
ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Był so bie raz... 
Ocze ki wa nia klien tów są ła twe do za spo ko -
je nia, a wpływ na to ma w szcze gól no ści bez -
ob słu go wy po daj nik bla chy ASPA.

Dwie układ ni ce re ga ło we (RBG) pę dzą po -
mię dzy dwo ma blo ka mi re ga łów ma ga zy nu
o łącz nej dłu go ści 100 m. Pro ce sy ma ga zy -
no we prze bie ga ją w peł ni au to ma tycz nie.
Kie dy tyl ko jed na z układ nic pod je dzie
do od po wied niej ulicz ki ka se ta zo sta je wy -
cią gnię ta i prze trans por to wa na do zde fi nio -
wa nej sta cji ma ga zy nu. Trud no uwie rzyć, że
ta kie prze bie gi wy glą da ły zu peł nie ina czej
przed in sta la cją sys te mu. Ma te ria ły skła do -
wa ne by ły w róż nych ha lach. Pod czas gdy
ele men ty dłu gie by ły ska ła do wa ne w sta -
rym 30-let nim i na do da tek ma nu al nym sys -
te mie ko mo ro wym, ma te ria ły pła skie gro -
ma dzo no w 25-let nim zauto ma ty zo wa nym

ma ga zy nie blach. Kon cep cja prze pły wu ma -
te ria łu by ła moc no prze sta rza ła. Ru chy
w ma ga zy nie od by wa ły się z po mo cą wóz ka
wi dło we go, co skut ko wa ło czę stym uszko -
dze niem ma te ria łu. 

Do pie ro pod czas spo re go ob cią że nia za -
mó wie nia mi za uwa żo no po trze bę zmia ny
do tych cza so wej kon cep cji, po nie waż opcja
ko mi sjo no wa nia w cią gu dnia by ła nie wy -
star cza ją ca. Aby móc sfi na li zo wać zle ce nia
klien tów pra co wa no rów nież no cą.

Obec nie Astrup dys po nu je nie za wod ną lo -
gi sty ką. A to za spra wą współ pra cy z fir mą

L o gi sty ka jak w baj ce: ma ga zyn ko mo ro -
wy o po wierzch ni 2000 mkw. do skła do -

wa nia ele men tów dłu gich i pła skich wraz
z mul ti funk cjo nal ną kon cep cją prze pły wu
ma te ria łu oraz urzą dze niem do po da wa nia
bla chy ASPA (ang. Au to ma tic -She et -Pic king -
-Ap pli ca tion). – Ni gdy wcze śniej nie by li śmy
tak pro duk tyw ni i sku tecz ni jak dziś – mó wi
Sven Erik Bred de, kie row nik lo gi sty ki i IT
w fir mie Astrup AS, jed nej z czo ło wych nor -
we skich firm dys try bu ują cych pół pro duk ty
me ta lo we oraz z two rzyw sztucz nych. 

Obec ne od 155 lat na ryn ku przed się bior -
stwo wciąż po sze rza asor ty ment, pro po nu -
jąc klien tom alu mi nium, róż ne ro dza je sta li,
miedź, ty tan oraz two rzy wa sztucz ne. -Na si
klien ci są wy ma ga ją cy i ocze ku ją szyb kiej
do sta wy ma te ria łów, oczy wi ście w naj lep -
szej ja ko ści – mó wi Erik Bred de. 
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Frie drich Rem mert GmbH. Pre zes fir my,
Mat thias Rem mert wspo mi na roz mo wy
z Eri kiem Bred de: – Głów nym za ło że niem
by ło zin te gro wa nie w cen tral nej czę ści ma -
ga zy nów ele men tów dłu gich i pła skich.
W związ ku z tym sta re ha le zo sta ły zbu rzo -
ne, a na ich miej scu po wstał no wy, no wo cze -
sny kom pleks lo gi stycz ny. No wy zauto ma ty -
zo wa ny sys tem wspie ra ko mi sjo no wa nie
oraz prze twa rza nie ma te ria łu. Tak wy glą da
dziś pra ca z ma ga zy nem ko mo ro wym fir my
Astrup.

Wszech stron na kon cep cja ma ga zy nu
Jak te raz wy glą da prze pływ ma te ria łów?
Kie dy pod jeż dża sa mo chód cię ża ro wy, obok
rur i sta lo wych prę tów pra cow ni cy kła dą
na pod ło dze bla chy ze sta li szla chet nej.
Dźwig i wó zek wi dło wy prze wo żą ma te ria ły
do ha li bez po śred nio obok ma ga zy nu ko mo -
ro we go „WA BE”. Pra cow nik ma ga zy nu ścią -
ga opa ko wa nie i ozna cza pro dukt ko dem
kre sko wym. 

