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wią za nia de dy ko wa ne do prze twa rza nia alu -
mi niuj i jed nym z ro dza ju te go ty pu roz wią zań
są zauto ma ty zo wa ne sys te my ma ga zy no we
zin te gro wa ne z pro ce sa mi pro duk cyj ny mi.
Roz wią za nia mi do sto so wa ny mi do wy ma gań
branż zwią za nych z alu mi nium są sys te my
Au to ma ty ki ma ga zy no wej fir my Rem mert.

W prak ty ce…
…czy li dla cze go fir my z branż sto lar ki okien -
nej, elek tro ni ki, urzą dzeń pre cy zyj nych oraz
dys try bu cji, któ rych pro duk ty ba zu ją na alu -
mi nium się ga ją po zauto ma ty zo wa ne roz wią -
za nia ma ga zy no we?

Fir my wy ko rzy stu ją ce w swo ich pro duk tach
h alu mi nium co raz czę ściej się ga ją po zauto -
ma ty zo wa ne sys te my ma ga zy no we. Dzię ki au -
to ma ty za cji pro ce sów lo gi stycz nych moż na
wy eli mi no wać stra ty zwią za ne z uszko dze nia -
mi ma te ria łu. Po przez do bra nie od po wied nich
roz wią zań ma te riał trans por to wa ny przez te
urzą dze nia ni gdy nie ule ga ja kim kol wiek
uszko dze niom. Po za tym roz wią za nia gwa ran -
tu ją ce per ma nent ną cią głą in wen ta ry za cję za -
pew nia ją wy eli mi no wa nie strat zwią za nych
z roz bież no ścia mi sta nów ma ga zy no wych.
W tym kon tek ście roz wią za nia Rem mer -

ta – za rów no ma ga zyn ko mo ro wy jak i po mo -
sto wy – nie ma ją sła bych stron. Gwa ran tu ją
stu pro cen to wą kon tro lę sta nów ma ga zy no -
wych oraz eli mi nu ją do ze ra ja kie kol wiek
uszko dze nia ma te ria łu pod czas trans por tu we -
wnętrz ne go. Fir my de cy du ją ce się na te go ty -
pu roz wią za nia czę sto za opa tru ją ma szy ny
prze twa rza ją ce alu mi nium bez po śred nio z ma -
ga zy nu. Da je to kil ka za sad ni czych ko rzy ści
jak wspo mnia ny już brak uszko dzeń, oszczęd -
ność miej sca po trzeb ne go na trans port we -
wnętrz ny, ale rów nież wzrost efek tyw no ści
ma szyn pro duk cyj nych, gdyż w ten spo sób
moż na od po wied nio zor ga ni zo wać i za pla no -
wać pro ce sy ma ga zy no wo – pro duk cyj ne, tak
aby ma szy ny pro duk cyj ne mia ły jak naj krót -
sze cza sy prze sto ju spo wo do wa ne ocze ki wa -
niem na ma te riał do prze two rze nia. 

Stu dium przy pad ku
– Fi scher Elek tro nik
Do brym przy kła dem opty mal ne go wy ko rzy -
sta nia roz wią zań fir my Rem mert jest za kład
pro duk cyj ny fir my Fi scher Elek tro nik, któ ra
zaj mu je się pro duk cją kom po nen tów do kom -
pu te rów oso bi stych. Ze wzglę du na ko niecz -
ność za cho wa nia naj wyż szych stan dar dów ja -
ko ści przy pro duk cji ele men tów alu mi nio wych
fir ma Fi scher zde cy do wa ła się na au to ma ty za -
cję pro ce sów lo gi stycz nych zwią za nych z ma -
ga zy no wa niem, trans por tem i prze twa rza -
niem pro fi li alu mi nio wych. Wy ko rzy sta no
do te go ce lu ko mo ro wy sys tem ma ga zy no wy
fir my Rem mert. In sta la cja w fir mie Fi scher
o dłu go ści 40 m i sze ro ko ści 14 m, któ ra po sia -
da 2100 miejsc ma ga zy no wych o no śno ści
użyt ko wej 1,5 to ny, ma wy so kość 18 me trów.
Dzię ki spo rej wy so ko ści tej in sta la cji moż li we
jest zma ga zy no wa nie do 3100 ton ma te ria łu
na za le d wie 500 mkw. oraz ob słu że nie ma te -
ria łem 12 pił znaj du ją cych się na 2 nie za leż -
nych kon dy gna cjach. Sys tem ma ga zy no wy
za in sta lo wa ny w fir mie Fi scher jest sys te mem
za mknię tym, któ ry otwie ra po szcze gól ne ślu -
zy w mo men cie przy ję cia ma te ria łu do ma ga -
zy nu lub też prze ka za nia go do pi ły. Był to
waż ny aspekt w kon tek ście wy ma gań po sta -
wio nych przez fir mę Fi scher co do za cho wa -
nia sta łe go po zio mu wil got no ści, aby wy eli mi -
no wać pro ble my z ko ro zją zma ga zy no wa ne go
ma te ria łu. War to pod kre ślić, że to ja kość by ła
pod sta wo wym prio ry te tem fir my Fi scher
przy wdra ża niu in sta la cji fir my Rem mert.
W ca łej in sta la cji nie ma ani jed ne go urzą dze -
nia hy drau licz ne go, gdyż ku pu ją cy miał oba -
wy, że wszel kie wy cie ki ole ju z te go ty pu urzą -

