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ka li zo wa nych na ok. 144 m2. Nie za wod ność
za sto so wa ne go roz wią za nia za pew nio na jest
w tym przy pad ku za rów no po przez we -
wnętrz ne dzia ła nia prze pro wa dza ne w ra -
mach co dzien nej ob słu gi sys te mu przez pra -
cow ni ków fir my BO EM jak i przede wszyst -
kim po przez roz wią za nia wy ni ka ją ce ze stra -
te gii dzia łań w ra mach after sa les se rvi ce do -
staw cy roz wią za nia fir my Rem mert.

JOR DAN mat con (Śro da Wiel ko pol ska)
Fir ma JOR DAN mat con ze Śro dy Wiel ko pol -
skiej 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. Nie za wod ność sto so wa -
nych roz wią zań tech nicz nych oraz ja kość ma -
te ria łów ma tu nie ba ga tel ne zna cze nie.

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. 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 – fir my
Rem mert po le ga ło na tym, by na po wierzch ni
za sad ni czej li czą cej za le d wie 200 m2 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 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 oraz wy eli mi no wać ry zy ko awa rii tech -

li wa by ła kon tro la wy bra nych, klu czo wych
ele men tów in sta la cji, ich sta nu, ich zu ży cia,
spraw no ści – i to za rów no w kon tek ście we -
wnętrz nych dzia łań zwią za nych z utrzy ma -
niem ru chu w da nej fir mie, jak i w kon tek -
ście ob słu gi ze wnętrz nej (po przez roz wią za -
nia Rem mer ta). Jest to nie zbęd ne przede
wszyst kim po to aby moż na by ło wy ła pać jak
naj szyb ciej ewen tu al ne błę dy i za gro że nia
dla sta bil no ści ca łe go sys te mu pro duk cji.

Fir ma Rem mert ob słu gu je na chwi lę obec -
ną po nad 500 zre ali zo wa nych du żych in sta -
la cji z za kre su au to ma ty za cji w fir mach pro -
duk cyj nych o róż no rod nym pro fi lu dzia łal no -
ści. Użyt kow ni cy wszyst kich tych in sta la cji
mo gą li czyć na re al ne wspar cie pra cow ni ków
Rem mer ta w ra mach usług after sa les se rvi -
ce. Wszyst ko oczy wi ście po to aby za pew nić
bez pie czeń stwo in sta la cji a co za tym idzie
ca łe go za kła du pro duk cyj ne go.

Za kład Elek trycz no -Me ta lo wy BO EM
Fir ma ta po sia da wła sne biu ro kon struk cyj -
no -tech no lo gicz ne, ha le pro duk cyj ne wy po -
sa żo ne w spe cja li stycz ne ma szy ny ta kie jak:
urzą dze nie do cię cia la se ro we go, pla zmo we -
go, urzą dze nia CNC, dzię ki któ rym jest
w sta nie wy ko nać bar dzo za awan so wa ne
tech no lo gicz nie pro duk ty o wy so kiej ja ko ści.
BO EM jest zna ny na ryn ku Unii Eu ro pej skiej
ja ko kwa li fi ko wa ny pod do staw ca spa wa nych
czę ści ma szyn i kon struk cji me ta lo wych. Po -
sia da no wo cze sną ma lar nię prosz ko wą z ka -
bi ną o wy mia rach 8x2x2,6m, dzię ki cze mu
jest w sta nie po ma lo wać wiel ko ga ba ry to we
ele men ty. Jak de kla ru je sa ma fir ma Za kład
Elek trycz no -Me ta lo wy BO EM jest przed się -
bior stwem ukie run ko wa nym na wdra ża nie
no wych tech no lo gii nie za po mi na jąc
przy tym o pod no sze niu kwa li fi ka cji swo ich
pra cow ni ków. Za kres pro duk cji BO EM to
przede wszyst kim kon struk cje sta lo we spa -
wa ne (stal czar na, nie rdzew na i kwa so od por -
na), kon struk cje alu mi nio we spa wa ne oraz
ma lo wa nie prosz ko we. W tym przy pad ku
wdro że nie in sta la cji ma ga zy nu po mo sto we -
go fir my Frie drich Rem mert GmbH po zwo li -
ło na ma ga zy no wa nie ok. 350 Ton ma te ria -
łów na ok. 175 miej scach ma ga zy no wych zlo -

nicz nych i na wet naj mniej szych uszko dzeń
ma te ria łów, ma ga zyn po wstał w po bli żu miej -
sca przy ję cia to wa ru – to zde cy do wa nie mi ni -
ma li zu je ry zy ko po peł nie nia błę dów. 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 przy za cho wa niu
wy zna czo nych kry te riów ja ko ścio wych a tak że
peł ną kon tro lę.

