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LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE AUTOMATYKA

WZROST POJEMNOŚCI MAGAZYNU  
I PRZYŚPIESZENIE PRODUKCJI
Firma Oelschläger Metalltechnik GmbH (OMT) zajmuje się projektowaniem 
i produkcją mebli biurowych, laboratoryjnych i sklepowych technologii 
montażu. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na inwestycję w rozwiązania 
z zakresu automatyzacji procesów w zakresie obróbki blach, a jednym 
z najważniejszych argumentów przemawiających za wspomnianą inwe-
stycją była chęć utrzymania bezkonkurencyjnej pozycji w swojej branży.

W arto zauważyć, że szczególnie ważnym aspek-
tem dla prezentowanego producenta mebli 
biurowych jest technika magazynowa, której 
stawiane są najwyższe wymagania. Dzięki rea- 
lizacji inwestycji w magazynie blach, którego 

producentem i dostawcą jest firma Remmert,  obecnie moż-
na przechowywać 60 różnych typów blachy. System regałów 
został przesunięty o 90°, aby pomieścić 2300 ton materiału 
i aż osiem maszyn obróbczych. W ten sposób OMT zaosz-
czędził miejsce na dział produkcji.

MODERNIZACJA MAGAZYNU 
Rozbudowa firmy dla wielu przedsiębiorców jest konsekwen-
cją realizacji celów biznesowych związanych z rozwojem. 
W przypadku firmy Oelschläger Metalltechnik wiązało się 
to z licznymi zmianami oraz nowymi wyzwaniami. Ponie-
waż firma chce się nadal rozwijać, głównym celem było efek-
tywne magazynowanie blachy, jak również rozbudowa po-
jemności magazynowej w tym zakresie. Konieczne było ta-
kie zorganizowanie zmodernizowanych procesów, aby wzro-
stowi produkcji towarzyszyło sprawne zaopatrywanie ma-
szyn w materiał. W związku z tym zdecydowano, iż rozbu-
dowane zostanie zarówno miejsce obróbki blach, jak i ob-
szar związanej z nią logistyki. 

Do produkcji w OMT wykorzystywany jest szeroki asorty-
ment różnego formatu blach. Na stosunkowo niewielkiej po-
wierzchni możliwe jest teraz składowanie nawet do 2300 ton 
materiału, a urządzenia magazynowe współpracują z pię-
cioma maszynami – dzięki tej inwestycji możliwe było wy-
generowanie oszczędności przy równoczesnym wzroście 
efektywności przetwarzania oraz powiększenie pojemno-
ści magazynu. Przed wdrożeniem materiały używane do 
produkcji składowane były w miejscu o stosunkowo małej 
pojemności na powierzchni ok. 250 m². Problemem była też 
dostępność i wyszukiwanie poszczególnych rodzajów arku-
szy blach. Nie dziwi więc fakt, że w takich warunkach rea- 
lizacja szczególnie pilnych zamówień klientów była sporym 
wyzwaniem przede wszystkim ze względu na przeszkody 
wpływające na efektywność przepływu materiału.

ZWIĘKSZENIE MOCY PRODUKCYJNYCH
Nowa instalacja umożliwiła ustawienie na powierzchni 
zaledwie 500 m² aż 32 wież do przechowywania materia-
łów, które dzięki wysokiej gęstości systemu  przechowy-
wania mają wielokrotnie większą pojemność od pierwot-
nej. Obecnie w firmie OMT pracuje 5 wycinarek lasero-
wych. Ustawienie magazynu w ten sposób oraz obrócenie 
maszyn obróbczych umożliwia producentowi mebli pod-
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Informacje techniczne
• wielkość magazynu:  
68  × 7,3  × 6,1 m (dł. × szer. 
× wys.)
• pojemność magazynu: 
782 miejsca magazynowe 
o nośności 3 tony każde
• indywidualna organiza-
cja magazynu blach i pół-
fabrykatów dzięki różnym 
wysokościom składowa-
nia: 90, 270 i 1080 mm
• stacje magazynowe:  
stacja załadowcza, 5 sta-
cji rozładowczych z przy-
łączeniem maszyn lase-
rowych + 3 stacje w przy-
gotowaniu
• technika magazynowa: 
1 wysokowydajna układ-
nica regałowa
• maszyny obróbcze: 
przyłączenie 5 wycinarek 
laserowych firmy TRUMF
• system do zarządzania 
magazynem: PRO WMS 
Enterprise firmy Rem-
mert (wł. Interfejs-ERP) 
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W nowym magazynie firmy 
Oelschläger Metalltechnik GmbH 
(OMT) można obecnie przecho-
wywać 60 różnych typów blachy, 
a system współpracuje z aż 
pięcioma maszynami obróbczymi
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W pełni zautomatyzowany magazyn zwiększa dostępność  
i wyszukiwanie poszczególnych rodzajów arkuszy blach
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łączenie dodatkowo 3 maszyn do magazynu blach. Tym samym dano 
firmie możliwość sukcesywnej rozbudowy produkcji. Ponadto maszy-
ny są ustawione w taki sposób, aby jeden pracownik mógł obsługiwać 
dwie maszyny jednocześnie. Sprawne zaopatrywanie maszyn zapew-
niono dzięki wyposażeniu każdej z nich w stację magazynową. Tak sa-
mo efektywnie odbywają się przyłączone procesy: po rozładunku bla-
chy są rozdzielane, a następnie arkusze blach są przenoszone na stół la-
sera. Tym samym cały proces obsługi materiału został skrócony o 1/3 
i niemal całkowicie wyeliminowano przestoje maszyn. 

BLACHY I PÓŁFABRYKATY W JEDNYM SYSTEMIE
Warto dodać, że zaimplementowane rozwiązanie dzięki modułowej i ela-
stycznej konstrukcji umożliwia też przechowywanie innych materiałów, 
półproduktów i gotowych elementów niezbędnych do produkcji. Instalacja 
zapewnia szybki dostęp do półproduktów, a zarządzanie zasobami maga-
zynowymi odbywa się z poziomu systemu WMS firmy Remmert. OMT do 
produkcji używa wielu różnych materiałów. Są one posortowane w skrzy-
niach, podczas gdy wcześniej były rozproszone po całej hali. W trakcie rea- 
lizacji projektu pojawił się pomysł zintegrowania tych skrzyń w nowym 
zautomatyzowanym magazynie. Dzięki modułowej budowie oraz elastycz-
nemu projektowi magazynu blach nie stanowiło to problemu. Najwyżej 
umieszczony poziom składowania ma wysokość załadunku na poziomie 
1080 mm, co odpowiada wymiarom skrzyń z półproduktami. Dostęp do 
półfabrykatów możliwy jest dzięki czołowo ustawionej stacji załadowczej.
Nowy zautomatyzowany system sprawił, że pojemność magazynu firmy 
Oelschläger Metalltechnik wzrosła o co najmniej 50%, mimo że system 
ten zajmuje niewiele więcej miejsca od poprzedniego. Ponadto maszy-
ny są szybciej zaopatrywane w materiał, dzięki czemu podwoiła się wy-
dajność produkcyjna.                                                                              MM  


