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Wprowadź swój magazyn na wyższy poziom z systemem AutoStore®
AutoStore od Element Logic jest skutecznym i przyszłościowym rozwiązaniem, które dzięki 
wykorzystaniu robotyzacji szybko i wydajnie obsługuje zamówienia w magazynie. To unikalny 
system składowania dopasowany do każdej branży i skali działalności. 

Wyobraź sobie magazyn, który oszczędza 80% powierzchni, jest skalowalny i oferuje 
elastyczną pojemność dzięki piętrowemu składowaniu produktów. 
To właśnie możesz mieć dzięki systemowi AutoStore. 

Jak działa AutoStore

System AutoStore tworzą zasilane akumulatorami roboty, stacje 
robocze, pojemniki i aluminiowa kratownica. Wyjątkowy design 
AutoStore zaoszczędza miejsce w magazynie dzięki ułożeniu 
pojemników jeden na drugim i możliwości składowania różnych 
produktów w jednym pojemniku.
 
Magazyn obsługiwany jest przez inteligentne roboty poruszające 
się po trójwymiarowej aluminiowej kratownicy. Roboty pobierają 
pojemniki z produktami, po czym przenoszą je do odpowiedniej 
stacji roboczej. Bazując na częstotliwości zamówień, inteligentny 
system automatycznie umieszcza często rotujące produkty na 
wyższych poziomach i bliżej robotów.

Potrzebujesz dodatkowej 
powierzchni? Dodaj pozycje 
składowania i pojemniki. Chcesz 
zwiększyć wydajność? Dodaj 
roboty i stacje robocze.

Nasza wiedza i doświadczenie sprawią, że 
rozbudowa systemu nie zakłóci codziennych 
operacji w magazynie.

rozszerzalnośćelastycznośćskalowalność
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Element Logic 
- Twój preferowany partner AutoStore 

Jesteśmy pierwszym dystrybutorem rozwiązań AutoStore i 
specjalizujemy się w tym zakresie już od 2003 roku.

Lata doświadczeń jako jedyny światowy dostawca AutoStore nauczyły nas, jak najlepiej 
optymalizować i usprawniać system. Nieustannie rozwijamy i dostarczamy wiodące 
rozwiązania AutoStore oraz oferujemy usługi dopasowane do potrzeb klientów i 
wymagań branży.

Przez lata zauważaliśmy, jak nasi klienci z systemem AutoStore oszczędzili ogromne 
ilości miejsca w magazynie, zwiększyli jego wydajność, poprawili rentowność i 
ograniczyli koszty działalności.

AutoStore umożliwił zmniejszenie powierzchni naszego 
magazynu do 1/3, a wydajność procesów kompletacji i 
pakowania wzrosła o 100%.
Niels Hemmingsen, COO Boozt.com

Wdrożenie systemu przebiegło szybko, a nasi pracownicy brali 
udział w jego montażu i uruchomieniu. Sprawiło to, że zespół 
zaangażował się i zapoznał z nową technologią.
Cecilia Olsson, Logistics manager, Jollyroom.se
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Element Logic  
- ekspert w dziedzinie AutoStore
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla automatyzacji 
magazynu - od projektu systemu po jego dostawę.

Dostarczamy rozwiązania dopasowane 
do potrzeb klienta i wymagań 
branży. Nasze ustandaryzowane 
procesy w kompleksowych 
rozwiązaniach 
magazynowych  
zaprojektowane są tak, 
by zapewnić Ci szybki 
zwrot z inwestycji.

Nasza pełna oferta zawiera:

	� Usługi projektowe dla kompleksowych rozwiązań automatyzacji magazynu
	� Systemy AutoStore (AS/RS)
	� eManager WES, WMS, WCS dla AutoStore
	� Integracja do ERP/WMS i do Systemu Zarządzania Transportem (TMS)
	� Robotyzacja, systemy przenośników i inne zintegrowane rozwiązania mechatroniczne
	� Manualne wyposażenie magazynu
	� Ustandaryzowany system realizacji, instalację, konfigurację, testy i odbiór systemu
	� Wsparcie i serwis systemu
	� Partnerstwo dla dalszej optymalizacji