Szy te na mia rę
In we sty cja w roz wią za nia opty ma li zu ją ce
pro ce sy czy to pro duk cyj ne czy ma ga zy no we
i lo gi stycz ne jest de cy zją stra te gicz ną i za -
wsze po win na być nie tyl ko grun tow nie prze -
my śla na ale rów nież przy go to wa na i zre ali zo -
wa na z po mo cą eks per tów zaj mu ją cych się te -
go ro dza ju in we sty cja mi od lat. Nie zwy kle
istot ne jest ta kie przy go to wa nie in we sty cji
aby spro sta ła ona nie tyl ko bie żą cym wy zwa -
niom ale aby by ła roz wią za niem efek tyw nym
rów nież w przy szło ści. In ży nie ro wie sprze da -
ży fir my Frie drich Rem mert GmbH już pod -
czas pierw szych roz mów z klien tem za wsze
zwra ca ją szcze gól ną uwa gę nie tyl ko na obec -
ne ale rów nież na przy szłe wy zwa nia. Do -
kład na ana li za pro ce sów i do tych cza so we go
spo so bu or ga ni za cji tych że jest za wsze punk -
tem wyj ścia w pla no wa niu in we sty cji. Aby
wy pra co wać roz wią za nie opty mal ne eks per ci
Rem mer ta uwzględ nia ją ocze ki wa nia i róż ne -
go ro dza ju uwa run ko wa nia spe cy ficz ne
po stro nie klien ta – wszyst ko po to aby za pro -
po no wać roz wią za nie któ re ze wszech miar
bę dzie uży tecz ne nie tyl ko w mo men cie uru -
cho mie nia ale rów nież w per spek ty wie ko lej -
nych lat. Klu czo wa kwe stią jest tu rów nież
nie za wod ność sto so wa nych roz wią zań oraz
moż li wość kon tro li – za rów no w ra mach
utrzy ma nia ru chu jak i dzię ki zdal nym roz -
wią za niom przez eks per tów Rem mer ta.

Mał go rza ta Łu ka sze wicz

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

w za kre sie ser wi su ma szyn i urzą dzeń z ze -
wnątrz, nie jed no krot nie wy ni ka ją ce z umów
w ra mach ob słu gi po sprze da żo wej urzą dze -
nia czy in sta la cji, tzw. after sa les se rvi ce.

Utrzy ma nie ru chu we wnątrz
tro ska ser wi su do staw cy na ze wnątrz

We wnętrz na stra te gia utrzy ma nia ru chu po -
win na skut ko wać dzia ła niem wie lo kie run ko -
wym za kła da ją cym re ali za cję ce lów w za kre -
sie nie za wod no ści, wy daj no ści, ja ko ści i bez -
pie czeń stwa. Dzia ła nia zwią za ne z utrzy ma -
niem ru chu po win ny bo wiem przy nieść efek -
ty w po sta ci zwięk sze nia sta bil no ści pro ce -
sów pro duk cyj nych, a tak że wy dłu że nia okre -
su eks plo ata cji i ob ni że nia kosz tów utrzy ma -
nia ma szyn i urzą dzeń. Przy po mni my jed -
nak, iż pod sta wo wym ce lem jest za pew nie nie
mak sy mal nej do stęp no ści ma szyn i urzą dzeń
w da nym przed się bior stwie. Dla te go nie za -
wod ność sto so wa nych roz wią zań tech nicz -
nych jest nie zwy kle istot na. Nie moż na mó -
wić jed nak o nie za wod no ści ma szyn, urzą -
dzeń i in sta la cji bez after sa les se rvi ce, czy li
wszyst kie go co kry je się pod po ję ciem ser wi -
su po sprze da żo we go pro du cen tów i do staw -

Serwis w zautomatyzowanych
systemach magazynowych
Podstawowym celem serwisu w obszarze zaplecza technicznego jest zapewnienie
maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń w danym przedsiębiorstwie,
a więc zagwarantowanie ciągłości produkcji. 

T ez wzglę du na to czy mó wi my o we -
wnętrz nych służ bach utrzy ma nia ru chu

czy też o ser wi sie ze wnętrz nym cel jest
w tym przy pad ku wspól ny. Je śli cho dzi
o dzia ła nia, zwią za ne z utrzy ma niem ru chu
przez pra cow ni ków co raz czę ściej wy ko rzy -
stu je się tzw. au to no micz ne utrzy ma nia pro -
duk cji, zgod nie z któ rym to sa mi ope ra to rzy
ma szyn od po wie dzial ni ma ją być w du żej
mie rze m. in. za kon tro lę, czysz cze nie urzą -
dzeń oraz usu wa nie ewen tu al nych przy czyn
np. za nie czysz czeń. Jest to istot ne, bo wła -
śnie ope ra to rzy są w sta nie wy kryć nie pra -
wi dło wo ści ja ko pierw si. 

