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LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE PRODUKCJA

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA 
INSTALACJA W POLSCE 

Jak zorganizować procesy produkcyjne, aby drogie 
maszyny pracowały non stop i uniknąć przestojów 
związanych z oczekiwaniem na materiał, załadun-
kiem blach do cięcia, rozładunkiem wyciętych ele-
mentów, programowaniem maszyn itp. Czy w hali 

produkcyjnej o powierzchni 810 m2 można zainstalować 
dwie wycinarki laserowe na blachę o formacie 4 x 2 m, 
wykrawarkę młoteczkową, prasy oraz magazyn na ponad 
500 ton blachy? I w końcu, czy możliwa jest pełna auto-
matyzacja procesów magazynowo-produkcyjnych w fir-
mie, która realizuje zróżnicowane i krótkie zlecenia pro-

dukcyjne, tak aby zapewnić maksymalną efektywność 
i elastyczność produkcji? Między innymi na te pytania 
postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

A wszystko to na przykładzie uruchomionej w 2015 
roku w pełni zautomatyzowanej instalacji magazynowo-
-produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym firmy Konsme-
tal znajdującym się w Niedzicy.

Fabryka firmy Konsmetal zlokalizowana w Nidzicy jest 
w tej chwili najnowocześniejszym obiektem produkcyj-
nym w swojej branży w Polsce. Produkowane w niej roz-
wiązania z zakresu mechanicznych zabezpieczeń mienia 
spełniają wymagania norm europejskich oraz posiadają 
cały szereg certyfikatów. Nie powinien więc dziwić fakt, 

Firma Konsmetal w swoim zakładzie w Nidzicy wprowadziła pełną 
automatyzację procesów związanych z laserowym przetwarzaniem 
blachy. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni zintegrowano kilka 
maszyn i magazyn na ponad 500 ton blachy. Dzięki temu powstała 
innowacyjna i elastyczna instalacja magazynowo-produkcyjna 
w Polsce.

Paweł Zieliński

Autor artykułu kieruje polskim oddziałem Friedrich Remmert GmbH,  
www.remmert-polska.pl

Ilustracja 1:  
Laser Bystronic  
zintegrowany z systemem 
magazynowym Remmert

Film obrazujący pracę 
zautomatyzowanego 
systemu magazynowania 
blach firmy Remmert 
w Konsmetalu można 
obejrzeć na stronie  
www.magazynprzemyslowy.pl 
w zakładce Wideo.

WIDEO
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iż w trosce o jak najwyższą jakość oferowanych wyro-
bów Konsmetal inwestuje w najlepsze dostępne na rynku 
rozwiązania zwiększające efektywność i jakość produkcji 
elementów metalowych.

NIE TYLKO OPTYMALIZACJA PRACY LASERÓW

Mając na uwadze rozwój, osiągnięcie najwyższej możli-
wej efektywność procesów produkcyjnych oraz jakość, 
Konsmetal zdecydował się na wdrożenie rozwiązania 
składającego się ze zautomatyzowanego systemu ma-
gazynowania blach w pełni zintegrowanego z maszy-
nami. Podczas planowania niniejszej inwestycji Kon-
smetal szczególną uwagę zwracał na jak najefektywniej-
sze wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, minima-
lizację transportu wewnętrznego oraz efektywne wy-
korzystanie posiadanych maszyn produkcyjnych. Jed-
nym z głównych założeń było, aby pracujące wycinar-
ki laserowe miały jak najkrótsze przestoje w cięciu bla-
chy. Aby zrealizować to zadanie, zdecydowano się, po 
pierwsze, na automatyzację procesu dostarczania blach 
zgodnie z programami produkcyjnymi, a po drugie, au-
tomatyzację procesu zaopatrywania maszyn w materiał 
do cięcia oraz odbioru wyciętych elementów z wycina-
rek laserowych. Poza tym powzięto decyzję o integra-
cji wszystkich procesów poprzez oprogramowanie zaj-
mujące się planowaniem produkcji. W praktyce ozna-
cza to, że wycinarki laserowe mają otrzymywać mate-
riał do cięcia zgodnie z programem produkcji oraz wy-
cięte arkusze mają być odbierane przez system magazy-
nowy w sposób w pełni automatyczny bez jakiekolwiek 
ingerencji operatora lub służb logistycznych.

