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Dwukrotnie większa  
pojemności magazynu
W branży dystrybucji mosiądzu i miedzi wśród rozwiązań, dzięki którym 
możliwe jest wysforowanie się przed konkurencją, skuteczna okazała 
się np. optymalna strategia składowania, która stała się nie tylko ele-
mentem procesu logistycznego, ale przede wszystkim znacząco przy-
czyniła się do wzrostu efektywności i poprawy płynności procesów za-
chodzących w przedsiębiorstwie.

na inwestycję w komorowy system magazynowy, dzię-
ki któremu możliwe jest składowanie ponad 8000 t 
elementów długich, zdecydowała się firma Peter Blau 
GmbH. W nowej siedzibie austriacka firma handlu-
jąca mosiądzem i miedzią dysponuje obecnie komo-

rowym systemem magazynowym firmy Friedrich Remmert 
GmbH. Co więcej, dzięki automatycznemu magazynowi 
zagwarantowana jest również efektywność procesów komi-
sjonowania. Z kolei efektywny przepływ materiałów przy ich 
przetwarzaniu możliwy jest dzięki temu, że magazyn w spo-
sób automatyczny zaopatruje różne maszyny obróbcze. 

wyzwanie
Ogromna ilość materiału do zmagazynowania jest wyzwa-
niem dla wielu przedsiębiorstw. Efektywne składowanie 
około 8000 t dłużyc – częściowo o długości nawet do 6,5 m 
– jest rozwiązaniem wyjątkowym. W firmie Peter Blau sze-
rokie spektrum produkcji obejmuje półfabrykaty, pręty, ru-
ry i profile z mosiądzu i miedzi o długości co najmniej 3 m. 
Poszukując rozwiązania optymalnego, Peter Blau zdecydo-
wał się na magazyn Remmerta o dużej  pojemności – dzię-
ki temu firma może teraz w sposób szybki i niezawodny 

dostarczać towar swoim klientom z branży klimatycznej, 
grzewczej czy też budowlanej. 

Szeroki asortyment niesie za sobą ogromne logistycz-
ne wyzwanie. Materiały zajmujące sporo miejsca przed 
inwestycją w magazyn komorowy były magazynowane 
w dwóch oddzielnych halach na różnych regałach al-
bo na podłodze. Nieefektywny sposób magazynowania 
skutkował tym, że na powierzchni 500 m2 możliwe by-
ło składowanie zaledwie 200 t produktów. Co więcej, 
zdecentralizowana zasada magazynowania znacząco 
utrudniała terminowy i efektywny dostęp do materiału. 
Oczywiście skutkiem tego były opóźnienia w realizacji 
zleceń, co oczywiście powodowało niezadowolenie klien-
tów. Ponieważ transport materiału odbywał się jedynie na 
wózku widłowym, często dochodziło też do uszkodzeń 
drogich materiałów,  co  generowało dodatkowe koszty. 

– Z biegiem czasu w naszej firmie zmieniło się funk-
cjonowanie magazynu. Materiały są przechowywane 
w coraz mniejszych ilościach, a tym samym rzadziej są 
przeładowywane. Nasz stary magazyn nie mógł nam tego 
zapewnić – relacjonuje Paul Blau. – Dlatego podczas budo-
wy nowej siedziby główny nacisk położyliśmy na większą 

małgorzata Łukaszewicz

Ilustracja 1: Zautomatyzowany system maga-
zynowy w firmie Paul Blau GmbH umożliwia 
przechowywać ponad 8000 t dłużyc

1/4 I

źr
ód

ło
: F

rie
dr

ic
h 

Re
m

m
er

t



AutomAtykA Logistyka i magazynowanie Logistyka i magazynowanie AutomAtykA 

MM magazyn przemysłowy 11 (163) 2016 17

efektywność w zakresie magazynowania dłużyc i integra-
cję magazynu komorowego firmy Remmert z istniejącymi 
procesami – dodaje.

