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Efektywne cięcie laserowe rur 
dzięki automatyzacji logistyki wewnętrznej
Nowy magazyn pomostowy w Veyhl GmbH
Małgorzata Łukaszewicz

Coraz więcej zleceń, krótkie serie oraz wysoki stopień integracji procesów produkcji – aby sprostać wszystkim tym wymaganiom, na-
leży zoptymalizować przebieg wszystkich procesów. W każdym dobrze prosperującym przedsiębiorstwie produkcyjnym konieczny 
jest niezawodny system magazynowania. Nie inaczej było w przypadku firmy Veyhl GmbH. Aby móc produkować szybko, elastycznie 
i efektywnie, przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie magazynu pomostowego. Z jakim rezultatem? Powierzchnia magazy-
nowa zredukowana o 65%, czasy dostępu do materiału skrócone o 70% oraz czas rzeczywistej pracy maszyn zwiększony o 30%. 

B
iurko jest czymś więcej niż tylko 
stołem – przynajmniej dla firmy 
Veyhl GmbH. Przedsiębiorstwo 
z Neuweiler w Szwajcarii specja-

lizuje się w produkcji nowoczesnych 
mebli biurowych. Projektuje i pro-
dukuje także systemy dla dostawców 
międzynarodowego przemysłu mebli 
biurowych. Z tego względu wymaga-
nia dotyczące produkcji są różnora-
kie. Każdego dnia firma musi spro-
stać nowym wyzwaniom według zleceń 
klienta na coraz większe ilości zamó-
wienia, i to w jak najkrótszym czasie. 
To powoduje, że firma musi składo-
wać w magazynie elementów długich 
duże ilości różnorodnych profili z alu-
minium, ze stali nierdzewnej oraz kon-
strukcje stalowe. Do teraz były one 
częściowo podzielone i magazynowa-
ne w dwóch halach na podłodze lub 
na stalowych regałach, w miarę możli-
wości nieopodal maszyn obróbczych. 
Często musiano najpierw wyszukać 
potrzebny materiał lub go przestawić 
w inne miejsce, żeby móc zaopatrzyć 
maszyny w odpowiedni profil – skut-
kowało to przestojami maszyn. Aby 
efektywnie zorganizować procesy, fir-
ma Veyhl zdecydowała się na całkowi-
tą restrukturyzację w obszarze elemen-
tów długich, a nawet w tym kontekście 
znacząco rozbudować magazyn. 

Inteligentne koncepcje.
Dopasowane rozwiązania 
Pomysł Veyhl był następujący: zbudo-
wać nową halę przeznaczoną na maga-
zynowanie i przetwarzanie elementów 
długich. Ponadto firma chciała zaimple-
mentować zautomatyzowany magazyn, 

aby ułatwić obsługę materiału, jak rów-
nież zwiększyć produktywność maszyn 
obróbczych. W związku z tym szukała 
doświadczonego i odpowiedniego part-
nera do realizacji swoich planów. Zde-
cydowała się na wybór rozwiązania za-
proponowanego przez firmę Remmert. 
– Mieliśmy całkiem jasne kryterium wy-
boru –wyjaśnia Christian Fritz, kierow-
nik zespołu w firmie Veyhl. – Oczywi-
ście kluczową kwestią była wydajność 
magazynu. Ponadto ocenialiśmy rów-
nież jakość przerabianych konstrukcji 
stalowych, stosunek jakości do ceny 
oraz dostępność serwisu posprzedażo-
wego. Ważnym punktem był również 
system oprogramowania magazynu, 
który jest istotnym interfejsem pomię-
dzy magazynem a pracownikiem. Rem-
mert we wszystkich tych punktach wy-
przedzał konkurencję. 

Równie ważne przy podjęciu decyzji 
okazały się wizyty u obecnych klien-
tów Remmerta. Firma Veyhl mogła 
nie tylko zobaczyć, jak pracuje maga-
zyn pomostowy w codziennej pracy, 

ale również zapoznać się z opiniami 
użytkowników odnośnie tego, jak za-
stosowanie magazynu pomostowego 
wpłynęło na funkcjonowanie danego 
przedsiębiorstwa. – Zawsze stawiamy 
klientów i ich potrzeby na pierwszym 
miejscu – mówi Matthias Remmert, 
prezes firmy Remmert. – Najpierw bar-
dzo dokładnie analizujemy, czego firma 
potrzebuje, a następnie na tej podsta-
wie projektujemy indywidualne roz-
wiązanie. Zapewniamy, że żaden nasz 
klient nie otrzyma standardowego syste-
mu, lecz rozwiązanie skrojone na mia-
rę jego potrzeb i oczekiwań. 

