




 Jest nam niezmiernie miło po raz kolejny zaprosić 

Państwa do lektury naszego biuletynu PROMAG EXPERT. W tym 

wydaniu, podobnie jak w poprzednich, znajdą Państwo szereg 

artykułów poświęconych zagadnieniom logistyki magazyno-

wej. Jak zawsze prezentujemy swoim czytelnikom praktyczne 

rozwiązania i najnowocześniejsze urządzenia, które przyczyniają 

się  do  wzrostu  efektywności  pracy  w  magazynie. 

  W aktualnym numerze PROMAG EXPERT udostępniamy 

Państwu  artykuły  zamieszczone  w  naszych  stałych  działach:

! CASE STUDY  -  realizacja w magazynie soli CIECH SODA w Jani-

kowie, gdzie zamontowano system gęstego składowania z sześ-

cioma wózkami wahadłowymi oraz urządzenia transportu tech-

nologicznego optymalizujące procesy składowania i realizacji 

zamówień, a także automatyzacja przepływów towarów na te-

renie  fabryki  NORD DRIVESYSTEMS  w  Nowej Soli.;

! BEZPIECZNY MAGAZYN - o bezpiecznej eksploatacji wózków 

widłowych, jako skutecznej profilaktyce zapobiegania wypad-

kom  na  magazynie.;

! RAPORT SPECJALNY  - odpowiadamy na pytania, jak właści- 

wie przeprowadzić wdrożenie systemu WMS w swojej firmie, aby 

odnieść maksymalne korzyści w optymalizacji i automatyzacji 

procesów magazynowych.;

! PORADY EXPERTA - artykuł na temat rosnącej popularności 

wózków autonomicznych, o ich zaletach związanych z redukcją 

kosztów oraz wzrostem bezpieczeństwa pracy.

                          



 Formuła targów MODERNLOG 

polega na łączeniu nowoczesnych 

rozwiązań z zakresu logistyki, transportu 

i magazynowania z szeroko rozumia-

nymi innowacjami przemysłowymi.  

Wydarzenie to stanowi platformę do 

wymiany wiedzy i doświadczeń, umoż-

liwia prezentację najnowszych pro-

duktów oraz prekursorskich rozwiązań . 

 MODERNLOG organizowany 

w towarzystwie targów ITM Polska  

(Innowacje – Technologie – Maszyny) 

to największa tego typu impreza wy-

stawiennicza w Europie Środkowo-

Wschodniej. Wydarzenie to przyciąga 

setki wystawców i tysiące zwiedzają-

cych, co daje okazję do szerokiej pre-

zentacji oferty i możliwość nawiązania 

kontaktów biznesowych z partnerami  

z całej Polski oraz zagranicy. W 2018 

roku targi MODERNLOG odwiedziło 

blisko 18 tys. 

.

 

MODERNLOG

 Rozwój nowoczesnych technologii i automatyzacja procesów wymuszają 

optymalizację przepływu materiałów we wszystkich dziedzinach przemysłu.     

Z analizy potrzeb klientów i tendencji rynkowych wynika coraz większe za-

potrzebowanie na produkty będące synergią branży logistycznej i przemy-

słowej. Targi MODERNLOG od kilku lat pozwolą na całościową prezentację 

potencjału  obu  tych  sektorów.

 PROMAG  NA TARGACH 

- sprzęt i urządzenia do transportu 

wewnętrznego

Zakres tematyczny MODERNLOG:

- oprogramowanie MES, TMS, WMS

- automatyka transportowa

- urządzenia gospodarki 

magazynowej 

- kody kreskowe i systemy 

automatycznej identyfikacji 

danych

- usługi magazynowe, transportowe 

i spedycyjne



Planujesz automatyzację swojego 

magazynu? Chciałbyś poznać 

najnowsze rozwiązania w zakresie 

intralogistyki i porozmawiać ze 

specjalistami w branży?

Odwiedź naszą ekspozycję:

MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI

Więcej informacji:

tel. 61 655 82 00

www.promag.pl

www.magazyn-przyszlosci.pl

blisko 18 tys. osób, wśród nich: spec-

jaliści, konstruktorzy, kadra zarządza-

jąca  i  szefowie  produkcji.

 Targi ITM Polska oraz MODERN-

LOG to nie tylko przegląd najnowszych 

trendów w branży ale również próba 

nakreślenia kierunków jej przyszłego 

rozwoju. To odpowiedź na potrzeby 

rynku, gdzie idea rewolucji przemys-

łowej 4.0 staje się coraz bardziej ak-

tualnym tematem, nie tylko w sektorze 

wytwórczym, ale także wśród dostaw-

ców usług logistycznych oraz wyposa-

żenia magazynowego. Dlatego wśród 

tegorocznych wystawców nie mogło 

zabraknąć firmy PROMAG S.A., która 

zaprezentowała najnowsze rozwią-

zania w zakresie transportu, składowa-

nia i kompletacji towarów oraz auto-

matyzacji przepływów wewnątrzma-

gazynowych.  

  Podczas odbywających się 

co godzinę pokazów praktycznych, w 

specjalnie zaaranżowanym na czas 

targów mini-centrum logistycznym, 

można było zobaczyć system gęstego 

składowania AutoMAG z półautoma-

tycznym wózkiem wahadłowym ste-

rowanym radiowo. Wykorzystanie po-

wierzchni w magazynie wyposażonym 

w tego typu rozwiązanie może być 

większe nawet o 80% w stosunku do 

konwencjonalnych rozwiązań rega-

łów paletowych rzędowych oraz o 30% 

większe w stosunku do regałów wjezd-

nych. Zaletą tego systemu jest jednak 

nie tylko wysoki współczynnik wyko-

rzystania kubatury magazynu, co prze-

kłada się bezpośrednio na obniżenie 

średniego kosztu składowania jednej 

palety. Odwiedzający targi mogli prze-

konać się, że jest to rozwiązanie, które:

- zwiększa tempo i wydajność operacji 

magazynowych;

- podnosi bezpieczeństwo pracy, po-

nieważ dzięki wózkowi wahadłowemu 

AutoMAG operator nie musi wjeżdżać 

w głąb bloku regałowego;

- obniża koszty serwisowania instalacji 

regałowej;

- pozwala na ciche przemieszczanie 

palet w regale za pomocą prostego, 

intuicyjnego w obsłudze pilota.

 Podczas targów MODERLOG 

zaprezentowano klientom również me-

ble warsztatowe marki PROMAG oraz 

owijarkę FUTURE-PACK. Jako wyłączny 

dystrybutor kół i zestawów kołowych 

marki Blickle PROMAG miał okazję po 

raz pierwszy w Polsce zaprezentować 

nowy wózek z napędem elektrycznym 

Ergomove 2000.



 Meble metalowe oferowane 

przez PROMAG S.A. są efektem wielo-

letniego doświadczenia w branży oraz 

zastosowania zaawansowanych tech-

nologii wytwarzania. W zlokalizowa-

nym pod Poznaniem zakładzie pro-

dukcyjnym powstają meble do warsz-

tatów, szatni, hal produkcyjnych, biur i 

stołówek. Nowoczesny park maszyno-

wy pozwala nam na ciągłe doskona-

lenie procesu produkcyjnego oraz wy-

konywanie produktów cieszących się 

uznaniem nawet najbardziej wyma-

gających klientów. W 2018 roku po-

większyliśmy powierzchnię zakładu do 

13 000 m2 oraz zwiększyliśmy moce 

produkcyjne dzięki inwestycji w auto-

matyczną linię do obróbki blach za-

FABRYKA MEBLI

 Inwestycja w fabryce mebli metalowych PROMAG wpisuje się w ideę 

czwartej rewolucji przemysłowej. Pokazuje, że polskie firmy mogą konku-

rować z zagranicznymi inwestorami już nie tylko poprzez koszty zatrudnienia, 

ale również poprzez innowacje. Zautomatyzowana linia produkcyjna to zwięk-

szenie mocy przerobowych, skrócenie czasu realizacji zamówień i uspraw-

nienie procesów logistycznych. Na końcu łańcucha produkcyjnego stoi klient, 

którego potrzeby należy spełnić, a jego wymagania są coraz wyższe.

