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od po wie dzial na z dzia łu lo gi sty ki i pra cow -
ni cy ob słu gu ją cy ma szy nę la se ro wą jed nym
rzu tem oka mo gą do ko nać prze glą du ak tu al -
ne go sta nu ma te ria łów w wie ży.

– Nasz no wy ma ga zyn przy mi ni mal nym
za po trze bo wa niu prze strzen nym ofe ru je nam
mak sy mal ny po rzą dek i przej rzy stość. W su -
mie po trze bu je my te raz mniej wię cej jed ną
trze cią wy ko rzy sty wa nej nie gdyś po wierzch -
ni ma ga zy no wej – do da je He ike Pas che it. 

Gdy trze ba wy ko nać no we zle ce nie, pra -
cow nik ścią ga pa le tę z od po wied nim ma te -
ria łem uży wa jąc ob słu gi wa ne go in tu icyj nie
ekra nu do ty ko we go. Do sta wa ma te ria łu od -
by wa się za po śred nic twem urzą dze nia, któ -
re wy cią ga pa le tę z miej sca skła do wa nia
i opusz cza ją na wy so kość opty mal ną do od -
bio ru. Za po mo cą wy po sa żo ne go w chwy tak
próż nio wy ra mie nia ob ro to we go pra cow nik
po bie ra po trzeb ną ilość ar ku szy blach i do -
star cza do ma szy ny la se ro wej. – Dzię ki te mu
spraw ne mu pro ce so wi skró ci li śmy czas do -

Frie drich Rem mert GmbH z Löhne. – Kon -
cep cja, na któ rej opie ra się ten sys tem od ra -
zu nas prze ko na ła – do da je He ike Pas che -
it. – Wie ża peł ni wszyst kie za sad ni cze funk -
cje ma ga zy no we, zo sta ła wy po sa żo na w so -
lid ne roz wią za nia tech nicz ne i jest bar dzo
ła twa w ob słu dze. Ma ga zyn ob słu gu je się in -
tu icyj nie, zu peł nie nie po trzeb ny jest okres
wdro że nio wy.

Przej rzy stość i mak sy mal ne wy ko rzy sta nie
prze strze ni
Spe cja li ści do spraw ma ga zy no wa nia i lo gi -
sty ki pro duk cyj nej usta wi li wie żę skła do wa -
nia blach w bez po śred nim są siedz twie no -
we go urzą dze nia la se ro we go fir my Pas che it.
Na za sad ni czej po wierzch ni ma ga zy no wej
obej mu ją cej za le d wie nie ca łe 30 mkw. moż -
na w niej prze cho wy wać na 14 po zio mach
do 42 ton ma te ria łu. Dzię ki przej rzy ste mu
sys te mo wi upo rząd ko wa nia blach, z któ rych
każ da ma sta łe miej sce skła do wa nia, oso ba

stę pu do ma te ria łów przy naj mniej o 50 proc.
Dziś bla chy prze cho wy wa ne w wie ży są
prze miesz cza ne już tyl ko dwa ra zy:
przy przy ję ciu do ma ga zy nu i pod czas trans -
por tu do ma szyn la se ro wych – cie szy się He -
ike Pas che it. – Nasz sys tem ma ga zy no wy
przej mu je na sie bie ca łą ob słu gę ma te ria łu,
dzię ki cze mu do chwi li obec nej uda ło się
nam wy dłu żyć o osiem pro cent czas pro duk -
tyw nej pra cy la se rów.
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ska, od pro wa dza nie i oczysz cza nie ście ków,
prze mysł far ma ceu tycz ny, mo to ry za cyj ny
oraz wie lu in nych branż. Fir ma wy ko rzy stu -
je w tym ce lu wie le ro dza jów blach i ele men -
tów dłu gich. Do tych czas róż no rod ne ar ku -
sze bla sza ne skła do wa no na róż nych re ga -
łach sta lo wych w ha li pro duk cyj -
nej. – Przed ob rób ką mu sie li śmy mo zol nie
po bie rać ma te riał z od po wied nie go re ga łu
wy so kie go skła do wa nia za po mo cą me cha -
nicz ne go lub ręcz ne go wóz ka wi dło we go,
cza sem kil ka krot nie prze kła dać z miej sca
na miej sce, by w koń cu prze trans por to wać

Mały magazyn, duże możliwości
Pascheit, firma zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych, poszukiwała wydajnego
i ekonomicznego rozwiązania magazynowego, które umożliwiałoby przechowywanie
ok. 40 ton różnego rodzaju blach. Postawiła na kompaktową wieżę pionowego
składowania BASIC Tower firmy Remmert.

go do ma szy ny la se ro wej – opo wia da dy rek -
tor za rzą dza ją ca He ike Pas che it. – Przy tak
wie lu róż nych wa rian tach blach mar no wa li -
śmy mnó stwo cen ne go cza su i po wierzch ni
pro duk cyj nej przez uciąż li wą ob słu gę.

