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Automatycznie efektywne
rozwiązania magazynowe
Wysoka jakość produktów, perfekcyjnie i szybko realizowane zlecenia
oraz sprawne przygotowywanie wysyłek to oczywiste warunki
sukcesu. Jednak dopiero firma, która wszystkie te sfery doprowadzi
do perfekcji, osiągnie niepodważalną przewagę konkurencyjną.
AUTORZY: Paweł Zieliński, Tomasz Pępek
KOREKTA: Tomasz Pępek
ZDJĘCIA: Friedrich Remmert GmbH
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uże znaczenie we wspomnianych obszarach odgrywają procesy magazynowe
i produkcyjne związane z optymalnym
i szybkim dostarczeniem profili do maszyn obróbczych. Mają one znaczący wpływ na końcową
efektywność produkcji. Dostarczenie dowolnych
profili, niezbędnych do realizacji zlecenia, bezpośrednio do maszyny obróbczej w czasie krótszym
niż 2 minuty wydaje się nierealne. Automatyczne
systemy magazynowe pozwalają jednak odkryć
sferę zupełnie nowych możliwości.
W ostatnich latach w Polsce miał miejsce dynamiczny rozwój przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją stolarki budowlanej i systemów elewacji. Szczególnie dobitnie zmiany te zauważalne są
w segmencie okien PVC, w którym Polska wyrasta

na jednego z liderów w Europie. Zmiany te pociągnęły za sobą potrzebę szukania nowych rozwiązań w obszarach produkcji i logistyki. By sprostać
konkurencji, należy zoptymalizować i przyśpieszyć
procesy związane z realizacją zleceń. Pomocne w
tym względzie są centralizacja gospodarki materiałowej oraz nowoczesne technologie pozwalające na automatyzację procesów logistycznych.
Szczególne wyzwanie dla wielu producentów
stanowi składowanie oraz obróbka profili aluminiowych i PVC, które zajmują często sporo miejsca i są magazynowane w dużym asortymencie.
Czynniki te powodują, że firmy produkcyjne muszą się niejednokrotnie liczyć z relatywnie długim
czasem dostawy profili z magazynu do maszyn
obróbczych oraz z faktem, że magazynowanie
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ich zajmuje dużą powierzchnię. Niejednokrotnie część profili magazynowana jest w halach
produkcyjnych, ograniczając tym samym cenną
powierzchnię przeznaczoną na produkcję. Poza
tym, magazynując i transportując profile w sposób konwencjonalny, należy się liczyć z częstymi
uszkodzeniami materiału.
Nie mając wystarczających możliwości sterowania oraz kontrolowania procesów obróbki
profili, przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni
swoich mocy produkcyjnych. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz nieodzowne straty materiałowe,
firmy stosujące konwencjonalne sposoby składowania nie są w stanie dorównać efektywnością produkcji przedsiębiorstwom bazującym na
zautomatyzowanych rozwiązaniach.
W odpowiedzi na powyższe problemy firm
zajmujących się produkcją stolarki budowlanej
oraz systemów elewacyjnych Friedrich Remmert
GmbH, ekspert w zakresie systemów składowania elementów długich i blach, stworzył odpowiedni wachlarz rozwiązań. Firma ta, działając
od ponad 60-ciu lat, może pochwalić się imponującym doświadczeniem z zakresu technologii
magazynowania. Obecnie funkcjonuje ponad
500 systemów magazynowych stworzonych
przez firmę Remmert rozsianych po całym świecie. Oferowane zautomatyzowane komorowe
i pomostowe systemy magazynowe wykorzystują
maksymalnie wysokość pomieszczenia, bazując
na minimalnej powierzchni zasadniczej. Rozwiązania te dedykowane są w szczególności firmom
zajmującym się obróbką profili. Pozwalają one na
znaczną oszczędność miejsca, czego najlepszym
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przykładem jest system magazynowy stosowany
przez firmę Internorm w fabryce w Traun.
Pozwala on na składowanie 1482 kaset z profilami na powierzchni ok. 560 m2. Rozwiązania te
gwarantują również maksymalne skrócenie czasu
dostępu do składowanych surowców (nawet na
poziomie 90 sekund) i przyspieszenie procesów
produkcyjnych. Znacząca jest również możliwość automatyzacji procesów magazynowych,
co umożliwia ich sterowanie i kontrolę. Firma Internorm, chcąc wykorzystać te atuty, zleciła Remmertowi połączenie centrów obróbczych z nadrzędnym oprogramowaniem ERP oraz systemem
magazynowym. Daje to możliwość dokładnej
kontroli obróbki i automatycznego dostarczania
materiału do maszyn zgonie z planem produkcji
i postępem prac.
Przedsiębiorstwa, mające znaczącą pozycję
na rynku w sektorze stolarki budowlanej oraz
produkcji elewacji, jak FFB Fensterbau Burbach,
Internorm, Metallbau Windeck, doszły do wniosku, że poza dobrymi produktami istnieją również
czynniki w obszarach produkcji i logistyki, mające
znaczący wpływ na ich sukces. Rezultatem tego
była chęć stworzenia optymalnego rozwiązania
magazynowego profili, gwarantującego zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych
oraz zmniejszenie powierzchni wykorzystywanej
przez magazyn.
Podczas pierwszych rozmów z klientem inżynierowie sprzedaży firmy Remmert zwracają