NOWOCZESNA

tel. 61 655 82 00

www.meblestalowe.pl 

Odwiedź naszą stronę:

przedstawiającą pomieszczenie 

wyposażone w wybranemeble 

metalowe.

Planujesz urządzić swój warsztat, 

szatnię lub stołówkę?

Przygotujemy dla Ciebie 

indywidualną wizualizację 3D

Więcej informacji:



projektowaną zgodnie z koncepcją 

Przemysłu 4.0. Pozwoliło nam to na 

udoskonalenie jakości oferowanych 

wyrobów, ich wzornictwa i estetyki wy-

konania, a także realizację zamówień 

w  znacznie  krótszym  czasie. 

      Dodatkowym atutem jest pod-

wyższona jakość powierzchni ma-

larskiej naszych produktów możliwa 

dzięki inwestycji PROMAG w auto-

matyczną linię malarską oraz zas-

tosowanie najnowocześniejszej tech-

nologii przygotowania powierzchni do 

malowania, co gwarantuje jeszcze 

wyższą jakość odtłuszczania i zabez-

pieczenia antykorozyjnego mebli.AA 

 Podczas projektowania mebli 

metalowych kluczowe jest dla nas 

zapewnienie jak największej funkcjo-

nalności i trwałości produktów, z za-

chowaniem zasad ergonomii i obo-

wiązujących norm oraz przepisów. W 

związku z tym nasze produkty wyróż-

niają się starannością wykonania, so-

lidnością oraz bogactwem wzornictwa 

i kolorów. Znajdują zastosowanie w 

warsztatach, szatniach, montażow-

niach, narzędziowniach, izbach po-

miarowych, punktach serwisowych, 

szkołach, stołówkach, marketach, la-

boratoriach, archiwach, czyli wszędzie 

tam, gdzie są dokumenty, narzędzia, 

aparatura, odzież, ubrania robocze.

 Naszą przewagą na rynku jest 

indywidualne podejście do klienta. 

Rocznie produkujemy kilka tysięcy po-

zycji asortymentowych. Większość re-

alizacji to wykonania standardowe, 

ale dzięki profesjonalnemu zespołowi 

projektantów i nowoczesnemu zaple-

czu produkcyjnemu możliwa jest też 

szybka realizacja rozwiązań nietypo-

wych, dedykowanych konkretnym 

potrzebom i warunkom pracy. 

 Firma PROMAG S.A. w ramach 

kompleksowej obsługi oferuje klientom 

bezpłatny projekt zakładający opty-

malne wykorzystanie dostępnej przes-

trzeni. Profesjonalna wizualizacja 3D 

pokazująca rozmieszczenie mebli w 

przestrzeni warsztatowej pozwala na 

uniknięcie błędów na wczesnym eta-

pie  inwestycji.

 Rozbudowa i modernizacja 

fabryki mebli PROMAG to największe    

i najbardziej wymagające przedsię-

wzięcie od momentu jej uruchomienia 

w 2005 roku.  Po zakończeniu inwes-

tycji produkcja wzrosła o ponad 40% 

Ponadto nowe, zautomatyzowane li-

nie umożliwią wdrażanie do produkcji 

kolejnych wariantów produktów. 

WYDARZENIA

produkty wyróżniające się jakością

i nowoczesnością rozwiązań.

Meble metalowe PROMAG

pod patronatem Towarzystwa 

uznanie konsumentów jako

W konkursie organizowanym

zostały 2-krotnie nagrodzone 

tytułem "Najlepsze w Polsce".

im. Hipolita Cegielskiego zyskały



            Trwający od ponad trzech 

stuleci proces industrializacji dzieli się 

na cztery etapy nazywane rewo-

lucjami przemysłowymi. Lata 1750-

1850 stanowiły w dziejach świata 

przejściowy etap z ery rolniczej do 

przemysłowej. Zaszły w tym okresie tak  

duże zmiany w życiu gospodarczym i 

technice, że bez wątpienia można je 

określić przełomowymi. Świat zupełnie 

zmienił swe oblicze - zmienił się sposób 

wytwarzania dóbr, stosunki społeczne  

i sposób życia. Wynaleziono szereg 

maszyn i urządzeń, a napęd parowy 

otworzył drogę do mechanizacji pro-

dukcji  i  rozwoju  transportu.

 Trzecia rewolucja przemysło-

wa mająca miejsce w latach 70-tych 

XX stulecia oparta została na auto-

matyzacji i komputeryzacji produkcji. 

Tak jak w poprzednich rewolucjach 

decydujące znaczenie miały osiąg-

nięcia naukowo-techniczne, tj.: tran-

zystory, półprzewodniki, układy scalo-

ne, światłowody, biotechnologia czy 

energia atomowa. Rozwinął się prze-

mysł wysokich technologii (high-tech-

nology), co umożliwiło automatyzację 

produkcji. W przemyśle dużego zna-

czenia nabrały wydatki na badania 

naukowe oraz wykwalifikowana siła 

robocza. Surowce i dogodne położe-

nie przestały być głównymi czynnika- 

mi lokalizacji fabryk. Tworzące się 

ośrodki innowacji technologicznej da-

ły początek nowoczesnym okręgom 

przemysłowym - technopoliom. Okres trwania drugiej rewolucji 

przemysłowej przypada na przełom 

XIX i XX wieku. Do najbardziej popu-

larnych odkryć dla tego okresu należy 

wynalezienie żarówki i skonstruowanie 

silnika spalinowego a także opraco-

wanie metody rafinacji ropy naftowej.  

Druga rewolucja przemysłowa charak-

teryzowała się intensywnym rozwojem 

techniki oraz wielu branż przemysłu,  

wynalezieniem napędu elektrycznego 

czy wprowadzeniem produkcji maso-

wej i podziału pracy na zasadzie taś-

my  produkcyjnej. 

PROGNOZY NA

  Dzięki nowym technologiom logistyka zmierza w kierunku pełnej 

automatyzacji i digitalizacji procesów. Powstają nowoczesne usługi: rozbu-

dowane mechanizmy monitoringu towarów i systemy zarządzania procesa-   

mi logistycznymi a złożone algorytmy błyskawicznie „uczą się“ nowych spo-

sobów rozwiązywania problemów. Znaczna część procesów manualnych 

została już zastąpiona przez roboty. Człowiek przestaje być pracownikiem        

a  staje  się  ekspertem  od  obsługi  inteligentnych  maszyn  i  aplikacji.

PRZYSZŁOŚĆ



      Coraz bardziej zmienny i dy-

namiczny rynek, na którym działają 

współczesne firmy sprawia, że sku-

teczna do tej pory metodologia pole-

gająca na ciągłej weryfikacji i dosto-

sowywaniu jest coraz mniej efektywna. 

Pojawia się potrzeba wprowadzania 

innowacyjnych rozwiązań, które poz-

walałyby w pełni wykorzystać możli-

wości wynikające z rozwoju technolo-

gicznego. Logistyka nie tylko musi na-

dążać na współczesnymi zmianami, 

ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, 

spełniając oczekiwania klientów. Sta-

łym elementem działalności logistycz-

nej muszą stać się więc badania i prog-

nozy przyszłości. Tylko to pozwoli firmom 

zyskać przewagę nad konkurencją i za-

bezpieczyć przyszłość własnych intere-

sów  w  epoce  4.0. 

 Wśród przewidywanych zmian 

w intralogistyce na najbliższe lata wy-

mienia się pogłębiający deficyt pra-

cowników wynikający z przemian de-

mograficznych i dynamicznego wzros-

tu gospodarczego. Kolejne to wzrost 

kosztów inwestycji za sprawą rosną-

cych cen gruntów oraz kosztów ma-

teriałów budowlanych i wykonawstwa 

a także wzrastające koszty transportu. 

Dlatego na znaczeniu zyskiwać bedą 

wszelkie innowacje pozwalające „od-

człowieczyć” intralogistykę i zautoma-

tyzować przepływy wewnętrze. Pra-

cownikom coraz częściej towarzyszyć 

będą roboty współpracujące. Część 

zadań całkowicie zostanie przekiero-

wana na inteligentne maszyny. Wciąż 

modernizowane i unowocześniane bę-

dą systemy składowania oraz autono-

miczne pojazdy transportowe, co poz-

woli na lepsze wykorzystanie i obsługę 

kubatury obiektu magazynowego. 