Z te go wzglę du przed się bior stwo pod ję ło
de cy zję o za ku pie no we go sys te mu ma ga zy -
no we go. Wy bór padł na BA SIC To wer, eko -
no micz ny sys tem zło żo ny z jed nej wie ży pio -
no we go skła do wa nia stwo rzo ny przez fir męDzię ki jej za sto so wa niu fir ma Pas che it za -

osz czę dzi ła znacz ną ilość miej sca w ha -
li pro duk cyj nej, któ re by ło wy ko rzy sty wa ne
na ma ga zy no wa nie ma te ria łu, skró ci ła czas
do stę pu do ma te ria łu i po pra wi ła kon tro lę za -
pa sów ma te ria ło wych oraz wy dłu ży ła czas
pro duk tyw nej pra cy ma szyn la se ro wych.

Po pra wić nie wy dol ny sys tem
Pas che it EMG GmbH z Ha no we ru wy twa rza
wy so kiej ja ko ści kom po nen ty bu dow la ne ze
sta li czar nej i szla chet nej dla ta kich ga łę zi
prze my słu, jak: tech ni ka ochro ny śro do wi -
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PRZEGLĄD REZULTATÓW

Oto pod su mo wa nie re zul ta tów, ja kie Pas che it EMG
GmbH uzy ska ło dzię ki za sto so wa niu BA SIC To wer
fir my Rem mert:

Zmniej sze nie po wierzch ni ma ga zy no wej
o pra wie 70 proc.
Skró ce nie cza su ob słu gi ma te ria łu o po nad
50 proc.
Wy dłu że nie pro duk tyw ne go cza su pra cy la se rów
o 8 proc. 
Zwięk szo na przej rzy stość 
Mniej przy pad ków uszko dzeń ma te ria łów
Wyż szy po ziom bez pie czeń stwa w ma ga zy nie
Opty ma li za cja ob słu gi pod ką tem er go no mii
Sys tem na pę do wy nie wy ma ga ją cy czę stej kon -
ser wa cji (opa ten to wa na kon cep cja)
In tu icyj na ob słu ga sys te mu ste ro wa nia
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O FIRMIE REMMERT

Fir ma Rem mert jest eks per tem w za kre sie pro ce sów
ma ga zy no wych i lo gi stycz nych zwią za nych z ele -
men ta mi dłu gi mi oraz bla cha mi. Prze pływ ma te ria -
łów i in for ma cji jest per fek cyj nie do sto so wy wa ny
do cha rak te ry sty ki pro ce sów pro duk cyj nych klien ta,
od eta pu do sta wy ma te ria łów, przez ko mi sjo no wa -
nie, aż po do star cze nie su row ca do ob ra bia rek. Roz -
wią za nia pro gra mi stycz ne o bu do wie mo du ło wej
i au to ma tycz ne sys te my ob słu gi i ko mi sjo no wa nia
fir my Rem mert gwa ran tu ją wy so ką wy daj ność ma -
ga zy no wa nia. By za pew nić nie zbęd ny po ziom pro -
duk tyw no ści rów nież w star szych sys te mach skła do -
wa nia przed się bior stwo ofe ru je usłu gi roz sze rze nia,
mo der ni za cji lub au to ma ty za cji sys te mów ma ga zy -
no wa nia wszyst kich pro du cen tów oraz opty ma li za -
cję prze pły wu ma te ria łów i in for ma cji. 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 w Szczaw nie Zdro ju.

REMMERT BASIC TOWER:
INFORMACJE TECHNICZNE

Wiel kość ma ga zy nu opła cal na z eko no micz ne go
punk tu wi dze nia: 14 do 33 po zio mów
skła do wa nia
Mak sy mal na wy so kość sys te mu: 7195 mm
Ob cią że nie użyt ko we jed nost ki ła dun ko wej:
do 3 ton
Użyt ko wa po wierzch nia za ła dun ko wa:
3200 x 1700 mm
Wy so kość za ła dun ko wa pa let: 90 mm
i 270 mm (ob ło że nie na 2 po zio mach)
Opa ten to wa na kon cep cja na pę du
nie wy ma ga ją ce go czę stej kon ser wa cji
Ste ro wa nie przy uży ciu sym bo li (Sie mens S7)
Spo sób eks plo ata cji: tryb pół au to ma tycz ny
(pra ca od by wa się, gdy ope ra tor przy trzy mu je
wci śnię ty przy cisk) lub w peł ni au to ma tycz ny
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