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chy, któ ra na stęp nie wjeż dża do środ ka i jest
po bie ra na przez układ ni cę ma ga zy no wą
i od kła da na na wła ści we miej sce. Bra ma ro -
lo wa na jest oczy wi ście zin te gro wa na z sys te -
mem ma ga zy no wym i otwie ra się je dy nie
w mo men cie wy jaz du lub wjaz du sta cji
do ha li pro duk cyj nej. Dzię ki tym roz wią za -
niom, w sa mej ha li pro duk cyj nej nie ma
stan dar do we go trans por tu bla chy – ca ły
trans port we wnętrz ny jest wy ko ny wa ny wy -
łącz nie przez urzą dze nia fir my Rem mert.

No wa in sta la cja ma ga zy no wa, wraz ze
wspo mnia ny mi ma szy na mi (la se ry, wy kra -
war ka, pra sy kra wę dzio we) zo sta ła za pro -
jek to wa na i zre ali zo wa na tak, że w ca łym
ukła dzie pro duk cyj nym to ma ga zyn przej -
mu je ro lę lo gi sty ki we wnętrz nej. Ozna cza to,
że to ma ga zyn prze ka zu je ma te riał do po -
szcze gól nych pro ce sów pro duk cyj nych. 

La ser fir my By stro nic (wy ko rzy sta ny w tej
in sta la cji) zin te gro wa ny jest z ma ga zy nem
Rem mer ta po przez urzą dze nie By stro nic By -
trans Cross. By trans Cross to roz wią za nie de -
dy ko wa ne do za ła do wy wa nia i roz ła do wy wa -
nia urzą dzeń do cię cia pro mie niem la se ra.
Peł na in te gra cja wy ko na na przez fir mę Rem -
mert urzą dzeń By stro ni ca z ma ga zy nem
blach obej mu je za rów no ob szar opro gra mo -
wa nia, jak i roz wią zań me cha nicz nych 

Du żym atu tem ni niej sze go roz wią za nia
jest rów nież, fakt, że układ ni ca re ga ło wa
prze miesz cza jąc da ną pa le tę wa ży ją i po -
rów nu je da ne o sta nach ma ga zy no wych
z rze czy wi sto ścią. Dzię ki te mu ma ga zy no -
wa na bla cha pod da wa na jest per ma nent nej
in wen ta ry za cji, co po zwa la za rów no na na -
tych mia sto we wy ła pa nie do staw blach nie
zgod nych z za mó wie niem oraz unik nię cie
ja kich kol wiek roz bież no ści ma ga zy no wych. 

Efek ty
– czy li war to zwró cić szcze gól na uwa gę
Dzię ki zauto ma ty zo wa niu pro ce sów w wy -
żej opi sa ny spo sób moż li wa jest re ali za cja
ca łe go sze re gu zle ceń pro duk cyj nych bez
udzia łu stan dar do wej lo gi sty ki we wnętrz nej
czy ope ra to ra. Pra cow ni kom pro duk cji po zo -
sta je je dy nie wy cią gnię cie w prze zna czo -
nym do tgo ce lu ob sza rze ha li pro duk cyj nej

przez urzą dze nie do au to ma ty za cji bez po -
śred nio na stół la se ra, od bie ra z wy ci nar ki
la se ro wej ca łe ar ku sze po cię tych blach oraz
prze ka zu je na stęp ną bla chę do pó ki ca ły pa -
kiet zle ceń pro duk cyj nych nie zo sta nie zre -
ali zo wa ny. Pa le ta z pa kie tem wy cię tych
blach mo że być zma ga zy no wa na w sys te mie
ma ga zy no wym lub bez po śred nio prze ka za -
na przez sys tem ma ga zy no wy do ob sza ru
w ha li pro duk cyj nej, gdzie od by wa się sor to -
wa nie. 

Trud ne wa run ki nie są prze szko dą
Po za wy żej wy mie nio ny mi za ło że nia mi jed -
nym z naj więk szych wy zwań sto ją cych
przed eks per ta mi Rem mer ta by ło za pro jek -
to wa nie i wy ko na nie in sta la cji speł nia ją cej
okre ślo ne wy ma ga nia w sto sun ko wo ma łej
ha li pro duk cyj nej. Kon sme tal za ło żył bo -
wiem, że za rów no ma ga zy no wa nie jak i pra -
ce zwią za ne z do ci na niem ar ku szy blach
o wy mia rach 2 x 4 m przez la se ry od by wać
się bę dą w ha li o sze ro ko ści za le d wie 15 m.
Po nad to, w sto sun ko wo ma łej a przede
wszyst kim wą skiej ha li mia ły być umiesz -
czo ne dwie wy ci nar ki la se ro we, wy kra war -
ka mło tecz ko wa oraz pra sy kra wę dzio we.
Z ra cji ma łej ilo ści miej sca by ło to za da nie
na praw dę trud ne ale w dro dze współ pra cy,
roz mów i wspól nych dys ku sji osta tecz nie
wy pra co wa no opty mal ne roz wią za nie speł -
nia ją ce w 100 proc. po sta wio ne za ło że nia.