Jako partnera przy realizacji niniejszego zadania 
Konsmetal wybrał firmę Friedrich Remmert GmH, 
która dzięki posiadanemu doświadczeniu i kompe-
tencjach była w stanie zapewnić sukces planowanego 
przedsięwzięcia. 

Dzięki pełnej integracji wszystkich urządzeń pracow-
nicy przygotowania produkcji robiąc nesting, przypo-

rządkowują odpowiedni materiał do danego zlecenia 
produkcyjnego. 

Po przygotowaniu całego pakietu zleceń produkcyj-
nych przesyłany jest on do wycinarki laserowej. Na wy-
cinarce laserowej operator zatwierdza dany pakiet zleceń, 
po czym cały proces ich realizacji odbywa się w pełni 
automatycznie. Magazyn przekazuje odpowiednie blachy 
do cięcia poprzez urządzenie do automatyzacji bezpo-
średnio na stół lasera, odbiera z wycinarki laserowej całe 
arkusze pociętych blach oraz przekazuje następną blachę, 
dopóki cały pakiet zleceń produkcyjnych nie zostanie 
zrealizowany. Paleta z pakietem wyciętych blach może 
być zmagazynowana w systemie magazynowym lub bez-
pośrednio przekazana przez system magazynowy do ob-
szaru w hali produkcyjnej, gdzie odbywa się sortowanie. 

TRUDNE WARUNKI NIE SĄ PRZESZKODĄ

Poza wyżej wymienionymi założeniami jednym z naj-
większych wyzwań stojących przed ekspertami Rem-
merta było zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
spełniającej określone wymagania w stosunkowo ma-
łej hali produkcyjnej. Konsmetal założył bowiem, że 
zarówno magazynowanie, jak i prace związane z do-
cinaniem arkuszy blach o wymiarach 2 x 4 m przez 
lasery odbywać się będą w hali o szerokości zaledwie 
15 m. Ponadto w stosunkowo małej, a przede wszyst-
kim wąskiej hali miały być umieszczone dwie wyci-
narki laserowe, wykrawarka młoteczkowa oraz prasy 
krawędziowe. Z racji małej ilości miejsca było to na-
prawdę trudne zadanie, ale w drodze współpracy, roz-
mów i wspólnych dyskusji ostatecznie wypracowano 
optymalne rozwiązanie spełniające w stu procentach 
postawione założenia. 

JAK TO DZIAŁA

W celu realizacji zadania wykorzystano zautomatyzo-
wany system magazynowania blach firmy Remmert. 

O FIRMIE 
KONSMETAL: 
Konsmetal jest liderem 
polskiego rynku mecha-
nicznych zabezpieczeń 
mienia oraz cenionym 
producentem sejfów, 
multisejfów, kas pan-
cernych, szaf meta-
lowych, szaf na doku-
menty oraz wrzutni noc-
nych i skarbców w Euro-
pie. Firma powstała 
w 1991 roku. Wyróżnia 
się na tle branży długo-
letnim doświadczeniem, 
dbało- ścią o wysoką 
jakość i  innowacyjność 
produktów oraz ich no-
woczesnym designem. 
Marka Konsmetal jest 
laureatem wielu pres-
tiżowych nagród i wy-
różnień. 
   Wszystkie produkty 
marki Konsmetal produ-
kowane są we własnej 
fabryce w Nidzicy, która 
jest najnowocześniejs-
zym tego typu obiektem  
w swojej branży w Pol-
sce. 

INFO

MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY 6 (148) 2015 37



38 MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY 6 (148) 2015

LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE PRODUKCJA

Instalacja ma wysokość niemal 7 metrów (6,7 m) i dłu-
gość 54 m (przy szerokości hali 15 m). W celu mak-
symalnego, efektywnego wykorzystania miejsca ca-
ły załadunek blachy do magazynu odbywa się na ze-
wnątrz hali produkcyjnej. Stacja załadowcza wyjeż-
dża przez zamontowaną w ścianie bramę rolowaną, na 
zewnątrz hali, gdzie następuje załadunek paczki bla-
chy, która następnie wjeżdża do środka i jest pobiera-
na przez układnicę magazynową i odkładana na wła-
ściwe miejsce. Brama rolowana jest oczywiście zinte-
growana z systemem magazynowym i otwiera się je-
dynie w momencie wyjazdu lub wjazdu stacji do hali 
produkcyjnej. Dzięki tym rozwiązaniom, w samej ha-
li produkcyjnej nie ma standardowego transportu bla-
chy – cały transport wewnętrzny jest wykonywany wy-
łącznie przez urządzenia firmy Remmert.