szczególną uwagę na obecne i przyszłe wyzwania. W szczególności konieczne jest dokonanie
dokładnej analizy procesów i sposobu organizacji
produkcji, jak również istniejących uwarunkowań
budowlanych. Jeżeli po pierwszych rozmowach
klient wraz z ekspertami dojdą do wniosku, że
razem są w stanie wypracować optymalne rozwiązanie, wówczas zaczyna się właściwa praca.
Często eksperci Remmerta wraz z klientami
tygodniami opracowują rozwiązanie, które we
wszystkich aspektach umożliwi realizację wcześniej określonych celów. Procesy logistyczne, magazynowe i częściowo produkcyjne są dokładnie
analizowane w celu stworzenia optymalnego
przepływu materiałów i informacji. Tworzone są
interfejsy do oprogramowania ERP, PPS i innych
systemów IT w celu zapewnienia bezkonfliktowej
komunikacji pomiędzy systemami oraz przygotowania się do sprawnej realizacji projektu. Aby
klienci mogli podejmować decyzje nie tylko na
podstawie dostarczonej dokumentacji, organizowane są wizyty w firmach o podobnej specyfice,

› Pomiędzy rzędami regałów porusza się
układnica wyposażona w elektromechaniczne
urządzenie ciągnąco-pchające. To
opatentowane rozwiązanie – tzw.
„shuttle“ – pobiera jednostki ładunkowe
z regałów, a po zakończeniu komisjonowania
odkłada z powrotem do komory.
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w których z powodzeniem funkcjonują już rozwiązania magazynowe Remmert. Klienci mogą wtedy
dokładnie prześledzić, jak na co dzień spisują się
systemy magazynowe.

Perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni
dzięki składowaniu komorowemu
Aby składować elementy długie w optymalnych warunkach, coraz więcej firm zajmujących
się obróbką profili decyduje się na zakup automatycznego magazynu komorowego. Oprócz przekonujących rezultatów w zakresie załadunku i rozładunku materiału, systemy te charakteryzują się
bardzo wysoką gęstością składowania, ponieważ
nośniki są w nich uporządkowane niczym komory
w plastrze miodu. Magazyn komorowy składa się
z reguły z dwóch rzędów regałów i jest polecany
przede wszystkim producentom stolarki budowlanej i elewacji potrzebującym ponad 400 miejsc
składowania. Pomiędzy rzędami regałów porusza
się układnica wyposażona w elektromechaniczne
urządzenie ciągnąco-pchające. To opatentowane
rozwiązanie – tzw.„shuttle“ – pobiera jednostki ładunkowe z regałów, a po zakończeniu komisjonowania odkłada z powrotem do komory, dzięki czemu można dokonywać do 60-ciu operacji w cyklu
podwójnym na godzinę. W przeciwieństwie do
powszechnie stosowanych rozwiązań hydraulicznych, urządzenie ciągnąco-pchające „shuttle”
Remmerta oparte jest na konstrukcji mechanicznej, co eliminuje niebezpieczeństwo zabrudzenia
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materiału poprzez wycieki oleju z hydrauliki. To
bardzo ważne w składowaniu wysokiej jakości
surowców wrażliwych na zanieczyszczenia, takich
jak aluminium. Oprócz tego modułowy system
komorowy pozwala na bardzo zindywidualizowany rozkład magazynu: z jednym, dwoma, a nawet
trzema blokami regałów. W systemach Remmerta
elementy długie są składowane w tak zwanych kasetach. Odznaczają się one wysokim obciążeniem
granicznym i są dostępne dla różnych wysokości
załadunku. W opisywanych systemach możliwe
jest również składowanie profili na dowolnych
paletach producentów profili – np. VEKA, Salamander, SAPA itd.
Optymalne wykorzystanie przestrzeni i powierzchni w przypadku magazynu komorowego
oraz duża wydajność systemu były także decydującymi argumentami dla producenta okien
i elewacji, firmy Hupfeld & Schlöffel. Remmert zainstalował w tej firmie na powierzchni ok. 630 m2
magazyn komorowy, który magazynuje 407 palet
z profilami aluminiowymi lub z tworzywa sztucznego o długości do 7000 mm. Opisywana instalacja jest przystosowana również do obsługi standardowych kaset Schüco. System firmy Remmert
został wybudowany poza halą produkcyjną. Dzięki odpowiedniej budowie, konstrukcja magazynu
została przystosowana do obłożenia jej płytami
warstwowymi lub blachą, oraz przenosi oddziaływające na budowlę siły zewnętrzne. Dzięki temu
firma Hupfeld & Schlöffel nie musiała budować
dodatkowej hali na magazyn, a jedynie przymocować do konstrukcji Remmerta płyty warstwowe.
Nowe rozwiązanie pozwoliło na znaczną redukcję
powierzchni magazynowej. Aby dodatkowo skrócić czas dostępu do materiału, magazyn posiada
ponadto stację szybkiej wymiany kaset umieszczoną w części czołowej.

Wszechstronne rozwiązania
dzięki technice pomostowej
Magazyn komorowy odpowiada przede
wszystkim na potrzeby większych producentów
okien i wykończeń elewacji, natomiast magazyn
pomostowy można polecić również firmom średniej wielkości, zakładom znajdującym się w trakcie
dynamicznego rozwoju oraz wszędzie tam, gdzie
ze względu na uwarunkowania zewnętrzne nie
jest możliwe zastosowanie magazynu komorowego. Swoją nazwę system zawdzięcza prostej, lecz
efektywnej budowie wzorowanej na konstrukcji
mostu. By jak najlepiej wykorzystać dostępne
miejsce, regały z kasetami ustawia się tak, aby
w przestrzeni między nimi powstawała „uliczka“.

Podczas załadunku lub rozładunku układnica
przesuwa się po umieszczonej powyżej konstrukcji do odpowiedniej „uliczki“, następnie obniża się
na żądany poziom, wsuwa się z boku pod kasetę,
pobiera ją z miejsca składowania i transportuje do
stacji. Dzięki tej technologii można dokonać do
30 operacji w cyklu podwójnym na godzinę.
Rozwiązanie to przekonało z powodzeniem
firmę Metallbau Windeck. Celem realizacji była
oszczędność miejsca, zwiększenie efektywności dzięki kontroli procesów magazynowo-produkcyjnych oraz zminimalizowanie transportu
wewnętrznego surowców. Opisywany magazyn
mieści 362 kasety na powierzchni zaledwie 273 m2
(szerokość ok. 6,8 m; długość ok. 39 m; wysokość
ok. 13,2 m) i wyposażony jest w jedną układnicę
regałową oraz jedną stację rozładowczo-załadowczą. Dobrym przykładem wykorzystania magazynu pomostowego do większej realizacji jest obiekt
w fabryce firmy Internorm w Traun. Niniejsza instalacja posiada 1482 miejsca magazynowe i jest
wyposażona w dwie układnice regałowe oraz
15 stacji załadowczo-rozładowczych, obsługujących w sumie 13 maszyn obróbczych.