Jak to dzia ła
W ce lu re ali za cji za da nia wy ko rzy sta no
zauto ma ty zo wa ny sys tem ma ga zy no wa nia
blach fir my Rem mert. In sta la cja ma wy so -
kość nie mal 7 me trów (6,7 m) i dłu gość 54 m
(przy sze ro ko ści ha li 15 m). W ce lu mak sy -
mal ne go, efek tyw ne go wy ko rzy sta nia miej -
sca ca ły za ła du nek bla chy do ma ga zy nu od -
by wa się na ze wnątrz ha li pro duk cyj nej. Sta -
cja za ła dow cza wy jeż dża przez za mon to wa -
ną w ścia nie bra mę ro lo wa ną, na ze wnątrz
ha li gdzie na stę pu je za ła du nek pacz ki bla -

już wy cię tych zgod nie z pro gra mem pro duk -
cyj nym blach i po sor to wa nie ich. 

Dzię ki za sto so wa niu roz wią za nia za pro po -
no wa ne go przez eks per tów Rem mer ta, głów -
ne za ło że nie ja kie po czy ni ła fir ma Kon sme tal
przy tym pro jek cie – a więc eli mi na cja prze -
sto jów la se rów – zo sta ło w peł ni zre ali zo wa -
ne. W przy pad ku re ali za cji te go pro jek tu,
szcze gól ną uwa gę na le ży więc zwró cić na sto -
pień au to ma ty za cji pro ce sów pro duk cyj nych
oraz lo gi stycz nych. Wart pod kre śle nia jest też
fakt, iż w kon tek ście au to ma ty za cji pro ce sów
prze twa rza nia bla chy jest to w tej chwi li naj -
no wo cze śniej sza in sta la cja w Pol sce. SF
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ZASTOSOWANIA I TECHNOLOGIE

Nie po wi nien więc dzi wić fakt, iż w tro sce
o jak naj wyż szą ja kość ofe ro wa nych wy ro bów
Kon sme tal in we stu je w naj lep sze do stęp ne
na ryn ku roz wią za nia zwięk sza ją ce efek tyw -
ność i ja kość pro duk cji ele men tów me ta lo -
wych.

Nie tyl ko opty ma li za cja pra cy la se rów
Ma jąc na uwa dze roz wój, osią gnię cie naj -
wyż szej moż li wej efektywności pro ce sów
pro duk cyj nych oraz ja kość Kon sme tal zde -
cy do wał się na wdro że nie roz wią za nia skła -
da ją ce go się ze zauto ma ty zo wa ne go sys te -
mu ma ga zy no wa nia blach w peł ni zin te gro -

Konsmetal zainwestował w optymalizację procesów produkcji 

Jak zor ga ni zo wać pro ce sy pro duk cyj ne,
aby ma szy ny pra co wa ły non stop bez prze -

sto jów zwią za nych z ocze ki wa niem na ma te -
riał, za ła dun kiem blach do cię cia, roz ła dun -
kiem wy cię tych ele men tów, pro gra mo wa -
niem ma szyn itp.? Czy w ha li pro duk cyj nej
o po wierzch ni 810 mkw. moż na za in sta lo wać
dwie wy ci nar ki la se ro we na for mat 4 x 2 m,
wy kra war kę mło tecz ko wą, pra sy oraz ma ga -
zyn na po nad 500 ton bla chy? I w koń cu, czy
moż li wa jest peł na au to ma ty za cja pro ce sów
ma ga zy no wo pro duk cyj nych w fir mie, któ ra
re ali zu je zróż ni co wa ne i krót kie zle ce nia
pro duk cyj ne, tak aby za pew nić mak sy mal ną
efek tyw ność i ela stycz ność pro duk cji? Mię -
dzy in ny mi na te py ta nia po sta ra my się od po -
wie dzieć w ni niej szym ar ty ku le. 

A wszyst ko to na przy kła dzie uru cho mio -
nej w 2015 r. w peł ni zauto ma ty zo wa nej in -
sta la cji ma ga zy no wo-pro duk cyj nej w za kła -
dzie fir my Kon sme tal znaj du ją cym się
w Nie dzi cy. Jest on obecnie naj no wo cze -
śniej szym obiek tem pro duk cyj nym w swo -
jej bran ży w Pol sce. Wytwarzane w nim wy -
ro by z za kre su me cha nicz nych za bez pie -
czeń mie nia speł nia ją wy ma ga nia norm eu -
ro pej skich oraz po sia da ją ca ły sze reg cer ty -
fi ka tów.

F
O

T
. 
a
r

c
h

iw
u

m
 (

2
)

Jeden ze znaczących krajowych producentów wyrobów z metali znalazł sposób na pełną
automatyzację procesów związanych z laserowym przetwarzaniem blach.

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.