Element Logic obiecał, że uda nam się wdrożyć system AutoStore w ciągu 100 dni 
od zawarcia umowy. I tak się stało! Z niecierpliwością czekam na rozwój naszego 
AutoStore, co pomoże zapewnić nam efektywność i doskonałą obsługę klienta.
Tom Kjærulf, Supply Chain Director at EET Group
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Zwiększ wydajność AutoStore z eManager  
- systemem zarządzania i kontroli magazynu
eManager WES, WMS, WCS dla AutoStore został zaprojektowany 
tak, by zoptymalizować wydajności magazynu. eManager umożliwia 
maksymalizację wydajności procesów magazynowych w AutoStore, 
zwiększenie produktywności, ograniczenie kosztów oraz poprawę 
satysfakcji klientów.

Co otrzymujesz:
	� Aplikację AutoStore opracowaną przez Element Logic
	� Zoptymalizowany pod kątem AutoStore interfejs użytkownika
	� Wbudowaną pomoc operatora przy wykonywaniu zadań w systemie AutoStore 
	� Lokalizację produktu i kontrolę zapasów
	� Raporty operacyjne i portal usługowy
	� Zarządzanie procesami magazynowymi w AutoStore
	� Integrację z ERP / WMS i różnymi systemami łańcucha dostaw w magazynie 
	� Gotowy do integracji z eOperatorem, zrobotyzowanym rozwiązaniem do kompletacji od 

Element Logic.

Korzyści, jakie uzyskaliśmy dzięki współpracy z Element Logic, a także 
technologia wykorzystana w ich unikalnym systemie WCS, są ogromne.
Rune Kristiansen, Head of Logistics Bertel O. Steen
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eOperator, zrobotyzowane rozwiązanie do 
kompletacji od Element Logic
Wprowadź automatyzację w swoim magazynie na wyższy poziom,  
ogranicz koszty operacyjne i zwiększ zysk z naszym autonomicznym, 
zrobotyzowanym systemem kompletacji.

Jak to działa:
RightPick to ramię robota, które wyposażone jest w kamerę, uchwyt z palcami i  
przyssawkę. RightPick wykorzystuje uczenie maszynowe do wykonywania różnorodnych  
zadań i pracuje na Graphic Processing Unit (GPU) – jednostce zaprojektowanej do  
przetwarzania ogromnych ilości danych w krótkim czasie.  

eOperator, zrobotyzowane rozwiązanie do kompletacji od Element Logic, umożliwia 
automatyczną obsługę towarów zeskładowanych w Autostore: 
	� Współpraca z AutoStore
	� Intuicyjny interfejs użytkownika
	� Raporty operacyjne i portal usługowy
	� Kompatybilne mobilnie raporty statystyczne w czasie rzeczywistym
	� Integracja z systemem do zarządzania magazynem eManager (EWCS) lub dowolnym 

oprogramowaniem do zarządzania magazynem.

Nie masz pewności, czy Twoje SKU są kompatybilne  
ze zrobotyzowaną kompletacją?
Sprawdź skuteczność eOperatora w zakresie kompletacji oraz umieszczania SKU i zamów 
naszą analizę możliwości. Otrzymasz raport zawierający wyniki testu, analizę kosztów i 
zysków oraz rekomendację dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

- Zakres -
wybierz i umieść  

tysiące jednostek SKU

- Zwrot -
realizuj zamówienia z  

dużą prędkością i wysokim  
zwrotem z inwestycji 

- Niezawodność -
dostarcz klientom  

to, co zamówili

- Gotowość -
działa z dowolnym  

oprogramowaniem do  
zarządzania magazynem

Wszystko poszło idealnie. To oczywiste, że zautomatyzowane ramię robota może 
pomóc nam z wydajnością, jakością i niekorzystnymi godzinami pracy. Nie mam 
wątpliwości, że tak właśnie wygląda przyszłość logistyki. – projekt testowy Onninen
Thomas Fosstveit, Operations Manager at Onninen
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Skalowalność, oszczędność miejsca oraz wysoka wydajność były dla nas 
czynnikami decydującymi o wyborze systemu. Wszystkie nasze oczekiwania 
związane z AutoStore i Element Logic zostały spełnione i nigdy nie żałowaliśmy 
naszej decyzji.
Ronny Höhn, Executive Director, Bergfreunde

Bergfreunde, startup z branży e-commerce, 
zwiększył efektywność kompletacji zamówień 
o 400% dzięki AutoStore od Element Logic.
Bergfreunde jest jednym z wiodących sklepów internetowych, 
oferujących sprzęt dla alpinistów, z ponad 15,000 zamówieniami 
przetwarzanymi w szczytowych dniach.

