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Pół-automatyka magazynowa Pełna automatyka magazynowa
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Łatwa automatyzacja – co to oznacza?

Zautomatyzowane systemy magazynowania:
– Pełne wykorzystanie dostępnej wysokości pomieszczenia
– Wydajność składowania - duża gęstość magazynowania, nie  przechowujemy 

powietrza
– Systemy działające na zasadzie „towar do człowieka”
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Wyzwania

Różni klienci – te same wyzwania

 Oszczędność miejsca: pełne wykorzystanie dostępnej wysokości 

 Oszczędność czasu: towary dostarczane do operatora,  brak konieczności wyszukiwania 
artykułów przez operatora

 Ergonomiczne warunki pracy: operator nie musi się schylać i daleko sięgać, towary są 
dostarczane do ergonomicznie zaprojektowanych okien dostępu

 Kontrolowany dostęp: ograniczony dostęp do materiałów niebezpiecznych lub cennych 
towarów

 Kontrolowane środowisko: kontrolowana temperatura lub wilgotność, specjalne 
wymagania dotyczące warunków clean room lub osuszania powietrza 

 Bezpieczne składowanie: na przykład nacisk na ochronę przeciwpożarową i 
zabezpieczenie składowanych towarów
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Strategie te ułatwiają zachowanie dystansu i zwiększają produktywność!

Modyfikacje strategii pobierania i uzupełniania zapasów
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KOMPLETACJA STREFOWA KOMPLETACJA RÓWNOLEGŁA KOMPLETACJA FALOWA



My, jako firma Kardex, 

dostarczamy kompletne 

rozwiązania

“
”



Optymalizacja wykorzystania przestrzeni w strefach 
magazynowania i produkcji



Windowe regały automatyczne

• System modułowy (skok wysokości np. co 10 cm)

• Towary przechowywane na półkach z przodu
i z tyłu

• Nośność pojedynczej półki do 1000kg

• Nośnośc modułu do 120 ton

• Przesuwanie półek za pomocą ekstraktora

• System pomiaru wysokości (nawet co 25mm)

• Pomiar obciążenia półki

• Optoelektroniczne system zabezpieczające

• Integracja z WMS 



Karuzelowe regały automatyczne

• Idealne rozwiązanie do artykułów o takich
samych wymiarach

• Kompaktowe wymiary

• Towar ułożony na półkach, które poruszają się
w zamkniętym cyklu w górę/dół

• Opcjonalne szuflady, separatory, przegrody itp.

• Optoelektroniczne systemy zabezpieczające

• Dostęp do towaru w przypadku braku zasilania

• Integracja z WMS



Karuzelowe regały horyzontalne HoCa Regały buforujące LR 35

Alternatywne systemy automatyczne

Rozwiązanie dla przestrzennych, lecz
niskich magazynów

Rozwiązanie współpracujące
z przenośnikami i obsługujące pojemniki

w standardzie 600x400mm lub 
640x400mm 
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Pozyskanie całościowego, zintegrowanego 
rozwiązania oznacza ograniczenie 
zarządzania projektem, krótszy czas 
realizacji i niższe koszty

Zmniejszona powierzchnia umożliwia 
bardziej efektywne wykorzystanie 
istniejącej przestrzeni

Maksymalna gęstość składowania, 
szczególnie w porównaniu 
z konwencjonalnymi systemami 
regałowymi

Przykład kompleksowego rozwiązania: 
System FramePick dla sprzedaży hurtowej
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Jak możemy Ci pomóc?

Krzysztof Nowakowski
krzysztof.nowakowski@kardex.com

Kardex Polska Sp. z o.o. 
info.remstar.pl@kardex.com
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