zarówno obszar oprogramowania, jak i i rozwiązań 
mechanicznych 

Dużym atutem niniejszego rozwiązania jest rów-
nież, fakt, że układnica regałowa przemieszczając daną 
paletę, waży ją i porównuje dane o stanach magazyno-
wych z rzeczywistością. Dzięki temu magazynowana 
blacha poddawana jest permanentnej inwentaryzacji, 
co pozwala zarówno na natychmiastowe wyłapanie 
dostaw blach niezgodnych z zamówieniem oraz unik-
nięcie jakichkolwiek rozbieżności magazynowych. 

EFEKTY

Dzięki zautomatyzowaniu procesów w wyżej opisany 
sposób możliwa jest realizacja całego szeregu zleceń 
produkcyjnych bez udziału standardowej logistyki we-
wnętrznej czy operatora. Pracownikom produkcji po-
zostaje jedynie wyciągnięcie w przeznaczonym do tego 
celu obszarze hali produkcyjnej już wyciętych zgodnie 
z programem produkcyjnym blach i posortowanie ich. 

Dzięki zastosowaniu rozwiązania zaproponowane-
go przez ekspertów Remmerta główne założenie, jakie 
poczyniła firma Konsmetal przy tym projekcie - a więc 
eliminacja przestojów laserów – zostało w pełni zreali-
zowane. W przypadku realizacji tego projektu szczególną 
uwagę należy więc zwrócić na stopień automatyzacji 
procesów produkcyjnych oraz logistycznych. Wart pod-
kreślenia jest też fakt, że w kontekście automatyzacji 
procesów przetwarzania blachy jest to w tej chwili naj-
nowocześniejsza instalacja w Polsce.  MM

Ilustracja 2:  
Układnica regałowa - 
szybkość przejazdu  
do 100m/min

DANE TECHNICZNE: 
• Wymiary magazynu: 54 m x 5 m x 6,7 m (dł. x szer. x wys.).
• Pojemność magazynu: 150 palet, każda o obciążeniu  
użytkowym 5 ton. 
• Wysokoefektywna układnica z wagą elektromechaniczną  
– prędkość jazdy: 100 m/min.
• XX stacji rozładowczych.
• Pełna integracja wycinarki laserowej Bystronic.
• Oprogramowanie magazynowe Remmert PRO WMS Enterprise.

INFO

Nowa instalacja magazynowa, wraz ze wspomnia-
nymi maszynami (lasery, wykrawarka, prasy kra-
wędziowe), została zaprojektowana i zrealizowana 
tak, że w całym układzie produkcyjnym to magazyn 
przejmuje rolę logistyki wewnętrznej. Oznacza to, że 
to magazyn przekazuje materiał do poszczególnych 
procesów produkcyjnych. 

Laser firmy Bystronic (wykorzystany w tej insta-
lacji) zintegrowany jest z magazynem Remmerta po-
przez urządzenie Bystronic Bytrans Cross. Bytrans 
Cross to rozwiązanie dedykowane do załadowywania 
i rozładowywania urządzeń do cięcia promieniem la-
sera. Pełna integracja wykonana przez firmę Remmert 
urządzeń Bystronica z magazynem blach obejmuje 

EFEKTY WDROŻENIA: 
•  System magazynowania blach jest wstępnie 
przygotowany do podłączenia kolejnych maszyn 
i wykorzystania nowych technologii.
• Optymalizacja procesów intralogistycznych  
w obszarze magazynowania i przygotowania mate-
riałów.
•  Znacznie zwiększona wydajność zakładu i więks-
ze bezpieczeństwo procesów.
• Duża dyspozycyjność układu na poziomie 99,5%.
• Lepsze wykorzystanie maszyn (do 20 h/dzień 
rzeczywistej pracy laserów).
• Układnica o dużej prędkości przesuwania do 100 
m/min.
• Duża pojemność magazynu dzięki kompaktowej 
budowie.
• Możliwość rozbudowy magazynu w przyszłości.

INFO
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