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nie wy ko rzy sta nych czę ści zo stał cał ko wi cie
zin te gro wa ny z ko mo rą cię cia i ze zauto ma -
ty zo wa nym pro ce sem pro duk cyj nym.

Ca ły sys tem Rem mer ta za pew nia in te li -
gent ne po łą cze nie wszyst kich pro ce sów po -
cząw szy od skła do wa nia su row ców, po przez
zop ty ma li zo wa ny w peł ni au to ma tycz ny za -
ła du nek ma szyn, a skoń czyw szy na sor to wa -
niu czę ści po cię tych zgod nie z za mó wie -
niem i przy go to wa niu wy sył ki. Tak oto zmia -
ny, któ re za ini cjo wa ne zo sta ły w ob sza rze lo -
gi sty ki we wnętrz nej wpły nę ły na opty ma li -
za cję i wzrost efek tyw no ści wszyst kich pro -
ce sów pro duk cyj nych w fir mie.

JOR DAN mat con
Fir ma JOR DAN mat con zlo ka li zo wa na jest
w Śro dzie Wiel ko pol skiej i od po nad 14 lat
za opa tru je klien tów z bran ży bu do wy ma -
szyn i ob rób ki me ta li w wy so kiej ja ko ści su -
row ce – m. in. ta kie jak: stal cią gnio na
na zim no, tech nicz ne two rzy wa sztucz ne,
me ta le nie że la zne, alu mi nio we pro fi le mo -
du ło we. Fir ma JOR DAN mat con zo sta ła
utwo rzo na w 2000 ro ku ja ko fi lia nie miec -
kiej fir my Dreck sha ge GmbH & Co. KG z Bie -
le feld. Moż li wo ści współ pra cy z JOR DAN
mat con to m. in. cię cie na wy miar i ob rób ka
kra wę dzi a na wet wy dzie le nie od ręb ne go
ma ga zy nu ma te ria łów.

W trak cie dzia łal no ści fir my oka za ło się, iż
sto so wa ny od ja kie goś cza su sys tem prze cho -
wy wa nia oraz ma nu al ny tryb ko mi sjo no wa -
nia w JOR DAN mat con by ły ma ło wy daj ne
a lo gi sty ka ma ga zy no wa przed się bior stwa
wy ma ga ła opty ma li za cji. Blo ku ją cy du żą
prze strzeń tryb prze cho wy wa nia róż nych su -
row ców na re ga łach i po sadz ce oraz ma nu al -
na ob słu ga spo wal nia ły prze pływ ma te ria łów
i stwa rza ły ry zy ko błę dów. JOR DAN mat con
po szu ki wał więc efek tyw ne go i nie za wod ne -
go roz wią za nia, któ re po bu dzi ło by prze bieg
pro ce sów i wy brał au to ma ty za cję lo gi sty ki.
Wy zwa nie dla za an ga żo wa ne go w tym ce lu
eks per ta ma ga zy no we go – fir my Rem mert

któ ry wy ma gał za an ga żo wa nia dwóch pra -
cow ni ków na każ dej zmia nie.

No we prze bie gi pro ce sów – po wdro że niu
roz wią zań Rem mer ta wy glą da ją na stę pu ją -
co: W ob sza rze przy ję cia to wa rów fir ma
Schmolz + Bic ken bach re je stru je do star cza -
ne su row ce i wpro wa dza wszyst kie nie zbęd -
ne da ne do sys te mu SAP. Ma te riał jest na -
stęp nie skła do wa ny w dwóch ist nie ją cych
w peł ni au to ma tycz nych ma ga zy nach wy so -
kie go skła do wa nia. Obec nie z tych ma ga zy -
nów fir ma ob słu gu je za rów no te za mó wie nia,
któ re nie wy ma ga ją cię cia jak i te, któ re wy -
ma ga ją bar dzo in ten syw ne go cię cia ma te ria -
łu. Schmolz + Bic ken bach za opa tru je no wą
ko mo rę cię cia w ma te riał z re ga łów wy so kie -
go skła do wa nia. Su row ce tra fia ją do ko mo ry
cię cia przez sys tem wa ha dło wy. Na wet naj -
mniej sze za mó wie nia są re ali zo wa ne w peł ni
au to ma tycz nie. Kom pak to wy sys tem po mo -
sto wy ko mo ry cię cia mie ści na swo jej po -
wierzch ni ma ga zy no wej 1000 ka set z któ -
rych każ da ma ob cią że nie użyt ko we mak sy -
mal ne 3 t. Dzię ki wie lo krot nie dzie lo nym jed -
nost kom ła dun ko wym w ma ga zy nie mo że
znaj do wać się ok. 6,5 tys. róż nych pro duk -
tów. Sys te my po bie ra ją ce sta no wią me cha -
nicz ne po łą cze nie ma ga zy nu i ma szyn ob -
rób ko wych. Po bie ra ją one od po wied ni su ro -
wiec z ośmiu sta cji ma ga zy nu, a na stęp nie
prze ka zu ją go da lej do ma szyn ob rób ko wych.