Przegląd korzyści
W celu efektywnego zarządzania systemem
magazynowym, Remmert oferuje swoim klientom przyjazne dla użytkownika oprogramowanie
do zarządzania magazynem. Dzięki niemu można
za pomocą standardowych interfejsów połączyć
magazyn ze wszystkimi popularnymi na rynku
systemami ERP oraz własnymi systemami HOST
klienta. Dodatkowa korzyść polega na tym, że
rozwiązania Remmerta nie wymagają skomplikowanej konserwacji, a ewentualne czynności
serwisowe przebiegają szybko, sprawnie i mogą
być w większości wykonane przez pracowników
klienta. Wiele poszczególnych komponentów

można bardzo szybko wymienić. Przykładowo
na wymianę wspomnianego już „shuttle“ potrzeba niespełna godziny. W razie potrzeby Remmert
oferuje swoim klientom serwis 24 godziny na
dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Przekonujące rezultaty
Aktualny rozwój sytuacji rynkowej w branży
produkcji stolarki budowlanej i systemów elewacyjnych wskazuje na to, że konkurencja w Polsce
będzie się nadal zaostrzać. Chcąc w przyszłości
dostarczać swoje produkty szybko, na czas, bez
względu na strukturę zamówień przy zachowaniu
jednocześnie niskiego poziomu kosztów, firmy
powinny pomyśleć o nowoczesnych procesach
składowania i zwiększeniu efektywności procesów
magazynowo-produkcyjnych. Automatyczne systemy magazynowe są narzędziem, które otwiera w
tym względzie zupełnie nowe możliwości. Z jednej
strony pozwala zaoszczędzić miejsce w istniejących już halach zgodnie z zasadą„maksimum przestrzeni magazynowej na minimalnej powierzchni
zasadniczej“, dzięki czemu nie trzeba inwestować
w nowe budynki. Z drugiej strony, dzięki automatycznemu załadunkowi i rozładunkowi, skraca się
czas dostarczania surowców do działu produkcji.
Ponadto sprawniejsza obsługa materiału zmniejsza ryzyko uszkodzenia surowców.

Kilka zdań o historii
Firma Remmert została utworzona w roku
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.
Napisz do eksperta:
pawel.zielinski@remmert-polska.com

Tabela 1

Wielkość magazynu (liczba miejsc magazynowych)
Ciężar użytkowy (miejsce składowania [kg])

Remmert
Magazyn komorowy
400 - ∞

Remmert
Magazyn pomostowy
80 – 1.000

1.000 – 5.000

1.000 – 5.000

3.000 – 12.500

3.000 – 12.500

Użytkowa wysokość składowania (mm)

90 – 1.500

200 – 1.500

Użytkowa szerokość składowania (mm)

500 – 2.000

500 – 800

Użytkowa długość składowania (mm)

Maks. wysokość systemu (m)

30

30

opcja

opcja

Prędkość przejazdowa (m/min)

50 – 180

50 – 120

Prędkość podnoszenia (m/min)

24 – 60

24 – 60

Prędkość ciągnięcia (m/min)

40 – 80

16 – 32

Liczba operacji w cyklu podwójnym na godzinę

30 – 60

15 – 30

Konstrukcja nośna umożliwiająca zabudowę
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Matthias Remmert
Remmer
Remmert Gmbh & Co. KG

Stephan Remmert
Remmert Gmbh & Co. KG

Matthias Remmert (Inżynier Logistyki) jest
człowiekiem rynku. Z otwartymi oczami
i uszami przeczuwa trendy i zna wyzwania,
z którymi muszą zmierzać się klienci. Często
spotyka się również z klientami, aby wraz z zarządem lub kierownictwem produkcji wypracować najlepsze rozwiązanie, uwzględniające
specyficzne warunki budowlane, związane ze
strukturą IT, procesami produkcyjnymi oraz
zakładanymi celami.
Stephan Remmert (Inżynier Budowy Maszyn)
odpowiedzialny jest za obszary rozwoju oraz
produkcji. Stephan Remmert jest osobą, która
dzięki swojej pasji do technologii i innowacji
wciąż nadaje impulsy do rozwoju firmy.

Firma Remmert jest obecnie prowadzona przez braci Matthiasa i Stephana Remmertów
Obaj bracia są wspierani przez 100 pracowników w siedzibie firmy w Niemczech. W działach sprzedaży, obsługi klienta, a także serwisie i Hotline
polscy klienci znajdą pracowników firmy Remmert posługujących się biegle językiem polskim. Firma Remmert jest reprezentowana na polskim
rynku przez Pana Pawła Zielińskiego, który po ukończeniu studiów i wieloletniej pracy w Niemczech prowadzi obecnie oddział firmy w Świdnicy,
w pobliżu Wrocławia.
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