No wy sys tem ma ga zy no wy ide al nie wpa -
so wał się w prze pływ pra cy. Zgod nie z za ło -
że nia mi fir my Astrup ma ga zyn umoż li wia
róż no rod ne za opa try wa nie w ele men ty dłu -
gie i bla chę. Dla te go też ma ga zyn wy po sa żo -
ny jest w dwie od dziel ne jed nost ki: dwa rów -
no le głe re ga ły ma ga zy no we do skła do wa nia
ele men tów dłu gich oraz dwa ko lej ne sto ją ce
w jed nym cią gu do ma ga zy no wa nia blach.
Po mię dzy re ga ła mi znaj du ją się dwie wy so -
ko wy daj ne układ ni ce re ga ło we, po jed nej dla
każ de go ty pu ma te ria łu. Są one od po wie -
dzial ne za ru chy ma te ria łu z pół ek do sta cji
lub od wrot nie. Tym spo so bem na po wierzch -
ni 2 000 mkw. dys try bu tor ma ga zy nu -
je 7 500 ton prę tów jak rów nież 5 000 ton
ele men tów pła skich.

Pra cow nik ma ga zy nu stoi w sek to rze ele -
men tów dłu gich i cze ka na układ ni cę re ga ło -
wą pod czas gdy ta trans por tu je ka se tę z prę -
ta mi do od po wied nie go miej sca ma ga zy no -
we go. W su mie miejsc jest 2 500. Aby opty -
mal nie wy ko rzy stać 3 to ny no śno ści jed nej
ka se ty Astrup ma ga zy nu je ma te riał
na dwóch wy so ko ściach. 

Oko ło 80 proc. ele men tów dłu gich jest ko -
mi sjo no wa ne. Re ali za cja zle ceń od by wa się
te raz bar dzo efek tyw nie. Po au to ma tycz -
nym roz ła dun ku prę tów, rur i pro fi li na stę -
pu je ko mi sjo no wa nie za po mo cą pół au to ma -
tycz ne go dźwi gu do ob słu gi ma te ria łu. Na -
stęp nie pra cow ni cy kła dą ele men ty dłu gie
na prze no śni ku łań cu cho wym, któ ry jest
przy łą czo ny do na wi jar ki. Ma szy ny ob rób -
cze są za opa try wa ne w ma te riał za po mo cą
dźwi gu lub ręcz nie. Dzię ki te mu pro duk -
tyw ność ma ga zy nu od cza su re wi ta li za cji

wzro sła o 200 proc. – Wy ko rzy sta li śmy
szan sę, że by wraz z in te gra cją no wej lo gi -
sty ki roz bu do wać na szą pro duk cję – do da je
Erik Bred de.

Ko mi sjo no wa nie ele men tów pła skich
Nie co da lej pra cu ją dwa ro bo ty. Je den z nich
chwy ta pa le tę i kła dzie ją na to rze prze no -
śni ka. Jed no cze śnie przy jeż dża jed na z ty -
sią ca ka set z ma ga zy nu. Dru gi ro bot chwy ta
bla chę już bez pa le ty i kła dzie ją na drew nia -
ną pa le tę. To wła śnie pod łą czo ne urzą dze nie
do po da wa nia bla chy ASPA od gry wa szcze -
gól ną ro lę w no wej kon cep cji ma ga zy nu.
Roz wią za nie re ali zu je w peł ni au to ma tycz -
nie ko mi sjo no wa nie, ukła da nie bla chy
na sto sie, na kła da nie ety kiet czy pa ko wa nie. 

– ASPA wy zna cza naj now szy tech no lo -
gicz nie po ziom ko mi sjo no wa nia blach – re -
la cjo nu je Mat thias Rem mert. Do da je, iż sys -
tem pra cu je zu peł nie sa mo dziel nie i opty -
mal nie do pa so wu je się do wy ma gań.

Sys tem po tra fi roz po zna wać róż ne ma te -
ria ły. Dla Astrup jest to ogrom ne od cią że nie
pro duk cji. ASPA ko mi sjo nu je na wet 60
blach na go dzi nę. Pła skie ele men ty ukła da -
ne są pi ra mi do wo na drew nia nych pa le tach.
Że by unik nąć uszko dzeń ma te ria łu ro bot
wkła da pod każ dą bla chę ma te riał za bez pie -
cza ją cy. -Wraz z szyb ką do sta wą na si klien -
ci ocze ku ją też opty mal nej iden ty fi ko wal no -
ści na szych pro duk tów. Dla te go też ozna cza -
my wszyst kie pro duk ty ko da mi kre sko wy -
mi – wy ja śnia Bred de. 

