
Efektywna kompletacja zamówień - technologie, które pomogą Ci 
przyspieszyć realizację zamówień
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Pół-automatyka magazynowa Pełna automatyka magazynowa
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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
Różne aplikacje, różnorodne wyzwania…

 Modyfikacje strategii pobierania i uzupełniania zapasów:  wdrażanie strategii optymalizacji 
kompletacji i uzupełniania zapasów, szybka kompletacja dla branży e-commerce (strefy, partie 
kompletacja falowa, etc.), buforowanie komponentów pod produkcję

 Oszczędność miejsca: pełne wykorzystanie dostępnej wysokości 

 Oszczędność czasu: towary dostarczane do operatora bez potrzeby przemieszczania się po 
całym magazynie, podsystemy wspomagające precyzyjne pobieranie 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 rejestrowany 
dostęp do 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



Optymalizacja wykorzystania przestrzeni w strefach 
magazynowania i produkcji

KARDEX HOLDING – VIDEO INFO

612/03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-yFr9eCxo


Windowe regały automatyczne

Optymalne systemy automatyczne Kardex

Karuzelowe regały automatyczne

Elastyczne i szeroko-konfigurowalne
rozwiązanie dla wielu branż

Kompaktowe rozwiązanie dla
składowania materiałów w kuwetach
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Karuzelowe regały horyzontalne HoCa Regały buforujące LR 35

Alternatywne systemy automatyczne Kardex

Rozwiązanie dla przestrzennych, lecz
niskich magazynów

Rozwiązanie przeznaczone do składowania
pojemników w standardzie 600x400mm 

lub 640x440mm z możliwością
podłączenia przenośników
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Przykładowe wdrożenia

Med24 – apteka

Cel – szybka kompletacja 4.500 linii zamówień 
przed końcem dnia (wysyłka towaru) spośród 

10.000 indeksów towarowych
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Przykładowe wdrożenia

Mouser Electronics

Cel – automatyzacja procesów kompletacji i 
uzupełniania składu przy ponad 1 mln 

indeksów towarowych
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Przykładowe wdrożenia

KCK Cyklosport-Mode s.r.o.

Cel – realizacja pobierania i uzupełniania składu 
na jednej strefie przez wielu operatorów

KCK – wdrożenie - video

https://www.youtube.com/watch?v=vf7d9Pn9Ots
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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

Kompleksowe rozwiązanie:
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

KARDEX produkuje i 
wdraża kompletne 

rozwiązania
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