
Automatyzacja transportu 
wewnętrznego w strefie kompletacji.

Optymalne podnoszenie wydajności w obszarze kompletacji



Optymalizacja, czyli:

•Robimy to samo, ale lepiej.

•Robimy to samo, ale taniej.

•Robimy to samo, ale szybciej.



Automatyzacja, czyli:

•Automatyzacja nie jest celem samym w sobie, 
ale ma przynieść wymierne korzyści w 
określonym obszarze.

•Poprawna analiza, które z obecnych procesów 
wymagają optymalizacji jest podstawą do 
decyzji o automatyzacji.



Kompletacja, czyli:

•W języku angielskim stosuje się bardziej 
jednoznaczne określenie: „PICKING”.

•Kompletacja – proces zbierania z miejsc 
składowania produktów, które są w 
zamówieniu. Po zbiórce następuje pakowanie 
i wysyłka.



Automatyzacja kompletacji, czyli:

•Takie zautomatyzowanie procesu, które 
sprawia, że produkty ze strefy składowania 
trafiają szybciej i bardziej efektywnie do 
strefy pakowania.

•„Bardzie efektywnie” – np. przy mniejszym 
zużyciu energii, mniejszym nakładzie pracy.



Automatyzacja procesowa, czyli:

•Takie wykorzystanie systemów wspierających 
(WMS), które pozwala na:
•Jak najkrótsze trasy w magazynie: 

•optymalizacja ścieżek zbiórki,
•optymalizacja składowania.

•Optymalne przydzielanie zadań:
•multi-order picking,
•zbiórka strefowa.



Automatyzacja mechaniczna, czyli:

•Wdrożenie rozwiązań zapewniających 
mechaniczny i automatyczny transport 
towarów ze strefy składowania do strefy 
pakowania.



Układnice

•Rozwiązania typu układnica – towar na 
paletach lub w pojemnikach składowany jest 
w regałach.

•Układnica – ruchomy dźwig kolumnowy, 
poruszający się wzdłuż regału pobiera paletę / 
pojemnik i podaje ją do strefy kompletacji.



Układnice

https://promag.pl/Regaly_z_ukladnicami,9511.html
https://docplayer.pl/3361590-Automatyczne-magazyny-
pojemnikowe.html
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Układnice

•Układnice „+” :
•Stosunkowo duża wydajność.
•Możliwość składowania ciężkich palet.

•Układnice „-” :
•Stosunkowo wysokie koszty wdrożenia.
•Słaba redundancja.
•Konieczność perfekcyjnego formowania palet.



Shuttle

•Rozwiązania typu shuttle – towar na paletach 
lub w pojemnikach składowany jest w 
regałach.

•Shuttle – mobilny wózek, poruszający się w dwóch 
lub trzech wymiarach, pobiera i podaje dalej 
pojemniki lub palety.



Shuttle

https://www.mecalux.pl/artykuly-logistyczne/pallet-shuttle-korzysci-magazyn
https://www.schaefershelving.com/t-
warehouse_small_parts_cuby_single_level_shuttle.aspx
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Shuttle

•Shuttle „+” :
•Stosunkowo duża wydajność.

•Możliwa wysoka redundancja.

•Shuttle „-” :
•Stosunkowo wysokie koszty wdrożenia.

•Konieczność perfekcyjnego formowania palet.



Autostore®

•Rozwiązania typu Autostore®– towar 
składowany w pojemnikach:
•Pojemnik składowane w pionie, jeden na drugim.

•Dostęp od góry.

•Zespół robotów pobiera pojemniki i przekazuje 
je do strefy pakowania.



Autostore®

https://www.directindustry.com/prod/dematic/product-32730-1875261.html
https://logisticsviewpoints.com/2018/05/07/flexible-automation-the-parts-town-case-study/

https://www.directindustry.com/prod/dematic/product-32730-1875261.html
https://logisticsviewpoints.com/2018/05/07/flexible-automation-the-parts-town-case-study/


Autostore®

•Autostore® „+” :
• Stosunkowo duża wydajność przy działającej 

zasadzie Pareto.
• Wysoka redundancja.
• Wysokie wypełnienie przestrzeni.

•Autostore® „-” :
• Stosunkowo wysokie koszty wdrożenia.
• Brak możliwości obsługi ciężkich produktów.



Kiva®

•Rozwiązania typu Kiva®– towar składowany 
na niskich regałach na powierzchni płaskiej:
•Robot Kiva przywozi do stanowiska kompletacji i 

pakowania cały regał.

•Po pobraniu produktów robot odwozi regał na 
wskazaną lokalizację podłogową.



Kiva®



Kiva®

•Kiva® „+” :
• Stosunkowo duża wydajność.
• Wysoka redundancja.

•Kiva® „-” :
• Stosunkowo wysokie koszty wdrożenia.
• Brak możliwości obsługi ciężkich produktów.
• Niskie wypełnienie przestrzeni.
• Ograniczenie do drobnych produktów.



Nie ma rozwiązań idealnych

•Każde z powyższych rozwiązań ma zarówno szereg 
zalet, jak i ograniczeń.

• Im bardziej różnorodne produkty i procesy w 
magazynie – tym trudniej dobrać optymalne 
rozwiązanie jednorodne.

• Im bardziej zróżnicowane rozwiązania 
automatyczne – tym trudniej o optymalizację 
kosztową wdrożenia i ciągłość procesów.



Nie ma rozwiązań idealnych

•Każde z powyższych rozwiązań ma zarówno szereg 
zalet, jak i ograniczeń.

• Im bardziej różnorodne produkty i procesy w 
magazynie – tym trudniej dobrać optymalne 
rozwiązanie jednorodne.

• Im bardziej zróżnicowane rozwiązania 
automatyczne – tym trudniej o optymalizację 
kosztową wdrożenia i ciągłość procesów.



Nie ma rozwiązań idealnych

•Automatyzacja transportu – nawet dobrze dobrana 
i zakończona sukcesem może spowodować, że 
problemy występujące na „pickingu” przesuną się 
na inny etap procesu – pakowanie, sortowanie, 
załadunki.



Nie ma rozwiązań idealnych

•Automatyzacja przeprowadzona w sposób 
niezupełny, lub nieprzemyślany nie przynosi 
spodziewanych uzysków w procesie i generuje 
koszty niewspółmierne do oszczędności 
procesowych.



Przykład – sorter:



Przykład – sorter:

•Uruchomiono sorter bez wsparcia WMS i systemu 
sterowania ruchem.

• Stacje pakowania skanują losowe pod względem 
kierunku zamówienia.

• Zamówienia są roznoszone na regały tranzytowe wg 
kierunków i tras.

• Proces pakowania odbywa się po skonsolidowaniu 
zamówień w regałach tranzytowych.



Automatyzacja – tak, ale:

• Dokonaj analizy swoich produktów i ich rotacji.

• Zweryfikuj wąskie gardła w procesie.

• Sprawdź realne możliwości różnych rozwiązań automatycznych 
pod kątem swoich potrzeb.

• Spróbuj zaprognozować wpływ działania automatyki na inne 
procesy w magazynie.

• Zweryfikuj możliwości techniczne.

• Podziel wydajność określoną w ofercie przez 2 :).

• Policz ROI dla inwestycji.



Dziękuję za uwagę.
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