- zmiany demograficzne i migracje

społeczne:

- nasycenie rozwiniętych rynków

 Analizując przyczyny zmian w 

logistyce w ujęciu globalnym wyod-

rębnić można następujące „mega-

trendy”:

- ekspansja konsumpcjonizmu

- indywidualizacja zamówień

gospodarczo-technologiczne:

- rewolucja technologiczna i druk 3D

- kurczenie się zasobów

  BigData, Internet Rzeczy

- innowacje w inżynierii materiałowej

- informatyzacja, koncepcje Chmury

- automatyzacja i robotyzacja

- urbanizacja

 Przemysł 4.0 wykorzystuje sze-

roko rozumianą automatyzację pro-

cesów produkcyjnych w oparciu o sys-

temy cyber-fizyczne, Internet Rzeczy 

oraz przetwarzanie danych w Chmu-

rze. W nieodległej przyszłości celem 

inteligentnych fabryk (Smart Factory), 

określanych również mianem fabryk 

autonomicznych będzie realizowanie 

procesów produkcyjnych od zlecenia, 

poprzez technologiczne przygotowa-

nie produkcji, a na dostarczeniu pro-

duktu do odbiorcy kończąc. Dla konsu-

menta oznacza to przede wszystkim 

produkty zindywidualizowane, dosto-

sowane do jego preferencji i potrzeb, 

ale jednocześnie dostępne szybko i po 

kosztach nie wyższych niż obecnie. A to 

stawia przed współczesną i przyszłą lo-

gistyką całkiem nowe wyzwania.

 Od kilkunastu lat jesteśmy 

świadkami czwartej rewolucji prze-

mysłowej, która odgrywa się na na-

szych oczach. Motorem współczes-

nego rozwoju gospodarczego jest 

przemysł zaawansowanych techno-

logii. Zalicza się do niego te gałęzie 

przemysłu, w których udział pra-

cowników naukowych i kadry inży-

nieryjnej w ogólnej liczbie zatrud-

nionych przekracza 20-25%, a udział 

wydatków na prace badawcze jest 

większy niż 3,5% całości kosztów 

produkcji. 

 Logistyka czasów czwartej re-

wolucji przemysłowej wkracza w nowy 

wymiar. Obecnie jej zadania nie do-

tyczą wyłącznie transportu, ale są 

związane z obsługą całości działań w 

łańcuchu dostaw. Ważnym aspektem 

staje się kontrola i optymalizacja pro-

cesów w czasie rzeczywistym. Stąd wi-

doczne coraz większe uzależnienie 

logistyki od internetu oraz systemów 

kompleksowego zarządzania przepły-

wami  towarów  klasy  WMS/ERP.



 Cały system transportu oparty 

został o nowoczesne, zdecentralizo-

wane sterowanie napędami wykorzys-

tujące dystrybutory polowe NORDAC 

LINK. To elastyczne rozwiązanie poz-

woliło na zastosowanie jednej szafy 

sterowniczej i panelu HMI dla wszyst-

kich podsystemów transportu. Dzięki 

niemu w sprawny i szybki sposób moż-

na połączyć oraz uruchomić urządze-

nia zapewniając jednocześnie dobrą 

diagnostykę i uproszczoną konser-

wację z poziomu lokalnej ręcznej ob-

sługi  każdego  napędu. 

  Firma NORD DRIVESYSTEMS 

rozpoczęła swoją działalność w 1965 r. 

w Niemczech. Dziś jest wiodącym 

producentem technologii napędowej 

dla rozwiązań mechanicznych i elek-

tronicznych, który sprzedaje swoje pro-

dukty odbiorcom na pięciu kontynen-

tach. W 2005 roku w Nowej Soli ot-

warto pierwszą polską fabrykę NORD 

DRIVESYSTEMS produkującą wały i ko-

ła zębate a także prowadzącą montaż 

i serwis napędów. Jest to jedna z naj-

większych i najnowocześniejszych fab-

ryk  niemieckiego  koncernu.

 Mając na uwadze ciągłą eks-

pansję i wzrost sprzedaży firma NORD 

zdecydowała się w ubiegłym roku na 

inwestycje w usprawnienie procesów 

intralogistycznych na terenie swojego 

zakładu. Do współpracy zaproszono 

PROMAG S.A. Powołany do działań 

wspólny zespół obu firm, miał za za-

danie opracować trzy linie wspoma-

gające procesy technologiczne: kon-

troli jakości, kompletacji i pakowania 

oraz wysyłki. Głównym wyzwaniem dla 

zespołu było umieszczenie podsyste-

mów bezpośrednio pod linią przenoś-

ników podwieszanych. Problem stano-

wiła w tym przypadku ergonomia pra-

cy operatorów poszczególnych stano-

wisk oraz ich bezpieczeństwo. W trak-

cie przeprowadzonej wspólnie analizy 

zagrożeń i oceny ryzyka, początkowo 

pojawiło się sporo wątpliwości, które 

jednak z biegiem czasu przekształciły 

się  w  konstruktywne  rozwiązania. 

TECHNOLOGIA 

 PROMAG S.A. od wielu lat jest jednym z odbiorców rozwiązań technicz-

nych firmy NORD - wiodącego producenta techniki napędowej na rynku euro-

pejskim - głównie motoreduktorów, które wykorzystuje do własnych aplikacji. 

Jednak na przełomie roku 2017 i 2018 inżynierowie obu przedsiębiorstw 

zamienili się rolami. Z poziomu klienta firma PROMAG stała się dostawcą 

kompleksowego systemu transportu międzyoperacyjnego w fabryce NORD w 

Nowej Soli. Inwestycja była bardzo wymagająca, jednak dzięki dobrej 

współpracy  zespołów  obu  firm  zakończyła  się  sukcesem.

NAPĘDEM BIZNESU



 Ze względu na rozległą sieć 

przenośników podwieszanych obec-

nych na hali produkcyjnej, głównym 

wyzwaniem było stworzenie linii trans-

portu towarów na poziomie posadzki. 

Systemy o powierzchni roboczej na wy-

sokości 80 mm skomunikowane z wóz-

kami paletowymi były technicznie 

możliwe do wykonania, jednak trud-

niejsze okazało się zaprojektowanie 

obrotnic i dźwigników mogących ob-

służyć taki poziom. Opracowano więc 

dedykowane rozwiązania i łączniki 

pozwalające połączyć transport na 

różnych wysokościach. Żadne z tych 

urządzeń nie wymagało osadzenia w 

posadzce, tak więc system zapewnia 

mobilność w przypadku rekonfiguracji 

gniazd  produkcyjnych  w  przyszłości.

 Stanowiska kompletacji to zes-

pół urządzeń doskonale wspierający 

ostatni proces realizacji zamówień i 

pakowania. Z pozoru proste operacje 

wymagały zapewnienia wielu zaso-

bów na niewielkiej przestrzeni. W tym 

celu system transportu został doposa-

żony w podest roboczy oraz wypeł-

nienia między rolkami przenośników. 

Rozwiązania te pozwoliły na swobod-

ny dostęp pracownika z każdej strony 

stanowiska. Sercem podsystemu kom-

pletacji był dźwignik nożycowy przys-

tosowany do pracy z operatorem, za-

pewniający pełną regulację poziomu 

roboczego, a tym samym ergonomię   

i bezpieczeństwo. System został wy-

posażony również w wagę paletową 

pozwalającą na dodatkowe ważenie 

kontrolne w trakcie transportu towa-

rów . 

 Docelowo, firma NORD pla-

nuje połączyć wszystkie 3 podsystemy 

transportu, tworząc jeden połączony. 

W niedalekiej przyszłości, wraz z rozwo-

jem sprzedaży i wzrostem destynacji  

na rynku europejskim, strefa magazy-

nu zostanie rozwinięta o kolejne nitki 

odbiorowe. Wózek transferowy będzie 

mógł obsłużyć 7 stanowisk rozładun-

kowych, a w przypadku wykorzystania 

przenośników pionowych, możliwe 

będzie stworzenie systemu odbioro-

wego w postaci 3-kondygnacyjnego 

bloku transportowo - buforowego. 

