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Kardex na świecie

2000 pracowników

603 mln euro obrotu w 2021

Obecność na całym świecie dla Twoich 

międzynarodowych projektów

W ponad 30 krajach

Światowy lider rynku

Ponad 160,000 
zainstalowanych 
systemów

Zapewnienie jakości poprzez własną 
produkcję

Trzy zakłady produkcyjne
w Europie i jeden w USA

POLSKA

Ponad 1000 wdrożeń

40 osobowy zespół

Rozwiązania ustandaryzowane    
oraz specjalne (cold store, clima, 

etc.)
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▪ Pół-automatyka ▪ Pełna automatyka 
magazynowa
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Co dla nas oznacza automatyzacja w logistyce wewnętrznej?

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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Automatyzacja na małą i dużą skalę

Standaryzowane oraz dedykowane

Wysokiej jakości elementy
– Kardex jest producentem sprzętu
i systemów przepływu materiałów

Indywidualne rozwiązania systemowe
– Wysokowydajne rozwiązania dzięki 

inteligentnym systemom sterowania
i IT

Digitalizacja
– Zastosowania robotów, symulacje
i emulacje
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Automatyczne regały windowe (VLM)

Mniej błędów kompletacji 

Dedykowane rozmiary

Wysoka elastyczność i modułowość półek

Szybsza i niezawodna realizacja zamówień 

Nowoczesny design i przyszłościowa technologia 

Niezawodne rozwiązanie intralogistyczne

Integracja z WMS
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Automatyczne regały karuzelowe (VLC)

Idealne rozwiązanie do artykułów o podobnych wymiarach

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

Opcjonalne szuflady, separatory, przegrody itp.

Optoelektroniczne systemy zabezpieczające

Dostęp do towaru w przypadku braku zasilania

Integracja z WMS
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Automatyczne systemy buforowe (VBM)

Elastyczność dzięki licznym możliwościom przechowywania

Precyzyjna, prosta i szybka kompletacja zamówień

Ergonomiczne warunki pracy 

Prosta integracja 

Modułowy i skalowalny 

Kontrolowany dostęp
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Automatyczne horyzontalne regały karuzelowe (HCM)

Większa przepustowość i krótkie czasy dostępu

Gwarantowany stały dostęp do towarów 

Niższe koszty magazynowania 

Zoptymalizowana przestrzeń składu

Bardziej wydajne procesy

Mniej błędów kompletacji
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Oprogramowanie zarządzające magazynem automatycznym
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Przykład wdrożenia

ELESA+GANTER

Automatyka magazynowa

+ 

Pick-by-Light

(COLOR PICKING)

(Video 1 – case study)
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Systemy pełnej automatyki – Kardex Mlog
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Automatyczne układnice 
magazynowe

Technologia 
przenośnikowa

Samodzielne 
podsystemy

Systemy zarządzania 
przepływem materiałów

Systemy pełnej automatyki
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Automatyczne układnice magazynowe

MDynamic MMini MTwini

Do małych części Paletowe

MSingle A MSingle B MTwin A

Szczegóły Szczegóły SzczegółySzczegółySzczegółySzczegóły

MTwin B

Szczegóły
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Samodzielne podsystemy

mSequence mCompact

mDynamic mTower
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Przegląd wdrożeń Kardex Mlog w Polsce

Gdańsk

Łódź

Warszawa

Chrzanów

Wrocław

Poznań

Szczecin

DanCake
(2019)

TME
(2013)

Dr. 
Oetker
(2015)

AMICA
(2016)

(2019)



|| 17

TME, Łódź

Projekt: Automatyczny magazyn wysokiego składowania (7.398 lokacji paletowych)

Lokalizacja: Łódź

Układnice: 3 układnice Msingle A 600/22 z wyposażeniem korytarzy i automatycznym sterowaniem

Przenośniki: System przenośnikowy wejścia / wyjścia z magazynu wraz z wydłużeniem osi wózka transferowego. 
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Bridgestone, Poznań

Projekt: Automatyczny magazyn wysokiego składowania

Lokalizacja: Poznań

Układnice: 3 układnice Msingle B z wyposażeniem korytarzy i automatycznym sterowaniem
Wyposażenie układnic w systemy kamer z oświetleniem

Przenośniki: System przenośnikowy ze sterowaniem i wizualizacją
6 podnośników nożycowych przenośników wejścia/wyjścia
4 wózki transferowe 

MFC: MLOG Control Center (MCC), włącznie z MWMS i MFlow



|| 19

DanCake, Chrzanów

Projekt: Automatyczny magazyn wysokiego składowania

Lokalizacja: Chrzanów

Układnice: 3 układnice Msingle B z wyposażeniem korytarzy i automatycznym sterowaniem
Wyposażenie układnic w systemy kamer z oświetleniem

Przenośniki: System przenośnikowy ze sterowaniem i wizualizacją

MCC (MLOG Control Center): Wizualizacja instalacji

Sterowanie przepływem materiałów

Zarządzanie magazynem
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Branża spożywcza, mroźnia, woj. Pomorskie

Projekt: Automatyczny magazyn wysokiego składowania (7.152 lokacje paletowe)
Ściany i dach (obudowa konstrukcji)

Lokalizacja: województwo Pomorskie

Układnice: 4 układnice Msingle B-640/22-ZT z wyposażeniem korytarzy i automatycznym sterowaniem

Przenośniki: System przenośnikowy ze sterowaniem i wizualizacją

Usługa: Serwis na miejscu – 1 specjalista ds. sterowania i 1 specjalista mechanik
Praca 1-zmianowa, od poniedziałku do piątku
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AMICA, Wronki

Projekt: Nowy w pełni automatyczny magazyn wysokiego 
składowania na sprzęty AGD (25.760 lokacji
paletowych)

Lokalizacja: Wronki

Układnice: 5 układnic MTwin B 2x550/45-ZT-DT z dwoma 
chwytakami teleskopowymi

Wysokość około 45,2m, 18 cykli kombinowanych na 
godzinę na układnicę

Przenośniki: Około 230 napędów dla spełnienia specjalnych 
wymogów Klienta, magazynek pustych palet, 
cyrkulacja pustych palet, owijarka

WMS: Przyjęcie towarów z produkcji i dostawy zewnętrzne
Zapewnienie pustych palet
Wydania produktów (całościowe)
System zarządzania transportami
Zarządzanie ręcznymi obszarami magazynu
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W Polsce wdrożyliśmy niemal 1000 systemów.
Na świecie pracuje ponad 150000 naszych aplikacji.

Jak Tobie możemy pomóc?

krzysztof.nowakowski@kardex.com

andrzej.michalski@kardex.com

mailto:krzysztof.nowakowski@kardex.com
mailto:andrzej.michalski@kardex.com