Założona w 2006 roku w Niemczech 
firma Bergfreunde szybko zdobyła rynek. 
Pierwszy magazyn w Kirchentellinsfurt 
wraz z pozostałymi zdecentralizowanymi 
magazynami przestały nadążać za jej 
gwałtownym rozwojem. Dla utrzymania 
długoterminowego wzrostu firma 
potrzebowała infrastruktury, która 
pozwoliłaby na ponad 30-40% roczny 
wzrost przychodów. Kluczowymi 
czynnikami były skalowalność pojemności 
przechowywania oraz szybkość i 
wydajność kompletacji.

„Szybki rozwój uzależnia nas od 
elastycznego i wydajnego systemu 
magazynowania. Dlatego Bergfreunde.
de wybrało AutoStore. Skalowalność, 
oszczędność miejsca oraz wysoka 
wydajność były dla nas decydującymi 
czynnikami decydującymi o wyborze 
systemu. Wszystkie nasze oczekiwania 

związane z AutoStore i Element Logic zostały spełnione 
i nigdy nie żałowaliśmy naszej decyzji” – mówi Ronny 
Höhn, Managing Director, Bergfreunde.

Sukces dzięki dopasowanym rozwiązaniom
Myśląc przyszłościowo, w sierpniu 2016 roku 
Bergfreunde otworzyło nowe centrum logistyczne w 
Rottenburg-Ergenzingen o powierzchni ponad 10,000 
m². Jego kluczowym elementem jest samodzielny 
system AutoStore. Element Logic dostosował system 
do technologii przenośników i optymalizacji procesów 
oraz wprowadził potrzebne rozszerzenia bez zakłócania 
codziennych operacji. Dzięki temu Berfreunde może 
sprostać wyzwaniom związanym z szybkim rozwojem. 

Dziś w Bergfreunde 80 robotów AutoStore obsługuje 
ponad 180,000 produktów od wielu producentów. Zakres 
produktów obejmuje odzież i obuwie oraz specjalistyczny 
sprzęt do wspinaczki i innych sportów outdoorowych. Dzięki pomocy Element Logic, 
Bergfreunde zwiększyło wydajność kompletacji zamówień o ponad 400%. Dodatkowo 
firma była w stanie znacząco zredukować czas przepływu produktów. Obecnie sklep 
internetowy obsługuje ponad 15,000 zamówień w szczytowych dniach.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę elementlogic.pl
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Go GREEN
 
Cztery sposoby Element Logic na redukcję śladu węglowego

Tradycyjne magazyny są zaprojektowane z myślą o pracownikach. Odbija się to 
na wykorzystaniu powierzchni magazynu, ustawieniach oświetlenia i stworzeniu 
odpowiedniego środowiska pracy. Zautomatyzowane rozwiązania dla magazynów 
od Element Logic zapewniają znaczną oszczędność miejsca i energii.

1. Wyłącz światła
Roboty nie potrzebują specjalnego środowiska do pracy. Wyłącz światła i 
obniż temperaturę pomieszczeń. Nasi klienci zredukowali koszty energii 
elektrycznej aż do 75%.

2. Oszczędzaj energię
Roboty AutoStore zasilane są przez akumulatory i korzystają z wydajnych 
energetycznie silników. Odnawialna energia zwraca moc do akumulatorów 
robotów za każdym razem, gdy opuszcza się pojemnik lub zmniejsza 
prędkość. Dziesięć robotów AutoStore wykorzystuję taką samą ilość 
energii elektrycznej jak odkurzacz i może być zasilany energią słoneczną.

AutoStore wykorzystuje zrównoważoną 
technologię; został zaprojektowany 
tak, by łączyć kilka komponentów. Jeśli 
chcesz dowiedzieć się więcej o tej oraz 
innych funkcjach, skontaktuj się z nami 
już dziś na elementlogic.pl.