Będzie to sprawne narzędzie wspie-

rające wysyłki oraz poszerzające 

przestrzeń  magazynową. 

 Pośród ciekawych rozwiązań 

wspierających ergonomię pracy ope-

ratorów wózków, w zastępstwie stan-

dardowych pulpitów przywołujących 

zastosowano pętle indukcyjne. Ope-

rator w momencie wjazdu wózkiem 

elektrycznym w strefę odbiorową ak-

tywuje automatycznie zmianę trybu 

pracy danej nitki z funkcji buforowania 

(gromadzenia) palet na ich rozładu-

nek. Jednostki transportowe są rozła-

dowywane przez pracownika, a po 

zakończeniu, system automatycznie 

przechodzi ponownie w tryb buforu 

palet. Rozwiązanie w znacznym stop-

niu zmniejszyło czas obsługi i pozwoliło 

na maksymalne wykorzystanie miejsca 

na przenośnikach ograniczając do mi-

nimum przestrzenie międzypaletowe 

sąsiednich jednostek w trakcie trans-

portu.

 Przy wsparciu funkcjonalności 

POSICON zawartej w przetwornicach 

częstotliwości, PROMAG dostarczył i 

uruchomił wózek wahadłowy jako 

łącznik dwóch linii produkcyjnych, dys-

trybuujący palety w strefie magazynu 

na 3, a docelowo 7 stanowisk odbio-

rowych. Dla sprawnej organizacji wy-

syłek, wypracowano wspólny system 

mini WMS zarządzający destynacją 

wysyłek  poszczególnych  wyrobów. 



 Mówi się, że aby kogoś dobrze poznać należy z nim beczkę soli zjeść.     

Na szczęście specjaliści z firmy PROMAG S.A. nie muszą tego robić, ponieważ 

dają się poznać klientom po innowacyjnych i kompleksowych rozwiązaniach  

w zakresie intralogistyki. Za wybór niewłaściwych partnerów w biznesie można 

słono zapłacić, dlatego warto postawić na wiedzę i doświadczenie lidera         

w branży. Profesjonalnie przeprowadzona realizacja to podstawa przyszłych 

partnerskich  realcji  z  dostawcą  techniki  magazynowej.

 CIECH Soda Polska to naj-

większy producent soli warzonej w 

Polsce oraz wiodący dostawca tab-

letek solnych do uzdatniania wody w 

Europie. Zakład zlokalizowany w 

Janikowie produkuje ponad 1500 ton 

soli na dzień w systemie 24h/dobę. W 

wyniku inwestycji przeprowadzonej w 

2015 roku ilość wytwarzanej dziennie 

soli uległa znacznemu zwiększeniu, co 

pociągnęło za sobą również koniecz-

ność przeprowadzenia zmian w za-

kresie jej magazynowania. Zakład 

produkuje przez 7 dni w tygodniu, na-

tomiast załadunki i transporty odby-

wają się od poniedziałku do piątku,   

co dodatkowo wymusza przechowy-

wanie całej weekendowej partii wy-

tworzonego produktu. Do tej pory, przy 

dużych ilościach towarów lecz stosun-

kowo małej ilości indeksów, doskona-

le sprawdzały się regały wjezdne, jed-

nak przy rosnącej systematycznie pro-

dukcji rozwiązanie to powoli stawało 

się niewystarczające. Podjęto więc de-

cyzję o modernizacji i rozbudowie stre-

fy składowania. Celem tej inwestycji 

było udoskonalenie płynności dostaw  

i obsługi klientów, a także umożliwienie 

dalszego wzrostu produkcji i rozszerza-

nia  asortymentu  produktów  solnych. 

 Na terenie zakładu znajdo-

wało się miejsce, które można było 

zagospodarować na potrzeby maga-

zynowania, jednak był to obszar zbyt 

mały, by jego wypełnienie standar-

dowymi regałami paletowymi umoż-

liwiło zeskładowanie potrzebnej ilości 

towaru. Przeanalizowano wiec inne 

możliwości: regały wjezdne miały zbyt 

duże ograniczenia głębokości oraz 

SOLIDNY PARTNER
  

W INTERESACH



 Już na pierwszym etapie in-

westycji rozwiązanie wdrożone w ma-

gazynie CIECH jest unikatowe, ponie-

waż to najgłębszy tego typu system 

składowania w Polsce. Regały mają 

prawie 80 m głębokości, co umożliwia 

swobodne ustawienie obok siebie z 

odstępami 83 jednostek paletowych. 

Obecnie można na nich składować 

prawie 15 000 ton towaru, a po roz-

budowie wielkość ta wzrośnie do pra-

wie 21 000 ton. Regały są obsługi-

wane przez 6 wózków wahadłowych 

AutoMAG. Towar spływa z pięciu linii 

produkcyjnych a wydawany jest na 4 

przenośnikach umieszczonych przy do-

kach, tak by operatorzy wózków wid-

łowych pokonywali jak najmniejsze od-

ległości. Do konstrukcji systemu użyto 

660 ton stali, w  tym 36 tys. mb słupów, 

25,4 tys. mb prowadnic, prawie 150 tys. 

śrub, ponad 4 tys. kotew, 584 m łań-

cucha i 887 m rury fi 80x2 na wykona-

nie  przenośników  rolkowych.

 Nowy magazyn CIECH umoż-

liwia zachowanie zasady FIFO, przy 

jednoczesnym maksymalnym wyko-

rzystaniu przestrzeni. Magazyn działa  

w oparciu o system WMS, który określa 

optymalną lokalizację konkretnych 

produktów. Zastosowanie półautoma-

tycznych wózków wahadłowych ste-

rowanych drogą radiową w znacznym 

stopniu ograniczyło pracę opera-

torów.  Nowy magazyn to trzykrotnie 

większe możliwości składowania go-

towych produktów, dwukrotnie krótszy 

czas załadunku i możliwość rozbu-

dowy oraz dalszej automatyzacji w 

przyszłości.

dostępu, regały przepływowe spowo-

dowałyby duże straty na wysokości, 

natomiast regały jezdne nie nadawa-

ły się do magazynu soli ze względu na 

specyfikę pracy. Dlatego specjaliści z 

firmy PROMAG zaproponowali regał 

obsługiwany wózkiem wahadłowym 

AutoMAG, który wypełnia magazyn 

jak regał wjezdny, lecz nie ma ograni-

czeń długości, umożliwia składowanie 

większej ilość indeksów i przyspiesza 

procesy obsługi regałów nawet przy 

mniejszej  ilości  pracowników. 

 Wytyczne co do planowanej 

inwestycji zakładały, że blok regałowy 

może mieć maksymalnie 19 m wyso-

kości i zająć powierzchnię 2500 m2. 

Powinien pomieścić minimum 13 tys. 

mp. z dalszą możliwością rozbudowy 

do 20 tys. mp. w przeciągu najbliższych 

2-3 lat. Aby temu wyzwaniu sprostać 

konieczne było uzbrojenie 8 z 12 po-

ziomów regałów w szyny pod wózek 

wahadłowy AutoMAG. Dzięki temu  

klient otrzymał wymaganą ilość miejsc 

paletowych, zachowując możliwość 

użytkowania standardowych wózków 

techniki magazynowej do momentu 

zakończenia drugiego etapu inwes-

tycji, której efektem ma być całkowita 

automatyzacja magazynu (wejście to-

waru z linii produkcyjnej na magazyn i 

automatyczne wydanie go pod doki 

załadunkowe). 



 Jednym z nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w trend logistyki 4.0. 

są pojazdy samojezdne AGV (Automated guided vehicle) przystosowane do 

transportu towarów bez udziału człowieka-operatora. Pozwalają one nie tylko 

zautomatyzować procesy intralogistyki, ale przede wszystkim znacznie pod-

wyższyć ich efektywność oraz elastyczność. W przypadku wielu zadań mogą 

być  alternatywą  dla  tradycyjnych  wózków  widłowych  oraz  przenośników. 