Ko lej nym ele men tem wpły wa ją cym po zy -
tyw nie na utrzy ma nie spraw no ści in sta la cji
pro duk cyj nych i ma ga zy no wych w przed się -
bior stwie jest pla no we utrzy ma nie ru chu,
a więc za da nia, któ re są wy ni kiem za pla no -
wa nych dzia łań utrzy ma nia ru chu. W efek -
cie tych dzia łań moż li we jest wy eli mi no wa -
nie prze sto jów pro duk cji wy ni ka ją cych
z awa rii ma szyn. Wie le za le ży od stra te gii,
ja ką w ra mach utrzy ma nia ru chu przyj mie
fir ma. Bez wzglę du na dzia ła nia we wnętrz -
ne bar dzo waż nym oka zu je się wspar cie

ców roz wią zań wy ko rzy sty wa nych w fir mach
pro duk cyj nych. Po łą cze nie dzia łań wy ni ka ją -
cych ze stra te gii utrzy ma nia ru chu oraz
wszyst kie go te go co ma do za ofe ro wa nia do -
staw ca roz wią zań tech nicz nych sta no wić mo -
że o re al nej nie za wod no ści roz wią zań tech -
nicz nych. Oczy wi ście do staw cy roz wią zań
do prze my słu zda ją so bie spra wę z te go, że to
co klien ci mo gą zna leźć w ra mach ofer ty da -
nej fir my rów nież w ra mach ser wi su po sprze -
da żo we go jest jed nym z ar gu men tów, któ ry
mo że zna czą co wpły nąć na pod ję cie współ -
pra cy wła śnie z tym a nie in nym do staw cą.
Sta ra ją się więc, aby usłu gi after sa les se rvi ce
by ły co raz le piej do pa so wa ne do po trzeb. 

Je śli przyj rzy my się ryn ko wi roz wią zań
z za kre su au to ma ty za cji pro ce sów ma ga zy no -
wych i ma ga zy no wo -pro duk cyj nych, a z dru -
giej stro ny ocze ki wa niom klien tów w tym za -
kre sie to oka że się, że klien ci ocze ku ją od do -
staw ców sys te mów roz wią zań kom plek so -
wych, a nie tyl ko np. zbu do wa nia sys te mu ma -
ga zy no we go. Ocze ki wa nia te do ty czą za rów no
do radz twa eks per tów, jak i pla no wa nia czy
prze wi dy wa nia moż li wo ści roz wo ju da ne go
sys te mu w kon tek ście roz wo ju fir my, w któ rej
in sta la cja ma funk cjo no wać. Do dat ko wo waż -
ne są kwe stie in dy wi du al ne go za pro jek to wa -
nia nie tyl ko sa me go roz wią za nia, ale i kom -
plek so we go zre ali zo wa nia in we sty cji zgod nie
z za ło że nia mi, a tak że sze ro kie go za kre su
usług po sprze da żo wych. Ma my tu cho ciaż by
kwe stie prze glą dów da nej in sta la cji, do stęp no -
ści do czę ści czy wspar cia on li ne. W kon tek -
ście dzia łań ser wi so wych i utrzy ma nia obiek -
tu war to pod kre ślić, że nie zwy kle istot ne jest
aby za ło że nia by ły do sto so wa ne do obiek tu i to
już na eta pie pla no wa nia in we sty cji.

W prak ty ce
Na przy kła dzie do staw cy roz wią zań z za kre -
su au to ma ty za cji pro ce sów ma ga zy no wych,
lo gi stycz nych i pro duk cyj nych – fir my Frie -
drich Rem mert Gmbh, po sta ra my się przy bli -
żyć ele men ty, na któ re war to zwró cić uwa gę
ana li zu jąc kwe stie do ty czą ce usług wcho dzą -
cych w pa kiet roz wią zań w ra mach after sa les
se rvi ce.

Ca ła kon cep cja Rem mer ta w za kre sie
dzia łań ser wi so wych za czy na się już na eta -
pie po wsta nia pro duk tu. Pod kre śla się tu
zna cze nie te go, aby in sta la cje by ły za pro jek -
to wa ne i skon stru owa ne w ta ki spo sób aby
moż li wa by ła re ali za cja usług z za kre su after
sa les se rvi ce (np. do stęp ność do pa ra me trów
in sta la cji on li ne). Eks per ci Rem mer ta pod -
kre śla ją też, iż in sta la cje te mu szą być
w związ ku z po wyż szym wy po sa żo ne za rów -
no w od po wied nie roz wią za nia me cha nicz -
ne, jak i so ftwa re – wszyst ko po to aby moż -
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O FIRMIE FRIEDRICH REMMERT GMBH

Firma Remmert została utworzona w roku 1945 przez Friedricha Remmert Seniora w Löhne (Wschodnia
Westfalia). Zaczynając jako zakład rzemieślniczy, należy obecnie do światowej czołówki przedsiębiorstw,
które wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych systemów magazynowania blach i elementów długich.
Firma Remmert jest obecnie prowadzona przez braci Matthiasa i Stephana Remmertów. Obaj bracia
są wspierani przez 100 pracowników w siedzibie firmy w Niemczech. W działach sprzedaży, obsługi
klienta, a także serwisie i Hotline polscy klienci znajdą pracowników firmy Remmert posługujących się
biegle językiem polskim. Firma Remmert jest reprezentowana na polskim rynku przez Pana Pawła
Zielińskiego, który po ukończeniu studiów i wieloletniej pracy w Niemczech prowadzi obecnie oddział
firmy w Świdnicy.