Turn off 
the lights

Energy efficient

Reduce 
footprint

Recycle

3. Zmniejsz ślad węglowy
Projektujemy rozwiązania AutoStore, które znacznie oszczędzają miejsce. 
Kratownica, po której poruszają się roboty, uwzględnia fizyczne przeszkody, 
jakie mogą napotkać. Wykorzystując zwartą konstrukcję kratownicy, nasi 
klienci zwiększyli pojemność magazynu, zmniejszając jednocześnie jego 
powierzchnie o nawet 75%.

4. Redukuj odpady
Firmy wykorzystują automatyczny odbiór odpadów, które powstają 
podczas zatowarowania AutoStore. Wiele obiektów wdrożyło ten system w 
celu zmniejszania objętości odpadów i jako rodzaj recyklingu.
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>3 000 AutoStore 
robots delivered

>80 AutoStore
installations

>3 000 000 AS 
bins delivered

Worlds first 
AS installation 

2004

99,3 % AS 
system up-time

Since 1985 EWCS 
since 2006

O Element Logic 
 
Element Logic jest partnerem AutoStore® i wiodącą firmą w Europie 
dostarczającą rozwiązania technologiczne AutoStore dla intralogistyki. 
Dbamy o to, by zapewnić przewagę konkurencyjną naszym klientom. 

Od 1985 roku optymalizujemy magazyny różnych rozmiarów, w wielu branżach, między 
innymi komponentów elektronicznych, dystrybucji części, elektroniki użytkowej, 3PL, 
farmaceutyków, odzieży i sprzętu sportowego.

W 2003 roku firma Element Logic została pierwszym światowym dystrybutorem AutoStore. 
O tego czasu nasi klienci polegają na nas w zakresie dostarczania dopasowanych 
systemów AutoStore. Projektujemy, dostarczamy, wdrażamy i wspieramy:
 
	� Rozwiązania AutoStore
	� Zrobotyzowane rozwiązania do kompletacji
	� Rozwiązania z zakresu obsługi przepływu materiałów
	� Oprogramowanie do zarządzania AutoStore 

Naszym celem jest pomaganie naszym klientom oszczędzić miejsce i usprawnić procesy 
w magazynie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług i rozwiązań 
z zakresu automatyzacji magazynowej, odwiedź naszą stronę www.elementlogic.net i 
obserwuj nas na  Facebook i Linkedin.

Od 1985 EWCS od 2006 Pierwsza na świecie 
instalacja AS

>100 instalacji 
AutoStore

99,3 % dostępności 
systemu AutoStore

>3000 dostar-
czonych robotów 

AutoStore

>3000000  
dostarczonych  
pojemników AS
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Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz

Element Logic AS
Dyrskuevegen 26, 2040 Kløfta
Norway
Tel: +47 63 94 73 50
info@elementlogic.no

Element Logic Sweden AB
Traktorvägen 6c, 226 60 Lund
Sweden
Tel: +46 4629 2940
info@elementlogic.se

Element Logic Denmark AS
Langelinie 79, 5230 Odense
Denmark
Tel: +45 41 90 55 55
info@elementlogic.dk

Element Logic Finland OY
Tel: +47 63 94 73 50
info@elementlogic.no

Element Logic France
12 rue Alfred Kastler
71530 Fragnes la Loyère
France
Tel: +33 (0)7 67 93 17 79
info@elementlogic.fr

Element Logic Poland Sp z o.o
Sw. Michala 43, 61-119 Poznan
Poland
Tel: +48 698 096 823
info@elementlogic.pl 

Element Logic Germany GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3
74177 Bad Friedrichshall
Germany
Tel: +49 7136 2704970
info@elementlogic.de

Element Logic UK
Unit 3. The Coach House, Tollerton Hall 
Tollerton, Nottinghamshire, NG12 4GQ
England
Tel: +44 (0) 115 9375379
info@elementlogic.co.uk

Element Logic Benelux BV
Peppelenbos 5-C, 6662 WB Elst
The Netherlands
Tel: +31 481 76 36 00
info@elementlogic.nl
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