dzeń mo gą po wo do wać za bru dze nie ma te ria -
łu. Dzię ki du żej wy daj no ści sys te mu ma ga zy -
no we go wszyst kie 14 pił do sta je ma te riał
na czas w nie na gan nej ja ko ści, po mi mo nie -
zwy kle zróż ni co wa ne go asor ty men tu ma te -
ria łów, któ re wy ko rzy stu je fir ma. Dzię ki im -
ple men ta cji ni niej sze go roz wią za nia fir ma by -
ła w sta nie znacz nie skró cić czas re ali za cji zle -
ceń, wy eli mi no wać róż ni ce in wen ta ry za cyj ne
oraz zre du ko wać licz bę re kla ma cji ze wzglę du
na wa dy ma te ria ło we. 

Stu dium przy pad ku – Ma stel
In nym przy kła dem znacz nej po pra wy pro ce -
sów przy wy ko rzy sta niu urzą dzeń fir my Rem -
mert jest in sta la cja w fir mie Ma stel, któ ra zaj -
mu je się dys try bu cją alu mi nium. W fir mie Ma -
stel zo stał za in sta lo wa ny ma ga zyn ze 150 miej -
sca mi ma ga zy no wy mi na pły ty alu mi nio we
o mak sy mal nych wy mia rach 3 m x 1,5 m. Ca ła
in sta la cja ma ok. 30 m dłu go ści oraz 6,5 m sze -
ro ko ści i zaj mu jąc za le d wie ok. 200 mkw. po -
zwa la na zma ga zy no wa nie do 400 ton ma te ria -
łu. Ma ga zyn Rem mer ta za opa tru je bez po śred -
nio w ma te riał 2 pi ły wy ci na ją ce z płyt za mó -
wio ne ka wał ki alu mi nium. Dzię ki ni niej szej in -
sta la cji znacz nie zre du ko wa no miej sce po -
trzeb ne na skła do wa nie i prze twa rza nie płyt
alu mi nio wych, po pra wio no kon tro lę pro ce sów
lo gi stycz nych, zwięk szo no efek tyw ny czas
pra cy pił. In sta la cja ta w spo sób bez po śred ni
przy czy ni ła się rów nież do re duk cji re kla ma cji
zwią za nych uszko dze nia mi sprze da wa nych
ma te ria łów. 

Stu dium przy pad ku – Ble cha
Fir ma Ble cha, któ ra zaj mu je się dys try bu cją
rur i pro fi li alu mi nio wych rów nież po sta wi ła
na zauto ma ty zo wa ne roz wią za nia ma ga zy no -
we Rem mer ta. W ma ga zy nie ko mo ro wym
o wy so ko ści ok. 10 m na po wierzch ni 23 m
x 33 m zlo ka li zo wa na jest in sta la cja, któ ra po -
zwa la na zma ga zy no wa nie ok. 1500 ton pro fi -
li oraz rur alu mi nio wych. Ni niej sza in sta la cja
za opa tru je bez po śred nio pi ły, któ re w ra zie
ko niecz no ści do ci na ją ma te riał na wy miar.
W fir mie Ble cha in sta la cja Rem mer ta po zwo -
li ła na zwięk sze nie wy daj no ści re ali za cji zle -
ceń o 150 proc., po pra wę ja ko ści oraz bar dzo
efek tyw ne wy ko rzy sta nie prze strze ni ma ga -
zy no wej, gdyż w tej chwi li fir ma jest w sta nie
na po wierzch ni ok. 760 mkw. zma ga zy no wać
na wet do 1500 ton pro fi li i rur alu mi nio wych. 

Stu dium przy pad ku
– Bahr i Le ibold und Amann
In nym przy kła dem za sto so wa nia roz wią zań
ma ga zy no wych do po pra wy wy daj no ści pro -
ce sów są in sta la cje w fir mie Bahr, pro du ku ją -
cej pro wad ni ce alu mi nio we oraz fir mie Le -
ibold und Amann, zaj mu ją ca się ob rób ką me -
cha nicz ną ele men tów alu mi nio wych. Obie fir -
my po sta wi ły na po mo sto we sys te my ma ga zy -
no we Rem mer ta i w obu przy pad kach głów -
nym mo ty wem za sto so wa nia tych roz wią zań
by ła oszczęd ność miej sca, wzrost ja ko ści oraz
peł na kon tro la pro ce sów ma ga zy no wo pro -
duk cyj nych. 