War to za zna czyć, że w wy ni ku re struk tu -
ry za cji fir ma Schmolz + Bic ken bach za -
mknę ła do tych cza so wy ma ga zyn nie wy ko -
rzy sta nych czę ści. Do cię cia ele men tów ma -
łych se rii fir ma wy ko rzy sty wa ła bo wiem
wcze śniej m. in. ma te ria ły po zo sta łe z re ali -
za cji in nych za mó wień. Przed się bior stwo
skła do wa ło nie wiel kie ilo ści po zo sta łe go ma -
te ria łu w re ga łach wspor ni ko wych. Cho ciaż
cał ko wi ty za pas te go ma ga zy nu był ewi den -
cjo no wa ny w sys te mie HOST, to po szu ki wa -
nia i trans port ma te ria łu do pił by ły bar dzo
cza so chłon ne. Dzię ki zmia nom ma ga zyn

po le ga ło na tym, by na po wierzch ni za sad ni -
czej li czą cej za le d wie 200 mkw. stwo rzyć
sys tem, w któ rym JOR DAN mat con miał by
do dys po zy cji po jem ność ma ga zy no wą brut -
to oko ło 890 ton. Po za tym za ło żo no, iż po -
win na ist nieć moż li wość bez pro ble mo we go
roz bu do wa nia sys te mu w ra zie po trze -
by – tak aby za pew nić roz wój w przy szło ści.
Po in ten syw nych kon sul ta cjach wy bór padł
na mo du ło wy ma ga zyn po mo sto wy fir my
Rem mert. Każ de z za pla no wa nych w kon cep -
cji ma ga zy no wej 180 miejsc prze cho wy wa -
nia ka set mo że po mie ścić prę ty o dłu go ści
do sied miu me trów i wy trzy mu je ob cią że nie
użyt ko we do pię ciu ton. By umoż li wić skró -
ce nie prze bie gów i spraw ny prze pływ ma te -
ria łów, ma ga zyn po wstał w po bli żu miej sca
przy ję cia to wa ru – to mi ni ma li zu je też ry zy -
ko po peł nie nia błę dów. W prak ty ce w za pro -
po no wa nym roz wią za niu cię ża rów ki wjeż -
dża ją bez po śred nio do ha li, tuż pod sta cje za -
i wy ła dow cze. Ob słu ga ma te ria łu jest więc
szyb ka i efek tyw na. Prę ty są pod no szo ne
z po wierzch ni ła dun ko wej i ukła da ne w ka se -
tach za po mo cą no wej suw ni cy kon so lo wej
jed no dź wi ga ro wej, wy po sa żo nej w ma gne -
tycz ną bel kę po przecz ną i sta bi li zu ją cej ła du -
nek pod czas trans por tu. Na stęp nie ka se ty są
skła do wa ne w wy zna czo nych miej scach. 

