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G
łównym przedmiotem działalności 
firmy Köbo-Donghua GmbH & 
Co. KG jest produkcja łańcuchów 
przemysłowych, przenośników 

oraz kół łańcuchowych. Wraz z wpro-
wadzeniem normy dla łańcuchów rol-
kowych w 1899 roku firma wyznaczyła 
światowe standardy jakości. W polskim 
oddziale, którym Köbo kieruje od 1999 
roku, produkowane są również czę-
ści do maszyn i konstrukcji stalowych. 
Od 2010 roku Köbo należy do chiń-

Dwa systemy magazynowe 
i dwie strategie składowania

Firma Köbo-Donghua GmbH & Co. KG od momentu założenia spółki w 1894 r. specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji łańcuchów 
przemysłowych, przenośników oraz kół łańcuchowych. Wraz z rozwojem poszczególnych oddziałów firmy wzrosły potrzeby związane 
z efektywnym przechowywaniem materiałów na ograniczonych powierzchniach. Jak poradziła sobie z tym problemem firma Köbo-
-Donghua GmbH & Co. KG w polskiej spółce-córce zlokalizowanej w Żninie oraz w niemieckiej siedzibie firmy w Wuppertalu?

skiej grupy Donghua. Międzynarodo-
wy koncern zarządza zakładami pro-
dukcyjnymi w Niemczech, Chinach 
i Polsce. Oprócz produkcji łańcuchów 
firma skupia się na tworzeniu nowych 
produktów z asortymentu przenośni-
ków łańcuchowych i łańcuchów napę-
dowych. Warto podkreślić, że istotną 
rolę w działalności przedsiębiorstwa 
odgrywa kwestia jakości. Spółka funk-
cjonująca w Polsce w 2004 roku otrzy-
mała certyfikat jakości ISO 9001:2000.

By móc w dłuższej perspektywie cza-
sowej sprostać wysokim wymaganiom – 
także w zakresie efektywnego składowa-
nia surowców zapobiegającego stratom 
związanym z przypadkowym zniszcze-
niem – firma Köbo-Donghua zdecy-
dowała się na rozbudowę własnych 
struktur logistycznych w Polsce i Niem-
czech. Jak już wspomniano, rosły przy 
tym potrzeby związane z efektywnym 
przechowywaniem materiałów na ogra-
niczonych powierzchniach. Rozwią-
zaniem tej sytuacji w polskiej spółce-
-córce zlokalizowanej w Żninie oraz 
w niemieckiej siedzibie firmy okazało 
się wdrożenie zautomatyzowanych ma-
gazynów elementów długich. Dostaw-
cą tych magazynów był ich producent 
– firma Friedrich Remmert GmbH.

Efektywne składowanie i poprawa 
wydajności produkcji 
Efektywne składowanie surowców, za-
pobieganie stratom związanym z przy-
padkowym zniszczeniem to jednak nie 
wszystkie argumenty, które przemawia-

Pomostowy system magazynowania Remmert w Köbo, z siedzibą 
w Wuppertalu, szczegóły techniczne:
•	 wymiary	magazynu:	15,5	m	x	8	m	x	10	m	(dł.	x	szer.	x	wys.),
•	 233	miejsc	magazynowych,	każde	o	obciążeniu	użytkowym	do	4	t,
•	 2	stacje	magazynowe,	po	jednej	do	załadunku	i	wyładunku,	
•	 Pro	WMS	Professional	(z	interfejsem	do	SAP).

Pomostowy system magazynowania Remmert w oddziale Köbo w Żninie 
(PL), szczegóły techniczne:
•	 wymiary	magazynu:	28,6	m	x	6,9	m	x	10	m	(dł.	x	szer.	x	wys.),
•	 434	miejsca	magazynowe,	każde	o	obciążeniu	użytkowym	do	4	t,
•	 3	stacje	magazynowe:	1	załadowcza,	
•	 Pro	WMS	Professional	(z	interfejsem	do	SAP).

Köbo-Donghua zaufało pomostowemu systemowi magazynowemu Remmert

Zoptymalizowany system do przechowywania elementów długich 
nie tylko zwiększa pojemność magazynową, ale również podnosi 
efektywność produkcji 