O FIRMIE KONSMETAL

Kon sme tal jest li de rem pol skie go ryn ku me cha nicz -
nych za bez pie czeń mie nia oraz ce nio nym pro du cen -
tem sej fów, mul ti sej fów, kas pan cer nych, szaf me ta -
lo wych, szaf na do ku men ty oraz wrzut ni noc nych
i skarb ców w Eu ro pie. Fir ma po wsta ła w 1991 r. Wy -
róż nia się na tle bran ży dłu go let nim do świad cze -
niem, dba ło ścią o wy so ką ja kość i in no wa cyj ność
pro duk tów oraz ich no wo cze snym de si gnem. Mar ka
Kon sme tal jest lau re atem wie lu pre sti żo wych na -
gród i wy róż nień. Wszyst kie pro duk ty mar ki Kon -
sme tal pro du ko wa ne są we wła snej fa bry ce w Ni dzi -
cy, któ ra jest naj no wo cze śniej szym te go ty pu obiek -
tem w swo jej bran ży w Pol sce. 
–––––––––––––––––––

DANE TECHNICZNE

Wy mia ry ma ga zy nu: 54 m dłu go ści x 5 m sze ro -
ko ści x 6,7 m wy so ko ści 

Po jem ność ma ga zy nu: 150 pa let, każ da o ob cią -
że niu użyt ko wym 5 ton, 

wy so ko efek tyw na układ ni ca z wa gą elek tro me -
cha nicz ną – pręd kość jaz dy: 100 m/min sta cji roz -
ła dow czych

Peł na in te gra cja wy ci nar ki la se ro wej By stro nic
Opro gra mo wa nie ma ga zy no we Rem mert PRO

WMS En ter pri se

EFEKTY WDROŻENIA

Sys tem ma ga zy no wa nia blach jest wstęp nie
przy go to wa ny do pod łą cze nia ko lej nych ma szyn
i wy ko rzy sta nia no wych tech no lo gii

Opty ma li za cja pro ce sów in tra lo gi stycz nych w ob -
sza rze ma ga zy no wa nia i przy go to wa nia ma te ria łów

Znacz nie zwięk szo na wy daj ność za kła du i więk -
sze bez pie czeń stwo pro ce sów

Du ża dys po zy cyj ność ukła du na po zio mie 99,5
proc.

Lep sze wy ko rzy sta nie ma szyn (do 20 h/dzień rze -
czy wi stej pra cy la se rów)

Układ ni ca o du żej pręd ko ści prze su wa nia do 100
m/min

Du ża po jem ność ma ga zy nu dzię ki kom pak to wej
bu do wie

Moż li wość roz bu do wy ma ga zy nu w przy szło ści

wa ne go z ma szy na mi. Pod czas pla no wa nia
ni niej szej in we sty cji Kon sme tal szcze gól ną
uwa gę zwra cał na jak naj efek tyw niej sze wy -
ko rzy sta nie po wierzch ni pro duk cyj nej, mi -
ni ma li za cję trans por tu we wnętrz ne go oraz
efek tyw ne wy ko rzy sta nie po sia da nych ma -
szyn pro duk cyj nych. Jed nym z głów nych za -
ło żeń by ło, aby pra cu ją ce wy ci nar ki la se ro -
we mia ły jak naj krót sze prze sto je w cię ciu
bla chy. Aby zre ali zo wać to za da nie zde cy do -
wa no się po pierw sze na au to ma ty za cję pro -
ce su do star cza nia blach zgod nie z pro gra -
ma mi pro duk cyj ny mi, a po dru gie au to ma -
ty za cję pro ce su za opa try wa nia ma szyn
w ma te riał do cię cia oraz od bio ru wy cię tych
ele men tów z wy ci na rek la se ro wych. Po za
tym zde cy do wa no się na in te gra cję wszyst -
kich pro ce sów po przez opro gra mo wa nie zaj -
mu ją ce się pla no wa niem pro duk cji. 

W prak ty ce ozna cza to, że wy ci nar ki la se -
ro we ma ją otrzy my wać ma te riał do cię cia
zgod nie z pro gra mem pro duk cji oraz wy cię -
te ar ku sze ma ją być od bie ra ne przez sys tem
ma ga zy no wy w spo sób w peł ni au to ma tycz -
ny bez ja kie kol wiek in ge ren cji ope ra to ra lub
służb lo gi stycz nych. Ja ko part ne ra przy re -
ali za cji ni niej sze go za da nia Kon sme tal wy -
brał fir mę Frie drich Rem mert GmH, któ ra
dzię ki po sia da ne mu do świad cze niu i kom -
pe ten cjach by ła w sta nie za pew nić suk ces
pla no wa ne go przed się wzię cia. 

Dzię ki peł nej in te gra cji wszyst kich urzą -
dzeń pra cow ni cy przy go to wa nia pro duk cji ro -
biąc ne sting przy po rząd ko wu ją od po wied ni
ma te riał do da ne go zle ce nia pro duk cyj ne go. 

Po przy go to wa niu ca łe go pa kie tu zle ceń
pro duk cyj nych prze sy ła ny jest on do wy ci -
nar ki la se ro wej. Na wy ci nar ce la se ro wej
ope ra tor za twier dza da ny pa kiet zle ceń,
po czym ca ły pro ces re ali za cji tych zle ceń
od by wa się w peł ni au to ma tycz nie. Ma ga zyn
prze ka zu je od po wied nie bla chy do cię cia po -


