиму роботи та використанню низько 

енергетичних приводів та компонентів", - говорить Ян Зікерманн. "Це дозволяє 

нам не тільки успішно працювати в Німеччині, а й бути економічно вигідними у 

довгостроковій перспективі". 

 

У 2017 році bilstein group придбала ділянку землі площею близько 200 000 

квадратних метрів у Гельзенкірхені. Термін будівництва становив близько двох 

років. У ході двох наступних етапів будівництва нинішня логістична зона 

планується бути збільшеною вдвічі. 

 

 

 



3 

Прес-реліз 
 

Інформація про компанію: 
 
Ferdinand Bilstein представляє три відомі бренди febi, SWAG і Blue Print. 
В асортименті bilstein group понад 64 000 різноманітних технічних 
запасних частин для професійного ремонту автомобілів. Компанія, що 
працює на міжнародному рівні, постачає свою продукцію в більш ніж 170 
країн світу. Для отримання додаткової інформації переходьте на 
офіційний сайт -  www.bilsteingroup.com 
_______________________  

Опубліковано 
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstrasse 47,  
Ennepetal, Germany (Німеччина), 58256 
 
Офіційне представництво в Україні: 
УАБ ФЕРДІНІНД БІЛЬШТАЙН 
02152, м. Київ, вул. Дніпровська набережна 1а 
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