 Pierwszy pojazd AGV powstał 

w 1954 roku. Był to zmodyfikowany 

ciągnik magazynowy pracujący w hur-

towni spożywczej. Jego producent- 

firma Barrett jako pierwsza na świecie 

do prowadzenia wózka wykorzystała 

przewód zatopiony w posadzce ge-

nerujący pole elektromagnetyczne. 

Współczesne pojazdy samojezdne są 

dużo bardziej zaawansowane techno-

logicznie. Posiadają bardziej precy-

zyjne i efektywne sposoby nawigacji, 

dlatego cechuje je wyższy poziom bez-

pieczeństwa. Mają też mniejszą wagę, 

gdyż zrezygnowano w nich z dużych 

akumulatorów. Zdalną kontrolę pracy 

wózka i modyfikację jego toru jazdy 

ułatwia komunikacja bezprzewodowa 

i możliwość integracji z systemem WMS 

oraz ERP. 

 Ze względu na sposób reali-

zacji transportu pojazdy autonomicz-

ne dzieli się na kilka grup. Pierwszą z 

nich są wózki AGV pracujące na zasa-

dzie ciągnika magazynowego, umoż-

liwiające przewóz kilku ładunków rów-

nocześnie. Drugą - pojazdy pojedyn-

czego załadunku nazywane mrówka-

mi, przystosowane do transportu towa-

rów o różnych wymiarach z możliwoś-

cią zamontowania przenośnika lub in-

nego urządzenia współpracującego. 

Ostatnią grupą są wózki widłowe ob-

sługujące palety na poziomie 0 oraz 

mające możliwość pracy w regałach. 

Na wybór rodzaju pojazdu często ma 

wpływ sposób wyznaczenia trasy, po 

której będzie się on poruszał. Aktualnie 

wyróżnia się 6 podstawowych typów 

nawigacji pojazdów autonomicznych: 

sterowanie optyczne, magnetyczne, 

indukcyjne, laserowe z punktami re-

ferencyjnymi lub naturalne, oraz za 

pomocą  fal  radiowych.

 Pierwszy z opisanych typów, 

realizowany jest przy użyciu taśmy kon-

trastującej naklejonej na posadzkę. 

Kamera PCV, która jest wyposażeniem 

robota umożliwia odczyt kodów mat-

rycowych. Na podobnej zasadzie rea-

lizowany jest system nawigacji magne-

tycznej, który zakłada detekcje pola 

magnetycznego poprzez zamonto-

wane w podwoziu pojazdu urządzenie. 

Przewagą nad taśmą kontrastową jest 

dłuższa żywotność oraz możliwość użyt-

kowania w miejscach, gdzie występu-

je  zabrudzenie  posadzki. 

 Kolejne rozwiązanie polega 

na umieszczeniu przewodu indukcyj- 

 AUTONOMICZNE

WÓZKI 



 Na naszych oczach odbywa 

się czwarta rewolucja przemysłowa 

wraz z implementacją nowatorskich 

rozwiązań technicznych. Jej celem jest 

maksymalne wykorzystanie zbiorcze-

go przetwarzania danych, by pod-

nosić wydajność produkcji, obniżać 

koszty i usprawniać przepływy towa-

rów. Pojazdy autonomiczne znakomi-

cie wpisują się w tę ideę, znajdując 

coraz szersze zainteresowanie wśród 

polskich  przedsiębiorców. 

 Następną metodą jest wyko-

rzystanie do nawigacji fal radiowych. 

Znaczenie tras taśmą jest często kło-

potliwe ze względu na intensywność 

ruchu w obszarze transportowym. W 

przypadku systemu radiowego nie po-

trzebujemy taśmy, natomiast w obsza-

rze pracy wózków należy zamontować 

specjalny system satelit umożliwiający 

prawidłową komunikację z pojazdami 

AGV  za  pomocą  fal  radiowych.

 Często stosowanym rozwią-

zaniem jest system nawigacji lase-

rowej - wózek wyposaża się w skaner 

emitujący i pobierający światło lasera. 

W przypadku nawigacji z punktami 

referencyjnymi konieczne jest zainsta-

lowanie w polu pracy wózka elemen-

tów odbijających światło lasera. Na tej 

podstawie wózek oblicza współrzędne 

swojego położenia w przestrzeni. Naj-

bardziej jednak zaawansowanym ty-

pem jest system nawigacji naturalnej, 

która nie wymaga żadnej dodatko-

wej infrastruktury zewnętrznej. Wózek 

wyposażony w skaner laserowy zaczy-

tuje samodzielnie mapę pomieszcze-

nia, w którym się porusza, wyznacza 

optymalną trasę do realizacji wyzna-

czonego zadania. To zapewnia dużą 

elastyczność systemu i umożliwia bez-

problemową zmianę organizacji pracy 

w zakładzie, jeśli zaistnieje taka  potrze-

ba.

 Bezpieczeństwo pracy wóz-

ków AGV z ludźmi zapewnione jest 

dzięki wykorzystaniu skanera lasero-

wego, który odpowiada za detekcję 

wszelkich przeszkód pojawiających się 

przed pojazdem. Skanery pozwalają 

na wydzielenie stref bezpieczeństwa, 

dzięki czemu pojazd może odpowied-

nio reagować, aby uniknąć kolizji. Po 

naruszeniu stref zewnętrznych wózki 

zwalniają do zaprogramowanej pręd-

kości, a naruszenie strefy krytycznej 

skutkuje  zatrzymaniem  wózka.

 Pojazdy autonomiczne zyskują 

na popularności dzięki szeregowi zalet 

tj: możliwość pracy w systemie 24h/7,  

redukcja kosztów zatrudnienia, bez-

pieczeństwo czy łatwa adaptacja do 

potrzeb użytkownika. Ich zastosowanie 

umożliwia śledzenie przepływu towa-

rów w przedsiębiorstwie i ułatwia za-

rządzanie produkcją just-in-time. Wóz-

ki autonomiczne odciążają pracowni-

ków, którzy mogą skupić się na bardziej 

wymagających zadaniach.

nego pod posadzką, co umożliwia 

ładowanie wózka w trakcie jazdy. Ten 

system sterowania sprawdza się w 

miejscach krzyżowania dróg trans-

portowych. Niestety zmiana trasy jest 

kosztowna i czasochłonna, wiąże się 

też  z  uszkodzeniem  posadzki. 



 W przypadku obrotu arty-

kułami drobnicowymi najlepszym 

rozwiązaniem z punktu widzenia opty-

malizacji wykorzystania powierzchni w 

magazynie są regały automatyczne - 

windowe lub karuzelowe. Towary 

składowane są tutaj na specjalnie 

zaprojektowanych ruchomych pół-

kach. Dostęp do  przechowywanych 

materiałów jest łatwy i odbywa się 

zawsze na jednym poziomie (zgodnie z 

zasadą towar do człowieka). Rozwią-

zanie takie nie wymaga żadnych 

specjalnych środków transportu i spra-

wdza się tam, gdzie dostępna prze-

strzeń magazynowa jest ograniczona 

(oszczędność powierzchni sięga na-

wet 80%). Regały automatyczne na-

dają się do przechowywania doku-

mentów, luźnych ładunków o znorma-

lizowanych wymiarach, stosunkowo 

małych elementów zebranych w 

opakowania zbiorcze tj. pojemniki lub 

REGAŁY WINDOWE I KARUZELOWE

 Podstawową kwestią przy 

organizacji magazynu jest właściwy 

dobór wyposażenia i urządzeń, jakie 

będą wykorzystywane w nim do skła-

dowania i przemieszczania towarów. 

Niektóre ładunki wymagają określo-

nych nośników lub środków transpor-

towych, dlatego wyznaczone obszary 

magazynowe, ich liczba, wymiary oraz 

zastosowane rozwiązania techniczne 

muszą być dopasowane do specyfiki 

przechowywanych towarów. Jest to 

istotne, ponieważ inaczej projekto-

wane są np. obszary magazynowe 

przeznaczone pod składowanie ar-

tykułów drobnicowych a inaczej pod 

ładunki  wielkogabarytowe. 