Stu dium przy pad ku
– Hup feld & Schlöffel Me tal l bau
Fir ma Hup feld & Schlöffel Me tal l bau pro du -
cent okien i drzwi z pro fi li alu mi nio wych za in -
we sto wał w ma ga zyn, w któ rym od by wa się
nie tyl ko prze cho wy wa nie ma te ria łów ale rów -
nież ko mi sjo no wa nie pro fi li prze ka zy wa nych
do dal szej pro duk cji. Rem mert za in sta lo wał
w tej fir mie na po wierzch ni ok. 630 mkw. ma -
ga zyn ko mo ro wy, któ ry ma ga zy nu je 407 pa let
z pro fi la mi alu mi nio wy mi lub z two rzy wa
sztucz ne go o dłu go ści do 7000 mm. In sta la cja
ta jest przy sto so wa na rów nież do ob słu gi stan -
dar do wych ka set Schüco. Sys tem fir my Rem -
mert zo stał wy bu do wa ny po za ha lą pro duk cyj -
ną. Dzię ki od po wied niej bu do wie, kon struk cja
ma ga zy nu zo sta ła przy sto so wa na do ob ło że nia
jej pły ta mi war stwo wy mi lub bla chą, oraz
prze no si od dzia ły wa ją ce na bu dow lę si ły ze -
wnętrz ne. Dzię ki te mu fir ma Hup feld
& Schlöffel nie mu sia ła bu do wać do dat ko wej
ha li na ma ga zyn, a je dy nie przy mo co wać
do kon struk cji Rem mer ta pły ty war stwo we.
No we roz wią za nie po zwo li ło na znacz ną re -
duk cję po wierzch ni ma ga zy no wej. Aby do dat -
ko wo skró cić czas do stę pu do ma te ria łu, ma ga -
zyn po sia da po nad to sta cję szyb kiej wy mia ny
ka set umiesz czo ną w czę ści czo ło wej.

Jak wi dać w przy to czo nych przy kła dach
zauto ma ty zo wa ne sys te my ma ga zy no we są
w sta nie w znacz nym stop niu po pra wić efek -
tyw ność pro ce sów pro duk cyj nych w fir mach
wy ko rzy stu ją cych tak nie zwy kły, ale rów -
nież wy ma ga ją cy ma te riał, ja kim jest alu mi -
nium. Dzię ki do bra niu od po wied nich roz wią -
zań moż li wa jest nie tyl ko znacz na re duk cja
miej sca po trzeb ne go na zma ga zy no wa nie
i prze two rze nie alu mi nium, ale rów nież
wzrost ja ko ści oraz skró ce nie cza su re ali za cji
zle ceń.

Ar ty kuł po wstał przy współ pra cy
z fir mą Frie drich Rem mert GmbH

ZASTOSOWANIA/TECHNOLOGIE

M etal ten daje du że moż li wo ści, jest jed -
nak rów nież ma te ria łem wy ma ga ją -

cym, któ ry sto sun ko wo ła two ule ga uszko -
dze niu co ma zna czą cy wpływ na do bór wła -
ści wych roz wią zań po zwa la ją cych na efek -
tyw ne je go prze twa rza nie. 

Wy jąt ko wość alu mi nium,
wy jąt ko we roz wią za nia
Alu mi nium jest ma te ria łem sto sun ko wo dro -
gim i de li kat nym. Wszel kie go ro dza ju uszko -
dze nia i za ry so wa nia ele men tów alu mi nio -
wych, któ re po wsta ją pod czas trans por tu we -
wnętrz ne go lub pro ce sów pro duk cyj nych ge -
ne ru ją czę sto zna czą ce kosz ty. Ze wzglę du
na swą war tość nie do po mi nię cia są rów nież
roz bież no ści sta nów ma ga zy no wych, któ re są
nie do unik nię cia bez na rzę dzi po zwa la ją cych
na peł ną kon tro lę pro ce sów lo gi stycz no -pro -
duk cyj nych. Pro du cen ci sto lar ki okien nej, pro -
du cen ci kom po nen tów kom pu te rów oso bi -
stych, fir my z prze my słu lot ni cze go czy też
prze my słu sa mo cho do we go wszyst kie te fir my
nie za leż nie od bran ży aby utrzy mać wy so ką
ja kość swo ich pro duk tów przy za cho wa niu
jed no cze śnie kon ku ren cyj nej efek tow no ści
pro ce sów pro duk cyj nych mu szą się gać po roz -

Jak efektywnie przetwarzać aluminium przy zachowaniu najwyższych norm jakościowych

Aluminium dzięki swoim unikatowym właściwościom jest szeroko wykorzystywane przez
firmy z różnych branż. Dzięki niewielkiej masie, dużej wytrzymałości, plastyczności,
odporności na korozję oraz podatności na przewodzenie ciepła i elektryczności jest
wręcz niezastąpione w szeregu aplikacji.

O FIRMIE:

Firma Remmert została utworzona w 1945 r.
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.

ZAPROSZENIE NA TARGI
Z pełną ofertą Friedrich Remmert
GmbH mogą się Państwo zapoznać
podczas targów ITM Polska, 9 – 12
czerwca 2015 w Poznaniu, hala nr 5,
stoisko nr 36 w.  - gdzie będą mogli
Państwo dowiedzieć się więcej
o urządzeniach pozwalających
na automatyzację przetwarzania
i magazynowania blach i elementów
długich.
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