Oprócz opty mal ne go wy ko rzy sta nia do -
stęp nej prze strze ni i zwięk sze nia po jem no ści
ma ga zy nu na le ża ło tak że uzy skać szyb szy
i ła twiej szy do stęp do su row ców. Ce lem by ło
tu więc znacz ne przy spie sze nie pro ce su ko -
mi sjo no wa nia. Z te go wzglę du sys tem po mo -
sto wy zo stał wy po sa żo ny w po dwój ną sta cję
szyb ko zmie nial ną słu żą cą za rów no do za ła -
dun ku, jak i roz ła dun ku ma ga zy nu. Umoż li -
wia to cią gły i szyb ki do stęp do skła do wa -
nych ma te ria łów a tak że peł ną kon tro lę. Ma -
ga zyn po mo sto wy za pew ni fir mie JOR DAN
mat con moż li wość znacz ne go zwięk sze nia
wy daj no ści ko mi sjo no wa nia zle ceń. SF
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wią za nie o wie le bar dziej efek tyw ne niż trans -
port przy po mo cy wóz ków wi dło wych. 

Co wię cej, wa run ki lo ka lo we ma ga zy nów
z du żą ilo ścią re ga łów róż ne go ro dza ju czę -
sto kom pli ku ją kwe stie do ty czą ce po ru sza -
nia się wie lu wóz ków wi dło wych – tym bar -
dziej je śli ma my do czy nie nia ze skła do wa -
niem i ko niecz no ścią prze trans por to wa nia
ele men tów dłu gich (np. pro fi li, rur czy prę -
tów o dłu go ści 7m). W przed się bior stwach
prze twa rza ją cych bla chę i stal, czas jest nie -
zwy kle istot nym kry te rium de cy du ją cym
o efek tyw no ści. Co raz wię cej świa do mych
te go firm de cy du je się więc na au to ma tycz -
ne sys te my ma ga zy no we – wszyst ko po to
aby do mi ni mum ogra ni czyć po stój ma szyn
ob rób czych wy ni ka ją cy z nie efek tyw nej lo -
gi sty ki we wnętrz nej (mo wa tu o róż ne go ro -
dza ju ma szy nach ob rób czych: la se rach, wy -
kra war kach, pra sach, ma szy nach do cię cia
wo da czy pla zmo wych). Nie bez zna cze nia
jest też kwe stia bez pie czeń stwa – za rów no

Ograniczenie transportu wewnętrznego jako ważny aspekt wydajnej logistyki magazynowej
je śli idzie o bez pie czeń stwo pra cy jak i bez -
pie czeń stwo w kon tek ście wy eli mi no wa nia
uszko dzeń trans por to wa nych do ob rób ki
ma te ria łów. Co wię cej, ewen tu al ne uszko -
dze nia ma te ria łów przy nie wła ści wym
trans por cie wią żą się z du ży mi kosz ta mi.
Roz wią za nia zauto ma ty zo wa ne są bez kon -
ku ren cyj ne je śli idzie o za cho wa nie bez pie -
czeń stwa – tak ma te ria łów jak i lu dzi.

Prze śledź my na przy kła dach firm
SCHMOLZ + BIC KEN BACH AG oraz JOR -
DAN mat con jak wdro że nie roz wią zań z za -
kre su au to ma ty ki ma ga zy no wej wpły nę ło
na efek tyw ność pro ce sów za cho dzą cych
w tych przed się bior stwach.

SCHMOLZ + BIC KEN BACH AG
Fir ma SCHMOLZ + BIC KEN BACH Stahl cen ter
AG w Wil w Szwaj ca rii zde cy do wa ła się na in -
we sty cję w roz wią za nia fir my Frie drich Rem -
mert – głów nym ce lem tej in we sty cji by ło za -
gwa ran to wa nie du żej efek tyw no ści pro ce sów
ro bo czych i szyb kich do staw rów nież w przy -
pad ku ma łych i bar dzo ma łych se rii. Zde cy do -
wa no się więc na w peł ni au to ma tycz ną ko mo -
rę cię cia fir my Rem mert. Ten kom plek so wy
sys tem gwa ran tu je bo wiem in te li gent ne po łą -
cze nie wszyst kich pro ce sów po cząw szy
od skła do wa nia su row ców, po przez zop ty ma li -
zo wa ny w peł ni au to ma tycz ny za ła du nek ma -
szyn, a skoń czyw szy na sor to wa niu czę ści po -
cię tych zgod nie z za mó wie niem. Opty ma li za -
cja w ob sza rze lo gi sty ki we wnętrz nej by ła tu
więc kwe stią bez dy sku syj ną. 