 Duże koszty związane z budową nowych magazynów zmuszają do po-

szukiwania optymalnych rozwiązań składowania towarów w posiadanych już 

obiektach. Odpowiednie zaprojektowanie magazynu oraz odbywających się 

w nim procesów przepływu towarów umożliwia optymalne lokowanie jed-

nostek ładunkowych, co pozwala lepiej wykorzystać posiadaną przestrzeń. 

OPTYMALNE

WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI 



REGAŁY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

 Aby maksymalnie wykorzystać 

powierzchnię magazynową w przy-

padku składowania dużych gaba-

rytów najlepiej postawić na regały 

przejezdne. Pozwalają one na wyeli-

minowanie zbędnych korytarzy robo-

czych przy jednoczesnym zachowa-

niu dostępu do każdej palety. Dzięki 

umieszczeniu konstrukcji regału na 

ruchomych podstawach, które poru-

szają się po szynach zamontowanych 

w posadzce magazynu, w stanie 

spoczynku wszystkie rzędy regału mo-

gą być do siebie dosunięte. W razie 

konieczności dostępu do konkretnej 

palety układ napędowy rozsuwa 

konstrukcję w danym rzędzie tworząc 

drogę transportową. To rozwiązanie 

pozwala na bardzo wysoki stopień 

upakowania magazynu. Wykorzys-

tanie jego przestrzeni może sięgnąć 

nawet  85%.

REGAŁY JEZDNE

 Regały wjezdne to doskonałe 

rozwiązanie w przypadku tworzenia 

magazynów wysokiego składowania 

o dużym zagęszczeniu przechowy-

wanych towarów. Polskie Normy nie 

zawierają definicji regału wysokiego 

składowania. Można powiedzieć, że 

jest to nazwa potoczna regałów, 

których wysokość przekracza 1,8 m i  

sięga nawet kilkunastu metrów. W 

wielu obiektach magazynowych mar-

nuje się powierzchnię, ponieważ pro-

dukty nie są składowane tak wysoko, 

jak to możliwe. Regały wysokiego skła-

dowania umożliwiają efektywne wy-

korzystanie wysokości hali. Pomiędzy 

rzędami pozostawione są tu jedynie 

wąskie ścieżki dostępu dla sprzętu 

manipulacyjnego. Zazwyczaj są to 

wózki systemowe ale możliwe jest 

również zautomatyzowanie tej części 

magazynu poprzez zastosowanie uk-

ładnic  paletowych. 

 Innym rozwiązaniem opartym 

na ograniczeniu liczby dróg trans-

portowych w magazynie są regały 

wjezdne. Mają one budowę wąskich 

korytarzy ustawionych jeden przy dru-

gim. Palety umieszczane są w nich   

na zamontowanych szynach nośnych 

za pomocą specjalnych wózków 

widłowych. Składowanie w rega-

łach wjezdnych odbywa się zgodnie   

z zasadami LIFO(przy wykonaniu re-

gałów w wersji driver-in) lub FIFO(przy 

wykonaniu regałów w wersji prze-

jezdnej drive-through umożliwiającej 

podejmowanie ładunków z obu stron 

regału). 

REGAŁY WJEZDNE 

kartoniki. Ich dodatkową zaletą  jest 

możliwość zabezpieczenia zawartości 

przed  osobami  niepowołanymi.



SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA 

Z WÓZKIEM WAHADŁOWYM AUTOMAG

 System gęstego składowania  

AutoMAG to jedno z rozwiązań poz-

walających na optymalizację po-

wierzchni magazynowych w pro-

cesach składowania towarów. W tym 

systemie magazynowania załadunek, 

rozładunek oraz przemieszczanie pa-

letowej jednostki ładunkowej w ka-

nałach specjalnie skonstruowanych 

regałów wjezdnych odbywa się przy 

pomocy wózka wahadłowego stero-

wanego radiowo. Jest to system skła-

dowania polecany głównie właści-

cielom chłodni oraz mroźni, przedsta-

wicielom branży mleczarskiej i produ-

centom napojów. W przypadku chłod-

ni i mroźni wykorzystanie przestrzeni 

magazynowej ma ogromne znaczenie 

z uwagi na wysokie koszty związane z 

koniecznością utrzymania niskiej tem-

peratury wewnątrz tego typu obiek-

tów. Systemy gęstego składowania 

znakomicie sprawdzają się jednak nie 

tylko w branży spożywczej, ale we 

wszystkich magazynach, gdzie wyma-

gane jest zachowanie efektywnej ro-

tacji towarów w systemie FIFO, w ma-

gazynach ze stosunkowo mało zróż-

nicowanym asortymentem oraz tam, 

gdzie rotacja towaru jest szybka, zaś 

tempo pracy wysokie.

 Wykorzystanie powierzchni w 

magazynie wyposażonym w system 

gęstego składowania z wózkiem wa-

hadłowym może być większe nawet o 

80 % w stosunku do konwencjonalnych 

rozwiązań regałów rzędowych oraz o 

30% większe w stosunku do regałów 

wjezdnych. Zarówno załadunek, rozła-

dunek jak i przemieszczanie jednostki 

ładunkowej w tzw. kanałach regałów 

wjezdnych odbywa się przy pomocy 

półautomatycznego wózka sterowa-

nego radiowo za pomocą prostego w 

obsłudze pilota. Dzięki temu możemy 

zminimalizować ilość korytarzy między-

regałowych i ograniczyć zadania wóz-

ków widłowych do kilku podstawo-

wych czynności: umieszczenia palety 

na początku kanału przy załadunku, 

pobrania jej z końca kanału przy roz-

ładunku oraz przemieszczania wózka 

wahadłowego pomiędzy kanałami. 

Dzięki temu ograniczamy straty zwią-

zane z ewentualnymi uszkodzeniami 

regałów. Zautomatyzowany ruch to-

warów na paletach w kanale ma też 

znaczący wpływ na redukcję prawdo-

podobieństwa  uszkodzenia  ładunku.

 Produkowane przez PROMAG 

wózki wahadłowe AutoMAG wypo-

sażone są w szereg funkcji dodat-

kowych i posiadają różne tryby pracy. 

Co ważne, mogą być obsługiwane 

przez wszystkie typy wózków widło-

wych i pracować w systemie FIFO oraz 

LIFO. Poza tym posiadają szereg 

udogodnień w tym m.in. zabezpie-

czenia przed rozładowaniem się ba-

terii w trakcie pracy, tryb inwenta-

ryzacji, awaryjnego zatrzymania oraz 

system antykolizyjny, dzięki któremu w 

jednym kanale mogą pracować dwa 

urządzenia.



WIELOPOZIOMOWE SYSTEMY 

SKŁADOWANIA

 Wielopoziomowe systemy 

magazynowe to prosty i ekonomiczny 

sposób na pomnożenie powierzchni 

użytkowej bez konieczności rozbu-

dowy obiektu. Pozwalają na peł-

niejsze wykorzystanie dostępnej ku-

batury magazynu poprzez tworzenie 

dodatkowych kondygnacji. Projektu-

jąc wielopoziomowe systemy maga-

zynowe stosuje się najczęściej dwa 

typy  rozwiązań:

- wykorzystanie pomostów magazy-

nowych;

- wielopoziomowe systemy regałowe 

oparte na regałach półkowych typu 

DIMAX, M90 lub też na regałach 

paletowych  typu  PHR.

 Bogate wyposażenie wielo-

poziomowych systemów magazy-

nowych oraz szereg rodzajów pokryć 

stwarzają nieograniczone możliwości 

rozbudowy powierzchni użytkowej w 

magazynie, nawet przy jego stosun-

kowo  niewielkich  gabarytach.

MAGAZYNY SAMONOŚNE

 Doskonałą alternatywą dla 

tradycyjnych obiektów magazy-

nowych są magazyny samonośne 

nazywane także silosami. W tym 

rozwiązaniu konstrukcję wsporczą dla 

ścian i dachu obiektu najczęściej 

stanowią automatyczne systemy 

składowania. Budowa tego typu 

magazynu może być prowadzona na 

stosunkowo niewielkiej powierzchni. 

Dzięki temu, że wymiary magazynu są 

wynikiem analizy potrzeb klienta oraz 

doboru właściwego systemu składo-

wania, magazyny samonośne charak-

teryzują się bardzo wysokim współ-

czynnikiem wykorzystania kubatury.  