Kod kre sko wy od no si się do nu me ru par tii
oraz cer ty fi ka tu ma te ria łu. Przy po rząd ko wa -
nie pro duk tu do par tii na stę pu je przez sys tem

za rzą dza nia ma ga zy nem PRO WMS fir my
Rem mert. Dzię ki in ter fej so wi da nych do sys te -
mu ERP in for ma cje o za ku pach i lo gi sty ce da -
ne są bar dzo przej rzy ste. Opro gra mo wa nie
Rem mert do ku men tu je i za rzą dza wszyst ki mi
pro ce sa mi w ma ga zy nie ko mo ro wym.

W ma ga zy nie Astrup znaj du ją się rów nież
ele men ty pła skie z two rzyw sztucz nych. One
rów nież zo sta ły uwzględ nio ne w kon cep cji
Rem mer ta. Część z nich ko mi sjo no wa na jest
w ra mach zle ceń klien tów dzię ki ASPA. -Po -
zo sta łą część pod sta wia do ma szyn ob rób -
czych za po mo cą spe cjal nej od dziel nej sta cji
i tam są one cię te na pi łach, a na stęp nie roz -
dzie la ne wg za mó wień klien tów – wy ja śnia
kie row nik dzia łu lo gi sty ki i IT z Astrup.

Ce le osią gnię te
Spraw ne pro ce sy ma ga zy no wo -pro duk cyj -
ne – tak naj kró cej moż na pod su mo wać wdro -
że nie. Astrup osią gnął za ło żo ne ce le: ko mi -
sjo no wa nie bla chy oraz pro duk tyw ność
w dzia le ele men tów dłu gich zwięk szo no
o 200 proc. – Bez tej in we sty cji fir mie Astrup
ni gdy nie uda ło by się uzy skać ta kich wy ni -
ków – mó wi Sven Erik Bred de

MAGAZYN KOMOROWY W FIRMIE
REMMERT W FIRMIE ASTRUP AS

Wielkość magazynu: 100 m x 20 m x 18 m
(dł. x szer. x wys.)
Korzyści:

Oszczędność miejsca
Wzrost komisjonowania blach o 200 proc.
Wzrost komisjonowania elementów długich
Wysoka przejrzystość danych
Niebezpieczeństwo uszkodzenia materiału
poniżej zera

Magazyn elementów długich:
objętość magazynu: 2 500 kaset o nośności
użytkowej 3 ton każda (= 7 500 ton materiału)
Stacje: 1 stacja załadowcza, 2 stacje
do komisjonowania, 2 stacje do obróbki
zewnętrznej 
Technika magazynowania: 1 wysokowydajna
układnica regałowa
Inne technologie: półautomatyczny dźwig
do obsługi materiału firmy Remmert,
2 przenośniki taśmowe z przyłączeniem
do nawijarki

Magazyn blach i elementów płaskich:
Objętość magazynu: 1 000 kaset o nośności
5 ton każda, (= 5 000 ton materiału)
Technika magazynowania: 1 wysokowydajna
układnica regałowa
Maszyny obróbcze: piła do obróbki materiałów
z tworzywa sztucznego
Inne technologie: w pełni zautomatyzowane
urządzenie do podawania blachy ASPA

System do zarządzania magazynem:
Remmert PRO WMS (wł. z interfejsem do systemu
ERP)

O FIRMIE
FRIEDRICH REMMERT GMBH

Firma Remmert została założona w 1945 przez
Friedricha Remmert Seniora w Löhne (Wschodnia
Westfalia). Zaczynając jako zakład rzemieślniczy,
należy obecnie
do światowej czołówki przedsiębiorstw, które
wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych
systemów magazynowania blach i elementów
długich. Remmert reprezentowany jest 
w Polsce przez Pana Pawła Zielińskiego,
który po ukończeniu studiów i wieloletniej pracy 
w Niemczech prowadzi oddział firmy
w Szczawnie-Zdroju.

Friedrich Remmert GmbH
Oddział Polska
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Pawel Zieliński
Sales Manager na Polskę
+48 666 555 969
pawel.zielinski@remmert-polska.com

Koncepcja logistyczna która powoduje rozpęd

Firma Astrup AS integruje najnowoczesniejsze
w Europie urządzenie do podawania blachy 
Astrup AS zrobił to, o czym inne firmy wciąż marzą. W siedzibie w Oslo norweska firma
handlowa stworzyła optymalne warunki do zaopatrywania klientów. Przepis na sukces?
Nowa koncepcja magazynu od firmy Remmert. Punktem kulminacyjnym
jest najnowocześniejsze w Europie urządzenie do komisjonowania blachy.