War to pod kre ślić, że wy ma ga nia fir my
Schmolz + Bic ken bach Stahl cen ter AG za -
rów no w za kre sie tech no lo gii jak i sa mej re -
ali za cji pro jek tu by ły sto sun ko wo wy so kie.
Fir ma ocze ki wa ła bo wiem w peł ni zauto ma -
ty zo wa nej pro duk cji ma łych se rii i zwięk -
sze nia prze pły wu to wa rów o 20 proc. (po -
przez in te gra cję ko mo ry cię cia). Aby osią -
gnąć za ło żo ny cel, na le ża ło wpro wa dzić
w ma ga zy nie sys tem pra cy trój zmia no wej,

Aby spro stać ocze ki wa niom klien tów, za -
rów no fir my pro duk cyj ne, jak i dys try bu cyj -
ne zmu szo ne są nie jed no krot nie do utrzy -
my wa nia wy so kich sta nów ma ga zy no wych
ma te ria łów nie zbęd nych czy to do pro duk cji
czy też ko mi sjo no wa nia za mó wień i dys try -
bu cji. Sy tu acja kom pli ku je się jesz cze bar -
dziej kie dy ma my do czy nie nia z du żą ilo -
ścią ma szyn nie zbęd nych do ob rób ki i ko -
niecz no ścią prze trans por to wa nia ma te ria -
łów z ma ga zy nu do tych że ma szyn. 

Wie le firm funk cjo nu ją cych w Pol sce w du -
żej mie rze opie ra kwe stie trans por tu we -
wnętrz ne go na wóz kach wi dło wych – nie do ce -
nia ne są czę sto roz wią za nia zwią za ne z róż ne -
go ro dza ju suw ni ca mi czy pod no śni ka mi któ -
re po zwa la ją na szyb ki i „krót ki” trans port.
Tym cza sem po łą cze nie tych roz wią zań z ma -
ga zy na mi zauto ma ty zo wa ny mi (przy od po -
wied nim uło że niu tych urzą dzeń w ha lach)
po zwa la na opty ma li za cję w ob sza rze trans -
por tu we wnętrz ne go. W prak ty ce jest to roz -
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Duży asortyment materiałów, ogromne hale magazynowe i produkcyjne,
skomplikowana logistyka – to codzienność wielu firm. Czy istnieje sposób
na uproszczenie procesów związanych z transportem wewnętrznym? Czy możliwa
jest minimalizacja powierzchni magazynowej przy zachowaniu niezbędnych
– niejednokrotnie wysokich – stanów magazynowych materiałów i równoczesna
poprawa przepustowości procesów i efektywności  produkcji w branży stalowej?
Między innymi na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.
A wszystko to popieramy przykładami.

O FIR MIE FRIE DRICH REM MERT GMBH

Fir ma Rem mert zo sta ła utwo rzo na w ro ku 1945 przez Frie dri cha Rem merta se nio ra w Löhne (wschod nia
West fa lia). Za czy na jąc ja ko za kład rze mieśl ni czy, na le ży obec nie do świa to wej czo łów ki przed się biorstw, któ -
re wy zna cza ją kie run ki roz wo ju in te li gent nych sys te mów ma ga zy no wa nia blach i ele men tów dłu gich. Fir ma
Rem mert jest obec nie pro wa dzo na przez bra ci Mat thia sa i Ste pha na Rem mer tów. Obaj bra cia są wspie ra ni
przez 100 pra cow ni ków w sie dzi bie fir my w Niem czech. W dzia łach sprze da ży, ob słu gi klien ta, a tak że ser -
wi sie i Ho tli ne pol scy klien ci znaj dą pra cow ni ków fir my Rem mert po słu gu ją cych się bie gle ję zy kiem pol skim.
Fir ma Rem mert jest re pre zen to wa na na pol skim ryn ku przez Paw ła Zie liń skie go, któ ry po ukoń cze niu stu -
diów i wie lo let niej pra cy w Niem czech pro wa dzi obec nie od dział fir my z sie dzi bą w Szczaw nie-Zdro ju.