Są najlepszym rozwiązaniem w przy-

padku możliwości magazynowania 

towarów na dużych wysokościach. Za 

obsługę ładunków odpowiadają tu 

automatyczne układnice oraz współ-

pracujące z nimi systemy przenośni-

ków, zarządzane przez informatyczne 

systemy składowania.

 Do przemieszczania materia-

łów w obrębie magazynu używane są 

różnego typu urządzenia. Warto do-

bierać je w taki sposób, aby przy 

zachowaniu pełnej funkcjonalności 

zajmowały jak najmniej przestrzeni, a 

ilość sprzętu powinna odpowiadać 

natężeniu prac w magazynie.

Chciałbyś zaprojektować nowy

magazyn lub zoptymalizować

wykorzystanie przestrzeni w swoim 

obecnym magazynie?

Zgłoś się do naszych doradców 

w jednym z 10 Oddziałów na 

terenie Polski. 

Zapewniamy fachowe doradztwo,

projekt oraz montaż w cenie. 

www.promag.pl



 Kluczem do sukcesu w organizacji pracy magazynu jest dobre zarzą-

dzanie informacją i odpowiednie planowanie procesów. Informatyczne sys-

temy klasy WMS pozwalają na kontrolowanie i zarządzanie olbrzymimi ilościa-

mi danych dotyczących  towarów,  które  każdego  dnia  przechodzą  przez fir-

mę. Pozwalają automatyzować związane z nimi czynności i ograniczać koszty, 

co  przekłada  się  na  bardziej  konkurencyjną  pozycję  rynkową.

 Co z tym WMS-em? Wdrażamy 

czy nie? …. Ilu szefów logistyki usłyszało 

takie pytania od swoich zarządów?     

A to dopiero początek , bo im dalej w 

las, tym gąszcz pytań i wątpliwości    

jest coraz większy. Korzystając z kilku-

nastoletniego doświadczenia i wielu 

rozmów odbytych z naszymi klientami 

przedstawiamy  najczęstsze  z  nich: 

Kiedy najlepiej wdrożyć WMS? 

Przewagą wyboru rozwiązania w for-

mie modułu magazynowego ERP jest 

krótszy czas wdrożenia, mniejsza pra-

cochłonność oraz znany firmie, z ob-

sługi innych komponentów ERP, dos-

tawca rozwiązania. Ułatwieniem wy-

daje się być również dołożenie modu-

łu magazynowego ERP zintegrowa-

nego z innymi elementami systemu    

już działającymi w firmie. Jednak 

„wydaje się” jest tu kluczowe, ponie-

waż często dobrze wykonana integ-

racja WMS-a radzi sobie z  proble-

mami  w  ERP  „nierozwiązywalnymi”.  

Wielkość firmy nie ma znaczenia, ale 

świadomość zarządzających już tak. 

WMS jest niezbędny dla każdej or-

ganizacji, dla której łańcuch dostaw 

jest istotnym elementem prowadzonej 

działalności. Zrozumienie konieczności 

zwiększenia ilości wysyłek i jakości ob-

sługi klientów, zmniejszenia kosztów 

operacyjnych oraz minimalizacji po-

myłek jest kluczowym powodem szu-

kania rozwiązań porządkujących ope-

racje magazynowe. Jeśli do tego do-

łożymy dynamiczny wzrost operacji, 

rosnącą złożoność procesów oraz wy-

magań odbiorców, potrzebę zwięk-

szenia powierzchni magazynowej oraz 

występowanie rotacji pracowników,  

to decyzja może być tylko na korzyść 

wdrożenia  systemu  WMS.

Moduł magazynowy ERP czy WMS? 

System WMS nie tylko obsłuży procesy 

magazynowe, ale również je zoptyma-

lizuje i zautomatyzuje. Wszystkie ope-

racje znajdują swoje systemowe od-

zwierciedlenie w czasie rzeczywistym. 

Właściwie wdrożony system WMS z od-

powiednimi algorytmami pozwala na 

zdecydowane skrócenie czasu reali-

zacji zadań, umożliwia pełną kontrolę 

nad procesami, dostarcza informacji 

rzeczywistych i wiarygodnych, w od-

powiedniej formie i czasie. WMS pora-

WMS i ERP - czy to się integruje? 

O WMS
WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE 

WIEDZIEĆ                        ALE BOICIE SIĘ ZAPYTAĆ



Nawet najlepszy WMS nie przyniesie 

odpowiednich korzyści w źle zarzą-

dzanym magazynie. Wdrożenie po-

winno być wykorzystane do uporząd-

kowania istniejących procesów ma-

gazynowych. Modelowe podejście, 

czyli w pierwszej kolejności opty-

malizacja procesów, a później wybór 

rozwiązania maksymalnie pasujące-

go do wymagań jest, w realnych przy-

padkach, mało prawdopodobne. 

Najczęściej występuje model pośredni 

– wykorzystanie dobrych praktyk wy-

branego rozwiązania oraz zaimple-

mentowanie w systemie rozwiązań w 

obszarach, które dają nam przewagę 

konkurencyjną.

WMS z pudełka czy szyty na miarę?

 Sugerujemy skupić uwagę na 

mierzalnych celach, które chcemy o-

siągnąć. Funkcjonalności są tylko i aż 

drogą prowadzącą do osiągnięcia 

konkretnych zamierzeń. Warto zbadać 

możliwości proponowanego systemu 

na przykładzie konkretnego wdroże-

nia, rozwiązującego konkretne proble-

my i dającego mierzalne korzyści. Ko-

niecznie należy sprawdzić stopień elas-

tyczności ocenianego WMS-a. Warto 

przyjrzeć się konfigurowalności oraz 

skalowalności rozwiązania, które za-

mierzamy wprowadzić w swojej firmie. 

dzi sobie z automatyką magazynową  

– sortery, przenośniki, regały, zintegruje 

z przewoźnikami i kurierami. WMS zde- 

cydowanie lepiej niż moduł ERP zre-

alizuje skomplikowane lub specyficzne 

procesy logistyczne. Dobry dostawca 

oprogramowania WMS dostosuje sys-

tem także w trakcie działania do zmie-

niających się warunków, czy wyma-

gań klientów, tak aby aplikacja odpo-

wiadała bieżącym wymaganiom biz-

nesu. System ERP zintegrowany z WMS 

dobrze się uzupełniają i dają najlepsze 

korzyści firmie.

autor: Izabela Zbyszewska

Wdrożenie zakończy się sukcesem?

Kluczem do sukcesu jest zespół. Oczy-

wiście kluczowe znaczenie ma zespół 

dostawcy WMS-a. Istotne są kompe-

tencje zespołu, a w szczególności doś-

wiadczenie osób będących w grupie 

wdrożeniowej. Dość częstym proble-

mem po stronie firmy wdrażającej u 

siebie WMS-a jest jednak delegowa-

nie do wdrożenia kierownika projektu 

i/lub zespołu z niewystarczającymi 

kompetencjami, brakiem czasu na 

czynności wdrożeniowe, a niekiedy 

fikcyjne zaangażowanie. Kierownik 

projektu po stronie firmy wprowadza-

jącej u siebie rozwiązanie powinien 

posiadać odpowiednie kompetencje, 

czas oraz możliwość podejmowania 

decyzji. Do jego zadań należy zbudo-

wanie zespołu wdrożeniowego, pla-

nowanie, przypisywanie i prioryteto-

wanie zadań, delegowanie odpowie-

dzialności, raportowanie działań, po-

stępów oraz ewentualnych zagrożeń 

zarządowi, monitorowanie harmono-

gramów prac i komunikacja  z dostaw-

cą systemu. Nie bez znaczenia jest 

zaangażowanie wszystkich członków 

zespołu (logistyk, kierownik magazynu, 

lider użytkowników itd.) podczas całe-

go etapu prac wdrożeniowych – po-

cząwszy od analizy wstępnej, poprzez 

wszystkie etapy implementacji , koń-

cząc na testach oprogramowania. 