Efektywne procesy
magazynowo-produkcyjne
Tak było też w przypadku firmy Veyhl. 
Zintegrowany magazyn pomostowy 
odpowiada dokładnie indywidualnym 
oczekiwaniom producenta mebli. Dzię-
ki swojej kompaktowej budowie umoż-
liwia on efektywne połączenie maga-
zynu z produkcją na najmniejszej 
powierzchni. Na zaledwie 418 m2 po- A
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Rys. 1.  Na 418 m2 powierzchni magazynowej firma Veyhl może obecnie magazynować
aż do 1.000 ton stali i aluminium
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wierzchni magazynowej Veyhl może 
obecnie magazynować aż do 1000 
ton stali i aluminium. Dzięki temu 
szwajcarski producent mebli zreduko-
wał powierzchnię magazynową o 65% 
w porównaniu do wcześniejszego roz-
wiązania. W sumie magazyn ma 18 uli-
czek i dysonuje 343 miejscami magazy-
nowymi o nośności 3 ton każde. Jest 
też 6 stacji – jedna załadowcza i 5 roz-
ładowczych. Nowy materiał jest wyła-
dowywany w specjalnej strefie ocze-
kującej koło magazynu, a następnie 
za pomocą stacji załadowczej sorto-
wany zgodnie z zasadą chaotycznego 
magazynowania. Zarządzanie maga-
zynem jest realizowane dzięki opro-
gramowaniu PRO WMS Enterprise 
firmy Remmert. Ponadto koncepcja 
uwzględniła bezpośrednie przyłącze-
nie maszyn obróbczych do magazy-
nu. Łącznie obok magazynu są 4 la-
sery do cięcia rur firmy Trumpf oraz 
dwie piły f irmy Kaltenbach. Kiedy 
rozpoczyna się zlecenie produkcyj-
ne, operator maszyny poprzez termi-
nal wysyła żądanie o potrzebny mate-
riał z systemu pomostowego. Dzięki 
interfejsowi użytkownika, który jest 
oparty na oprogramowaniu Micro-
soft, obsługa terminala może odbywać 
się zarówno w sposób oczywisty, jak 
również intuicyjnie. Układnica regało-
wa (RBG) wyciąga odpowiednią kase-
tę i przywozi do odpowiedniej stacji. 
Dzięki w pełni zautomatyzowanemu 

magazynowaniu oraz efektywnej tech-
nice układnicy regałowej czasy dostępu 
do materiału skróciły się o 70%. Aby 
tak efektywnie zorganizować cały prze-
bieg procesów produkcyjnych, każdy 
z czterech laserów jest obsługiwany 
przez jedną stację. Kasety podjeżdżają 
bezpośrednio obok magazynu maszy-
ny laserowej. – Aby zapewnić ergono-
miczną obsługę materiału, dopasowa-
liśmy wysokość stacji do wysokości 
magazynu maszyny i dodatkowo wy-
posażyliśmy w funkcje podnoszenia 
– wyjaśnia Frank Baudach, kierownik 
projektu w firmie Remmert. – Po wy-
jęciu z kasety profile trafiają na pół-
automatyczną stację przeładunkową, 
a następnie są przetwarzane według 
kolejności. 

Na życzenie firmy Veyhl obie piły 
są zaopatrywane ręcznie w materiał 
przez operatora maszyn, który dostar-
cza piąta stacja. Dzięki ułatwionej ob-
słudze materiału rzeczywisty czas pra-
cy wszystkich maszyn zwiększył się 
aż o 30%. Po odebraniu materiału 
układnica regałowa magazynuje pozo-
stały materiał z powrotem do systemu. 
W tym czasie jest on również ważony 
na układnicy, która wyposażona jest 
w urządzenie wagowe. Oprogramowa-
nie Remmerta dokumentuje wagę po-
zostałego materiału i porównuje z sys-
temem ERP firmy Veyhl. – System 
oprogramowania umożliwia nam nie 
tylko łatwe i efektywne prowadzenie 
i zarządzanie magazynem, ale oferu-
je wiele innych dodatkowych funkcji. 
Dzięki ciągłej inwentaryzacji na dzisiaj 

Magazyn pomostowy
Remmerta w firmie Veyhl
– informacje techniczne
•	Wielkość	magazynu:	

51	m	x	8,5	m	5,8	m	
(dł.	x	szer.	x	wys.).

•	Objętość	magazynu:	36	wież	ma-
gazynowych	(18	uliczek)	po	10	ka-
set,	343	miejsca	magazynowe	
o	nośności	użytkowej	3	tony	każda.

•	1	stacja	załadowcza,	5	stacji	roz-
ładowczych.

•	1	wysokowydajna	układnica	rega-
łowa	wyposażona	w	urządzenie	
wagowe	–	realizuje	do	24	podwój-
nych	ruchów	na	godzinę.

•	Pełna	integracja	z	4	maszynami	
laserowymi	do	elementów	długich	
firmy	Trumpf	oraz	półautomatycz-
na	integracja	pił	do	cięcia	firmy	
Kaltenbach.

•	System	do	zarządzania	magazy-
nem	PRO	WMS	Enterprise	firmy	
Remmert.

mamy o wiele lepszy wgląd w nasze sta-
ny magazynowe. Nie tylko wiemy, ile 
mamy jakiego materiału, ale również 
kiedy musimy zamówić nowy mate-
riał. W tym układzie jesteśmy w stanie 
optymalnie zaplanować wszystkie na-
sze procesy – relacjonuje Fritz.

Veyhl − korzyści 
we wszystkich dziedzinach
Więcej miejsca, efektywne procesy 
i wyraźny wzrost produktywności 
– to są wyniki, które firma Veyhl zre-
alizowała dzięki magazynowi pomosto-
wemu. Dzięki zaimplementowaniu sys-
temu magazynowego przedsiębiorstwo 
zredukowało swoją powierzchnię ma-
gazynową o 65%, a tym samym zwięk-
szyło miejsce na produkcję. Integracja 
systemu ma wpływ na wszystkie proce-
sy produkcyjne. W pełni zautomaty-
zowany przepływ materiału znacząco 
zaoszczędza czas przy obsłudze mate-
riału. Produktywność wzrosła o 30%. 
Obecnie realizacja zleceń nie musi być 
z góry zaplanowana, ale może odby-
wać się niezależnie. Ponadto modu-
łowa budowa magazynu gwarantuje 
możliwość rozbudowy w przyszłości, 
a tym samym umożliwia powiększe-
nie produkcji w zależności od potrzeb 
firmy. q

Rys. 3. Kasety podjeżdżają bezpośrednio 
obok magazynu maszyny laserowej

Rys. 2. Po wyjęciu z kasety profile trafiają na 
półautomatyczną stację przeładunkową, a na-
stępnie są przetwarzane według kolejności