cel osiągnięty
Oczekiwania odnośnie systemu magazynowego do składo-
wania elementów długich w firmie Peter Blau były jedno-
znacznie zdefiniowane: lepsze wykorzystanie powierzchni 
magazynowej, optymalne zaopatrywanie magazynu i wyraź-
na rozbudowa pojemności magazynowej. – Kiedy firma Blau 
zgłosiła się do nas ze swoimi oczekiwaniami i życzeniami, od 
razu wiedzieliśmy, jakiego rozwiązania szuka. Nasz komoro-
wy system magazynowy jest stworzony dla branży metalo-
wej –  wspomina Matthias Remmert, prezes firmy Friedrich 
Remmert GmbH. Pracownicy i eksperci z obu firm wspól-
nie opracowali inteligentny system do przechowywania dłu-
życ. Obecnie w centrum hali stoi nowa instalacja magazynu 
komorowego idealnie dopasowana do potrzeb firmy Blau. 
Dzięki optymalnej budowie systemu oferuje ona wystarcza-
jąco dużo miejsca na zmagazynowanie ponad 8000 t elemen-
tów długich. Trudno nawet mówić o porównaniu do wcze-
śniejszego magazynu o pojemności 200 t. Dzięki optymalne-
mu wykorzystaniu powierzchnia magazynowa, mimo zna-
cząco zwiększonej pojemności, została jedynie podwojona 
w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania. 

efektywność gwarantowana
– Istotnym wymaganiem co do nowego magazynu było 
również usprawnienie przebiegu wewnętrznych procesów 
– wyjaśnia Paul Blau. – Dotyczy to szybkiego dostępu do 
elementów długich, jak również wyeliminowanie uszko-
dzeń materiałów przychodzących i wychodzących – doda-
je. Dzięki modułowej konstrukcji magazynu  komorowego 
system optymalnie dopasowuje się do wymienionych po-
trzeb, a nowy przepływ materiału odbywa się w cyklach. 
Nowe towary przewożone są z jednej stacji przeładunko-
wej do pobliskiej stacji załadowczej w systemie komoro-
wym. Natomiast dłużyce, które mają być komisjonowane, 
są dostarczone do drugiej stacji, która znajduje się po dru-
giej stronie bloku regałów. Dzięki wydajnej technologii na-
pędu systemu Remmert ruchy magazynowe odbywają się 
szybko i elastycznie. Dostęp do materiału odbywa się dwu-
krotnie szybciej niż wcześniej. Dzięki w pełni zautomaty-
zowanym procesom logistyczno-magazynowym uszkodze-
nia materiału są praktycznie wyeliminowane i mają wartość 
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Ilustracja 2: Około 1000 
miejsc magazynowych jest 
trwale zagospodarowanych
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poniżej 1%. Odbiór produk-
tów z mosiądzu i miedzi od-
bywa się ręcznie lub za po-
mocą dźwigu w hali. Na-
stępnie pracownicy dostar-
czają materiały do nawijar-
ki, która je pakuje w sposób 
automatyczny. – Optymali-
zacja procesów obsługi ma-
teriału nie skończy się na in-
tegracji magazynu komoro-
wego – zapewnia Blau. Aby 
osiągnąć wysoki stopień au-
tomatyzacji, prezes firmy planuje w następnej kolejności 
przyłączyć do magazynu elektroniczny przenośnik rolko-
wy. Miałby on za zadanie dostarczać automatycznie ma-
teriał do nawijarki, skąd ostatecznie byłby buforowany na 
przenośniku łańcuchowym do wysyłki.

Potencjalnie magazyn komorowy jest w stanie zaofe-
rować coś jeszcze. Dzięki znaczącej pojemności magazy-
nu firma Blau dysponuje wystarczającymi zdolnościami, 
ażeby w przyszłości rozbudować dział produkcji/prefa-
brykacji – bez ograniczenia komisjonowania. Uwzględ-
niając zatem możliwy rozwój w przyszłości, system ma-
gazynowy został tak zaprojektowany, by możliwa była 
w każdej chwili jego integracja z maszyną obróbczą. Tym 
samym bezproblemowe dostarczanie materiału jest z gó-
ry zapewnione. Dodatkowo maszyna wcale nie musi być 
bezpośrednio połączona z magazynem. Dla możliwie 
krótkich przejazdów dłużyce mogą być podstawione na 
drugą stację. W tym przypadku obsługa materiału od-
bywa się jak w przypadku komisjonowania ręcznie lub 
za pomocą dźwigu. 

same korzyści 
Główne założenia firmy Blau: więcej miejsca, większa 
objętość magazynu oraz efektywna obsługa magazynu 
zostały zrealizowane w 100% dzięki systemowi do skła-
dowania elementów długich. Firma zyskała również do-
datkowe korzyści, jak np. wspomniane wyeliminowanie 
uszkodzeń materiału oraz zwiększenie przejrzystości da-
nych. – Wcześniej zorganizowanie produkcji nie było ła-
twe. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie. Dzięki ma-
gazynowi komorowemu jesteśmy o duży krok przed na-
szą konkurencją – podsumowuje Paul Blau.  MM  
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