Pomostowy system magazynowy Remmerta umożliwia przechowywa-
nie różnego rodzaju elementów długich w jednej kasecie 
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ły za wdrożeniem nowego rozwiązania 
magazynowego. Firma Köbo-Donghua 
GmbH & Co. KG zastosowała w swo-
jej polskiej spółce-córce w Żninie oraz 
w niemieckiej siedzibie w Wuppertalu 
zoptymalizowany pod kątem przestrzeni 
magazyn do przechowywania elementów 
długich, nie tylko po to, aby zwiększyć 
pojemność magazynową, ale również 
w celu poprawy wydajności produkcji. 
To, że realizację obu projektów działa-
jący na światową skalę producent łań-
cuchów i kół łańcuchowych powierzył 
długoletniemu partnerowi biznesowe-
mu firmie Friedrich Remmert GmbH, 
nie było oczywiście przypadkiem. Ma-
gazyn pomostowy stworzony przez tego 
eksperta ds. technik składowania został 
wybrany ze względu na niezawodność, 
trwałość i wysoką jakość. Poza tym Rem-
mert stosuje w swoich systemach wyjąt-
kowo sprawnie funkcjonujące łańcuchy 
produkowane przez Köbo. Oba przedsię-
biorstwa korzystają w ten sposób z efek-
tu synergii, jaki przynosi ich współpraca.  
– Spółkę Remmert i nas łączy długo-
letnie partnerstwo biznesowe. W wielu 
systemach magazynowych Remmerta 
wykorzystywane są na przykład nasze 
łańcuchy jako elementy systemów na-
pędowych – wyjaśnia Wolfgang Fuchs, 
członek zarządu Köbo-Donghua GmbH 
 Co. KG w Niemczech.

– Dzięki ścisłej współpracy dobrze 
znamy techniczny know-how i kom-
petencje tego eksperta logistycznego. 
To oczywiste, że sami także korzysta-
my z rozwiązań magazynowych Rem-
merta – dodaje Wolfgang Fuchs. Warto 
podkreślić, że Remmert jest uznanym 
ekspertem w zakresie inteligentnych 
systemów magazynowania elemen-
tów długich i blach przede wszystkim 
w branży obróbki metali oraz handlu 
stalą i metalami. Co istotne, przepływ 
materiałów i informacji jest perfekcyj-
nie dostosowywany do charakterysty-
ki procesów produkcyjnych klienta, 
od etapu dostawy materiałów, przez 
komisjonowanie, aż po dostarczenie 
surowca do obrabiarek. 

Dwie strategie składowania 
Nowy magazyn pomostowy w Żninie 
odpowiada ściśle wymaganiom firmy 
Köbo dotyczącym efektywnego prze-
chowywania dużych ilości materiałów 
na niewielkiej powierzchni. Dzięki kon-

strukcji zoptymalizowanej pod kątem 
zajmowanej przestrzeni magazyn ten 
oferuje na powierzchni zasadniczej li-
czącej niecałe 200 m² możliwość skła-
dowania około 1750 t prętów stalo-
wych. Przedtem firma magazynowała 
stal na regałach modułowych. Mimo 
że w miarę możliwości maksymalnie wy-
korzystywano wysokość hali, Köbo po-
trzebowało znacznie większej powierzch-
ni magazynowej. Obsługa materiału była 
przy tym dość czasochłonna. Surowce 
produkcyjne należało najpierw odszu-
kać, a następnie przenieść. W efekcie ma-
szyny do obróbki miały długie przestoje. 
Nowy system nie powoduje takich pro-
blemów – dzięki w pełni zautomatyzo-
wanemu procesowi podstawiania mate-
riałów umożliwia znaczne przyspieszenie 
przepływu surowców. Poza tym maga-
zyn pomostowy można optymalnie do-
stosować do indywidualnych wymagań 
produkcyjnych Köbo. Dlatego nowy 
system składowania elementów długich 
w przyszłości będzie obsługiwać dwa 
osobne przepływy materiałów. – Nowy 
magazyn to rozwiązanie wbudowane 
między dwie istniejące hale produkcyj-
ne. Hale są zaopatrywane w materiały 
z magazynu pomostowego przez dwie 
stacje. Dzięki efektywnej technologii na-
pędowej i sterowniczej system ten funk-
cjonuje w zasadzie bez żadnych ograni-
czeń – wyjaśnia Georg Ziegler, dyrektor 
zakładu Köbo w Polsce. Poza redukcją 
zasadniczej powierzchni magazynowej 
i zwiększeniem pojemności magazyno-
wej firma Köbo skorzystała także na wy-
raźnej poprawie bezpieczeństwa proce-
sów i wydajności produkcyjnej. 

Równie szybko, elastycznie i wydajnie 
przebiegają procesy produkcyjne w siedzi-
bie firmy w Wuppertalu, w Niemczech. 
Tam zainstalowano drugi magazyn po-
mostowy, gdzie możliwe jest składowanie 
około 180 różnych rodzajów stalowych 
elementów długich. Na 120 m² po-
wierzchni zasadniczej można przecho-
wywać 1000 t materiałów. Firma Köbo 
znacznie zredukowała w ten sposób za-
potrzebowanie na powierzchnię maga-
zynową, jednocześnie zwiększając po-
jemność magazynową o ponad połowę. 
By umożliwić sprawny przepływ surow-
ców, nowy magazyn w formie silosu zo-
stał dobudowany do istniejącej hali pro-
dukcyjnej. W ten sposób znacznie został 
przyspieszony przepływ materiałów.  q
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