Dobrze przepracowany czas wdroże-

nia przez oba zespoły, partnerskie po-

dejście oraz ścisła współpraca gwa-

rantują  sukces  projektu. 

Dyrektor Handlowy THINK Sp. z o.o.

Jak wybrać dostawcę WMS-a?

Koniecznie należy przyjrzeć się liście 

referencyjnej. Potencjalny dostawca 

WMS-a powinien dostarczyć listę moż-

liwych do odwiedzenia klientów z dzia-

łającym u nich systemem, tak aby fir-

ma mogła sama zdecydować o miej-

scu wizyty referencyjnej. Warto odbyć 

takie spotkanie. 

        Doświadczenie dostawcy WMS 

jako organizacji jest istotne, ale duże 

znaczenie ma również doświadczenie 

konsultantów, ilość i jakość wdrożeń, 

poziom i koszty obsługi powdrożenio-

wej, możliwości modyfikacji funkcjo-

nalności po wdrożeniu – wszystkie te 

elementy powinny zostać wnikliwie 

ocenione przez firmę wybierającą 

dostawcę  aplikacji.

RAPORT SPECJALNY



  Aktualne przepisy określa- 

jące maksymalny ciężar dźwiganych 

przez pracownika towarów zostały 

opracowane na podstawie szczegó-

łowych badań. Znaleźć je można w § 5 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 1 maja 2017 roku 

(aktualizacja rozporządzenia z 14 mar-

ca 2000 roku) w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy ręcznych pra-

cach transportowych. Pracodawca, 

którego personel ma do czynienia z 

ciężarami, powinien znać ich dokład-

ną wagę, a także przeszkolić pracow-

ników w zakresie ich transportu. W 

przypadku pracy stałej ciężar nie powi-

nien przekraczać 30 kg dla mężczyzn 

oraz 12 kg dla kobiet. Jeśli przedmiot 

jest cięższy, to nie można go wnosić wy-

żej niż na 4 metry, ani nie wolno prze-

nosić go samodzielnie na odległość 

większą niż 25 metrów. Takie ciężary 

powinny być przenoszone zespołowo 

lub przy pomocy urządzeń transportu 

bliskiego tj. wózki transportowe. Urzą-

dzenia te są poręczne i służą głównie 

do wożenia mniejszych objętościowo 

towarów, które można podnosić bez-

pośrednio z podłogi. Dobrze aby były 

regulowane, tak by dostosować je do 

wysokości pracownika, co zapewni 

lepszą ergonomię pracy. W przypadku 

wózków tranportowych nie bez zna-

czenia jest także właściwy dobór kół,  

które decydują o amortyzacji drgań 

podczas przemieszczania towarów. 

Opór toczenia i ruszania pojawia się   

za każdym razem gdy pchamy lub 

ciągniemy wózek. Siła jest potrzebna 

nie tylko aby wprawić w ruch koło, ale 

również by utrzymać je w ruchu. Uży-

wanie kół i zestawów kołowych Blickle 

z niskim oporem ruszania, toczenia oraz 

skrętu może znacznie ułatwić pracę,   

a co za tym idzie zmniejszyć zagro-

żenie dla zdrowia pracownika. Wzrost 

oporu toczenia jest spowodowany 

przez nierówności podłoża, przeszko-

dy i zmianę kierunku jazdy. Jednym ze 

sposobów zmniejszenia oporów tocze-

nia jest zwiększenie średnicy koła 

TRZEBA DŹWIGAĆW KÓŁKO

KIEDY



i dobór odpowiedniego łożyska w 

kole. Ważne jest również dobranie 

optymalnego bieżnika. Na przykład 

bieżniki poliuretanowe (tj. w przypad-

ku serii kół Blickle: Extrathane®, Soft-

hane® czy Besthane®) łączą w sobie 

wyjątkowe właściwości toczne oraz 

wysoką elastyczność. Ich niski opór 

toczenia oraz opór ruszania z miejsca  

idealnie sprawdzą się niemal w każ-

dym zastosowaniu. Jednym z przykła-

dów jest nowa seria kół ALB, która 

cechuje się wysoką jakością zaokrąg-

lonego bieżnika o zoptymalizowanej 

geometrii. W ten sposób ograniczono 

powierzchnię styku oraz stopień kur-

czenia i rozkurczania materiału pod-

czas jazdy. Efektem końcowym jest ob-

niżenie oporu toczenia o około 40%    

w porównaniu do innych kół poliure-

tanowych dostępnych na rynku. Oz-

nacza to, iż pojazdy i urządzenia trans-

portowe wyposażone w koła serii ALB 

można pchać a także ciągnąć z dużo 

mniejszym wysiłkiem. Wykorzystany w 

tych kołach bieżnik Blickle Besthane®  

posiada wysoką nośność dynamiczną 

dzięki czemu koła mogą poruszać się     

z  większą  prędkością.

 Najnowszym osiągnięciem in-

żynierów Blickle jest opracowanie  sys-

temu napędu elektrycznego Blickle 

ErgoMove. Fizyczne obciążenie ope-

ratora wózka podczas wewnętrznego 

transportu materiałów zostaje znacz-

nie zredukowane w porównaniu ze 

standardowym ręcznym sposobem 

obsługi wózka. Systemy napędu elek-

trycznego Blickle ErgoMove zostały 

zaprojektowane tak, aby pasowały  

do różnych urządzeń transportowych,  

wózków kolejkowanych i innych roz-

wiązań specjalnych o wadze nawet 

do 2000 kg. Wysoka siła napędowa  

do 2 x 55 daN przekłada się na dużo 

mniejszą siłę potrzebną do jazdy 

urządzeniem. System ErgoMove jest 

łatwy w obsłudze i spełnia najbardziej 

surowe wymogi co do bezpieczeń-

stwa. Inwestycja w to rozwiązanie 

zwraca się szybko, ponieważ pozwala 

ograniczać koszty wynikające z nie-

obecności pracowników, będącej 

następstwem odniesionych kontuzji i 

urazów podczas transportu towarów.

- bezpieczeństwo (hamulec, funkcja 

chroniąca operatora przed przygnie-

ceniem, automatyczne zwolnienie 

blokady i czujnik dłoni, system

dostępu z kluczem i klakson w stan-

dardzie);

- zgodność CE (z Dyrektywami UE)

ZALETY SYSTEMU BLICKLE ERGOMOVE:

- mocna konstrukcja (system napędu 

do jednostek o masie do 2000 kg);

- możliwość adaptacji do aktualnie 

użytkowanego wózka;

- koncepcja modułowa (ze standar-

dowymi częściami i dodatkowymi 

akcesoriami);

www.blickle.pl



 Eksploatacja wózków widło-

wych w magazynie wiąże się z licznymi 

niebezpieczeństwami, których skut-

kiem może być zagrożenie dla zdrowia 

i życia operatora lub osób znajdu-

jących się w pobliżu, jak również 

uszkodzenie ładunku, elementów 

wyposażenia lub konstrukcji samego 

magazynu. Do najczęstszych wypad-

ków z udziałem wózków widłowych 

należą wywrotki, kolizje z regałami lub 

urządzeniami pracującymi w sąsiedz-

twie, a także zderzenia z pieszymi 

znajdującymi się na drogach transpor-

towych wózków.

- nadmierne lub nieprawidłowe obcią-

żenie wózków widłowych

- warunki pracy odmienne niż wyma-

gane w instrukcjach 

-  złą organizacją pracy magazynu

- niewłaściwą eksploatację wózków

 W wyniku nieszczęśliwych wy-

padów na magazynach ginie rocznie 

od kilku do kilkudziesięciu osób, a kil-

kaset zostaje rannych. Czynników po-

wodujących wypadki jest wiele, ale 

wśród tych najczęstszych  wymienić 

można:

                Przepisy BHP określają warunki 

pracy na magazynie w taki sposób, 

aby chronić zdrowie i życie pracow-

ników. Zbyt często zdarza się jednak, że 

traktowane są z pewną pobłażliwoś-

cią i ignorowane w codziennej pracy.  

Tymczasem utrzymanie bezpieczeń-

stwa na magazynie jest zadaniem dla 

całego zespołu. Gdy ktoś nie przes-

trzega procedur lub nie jest ich świa-

domy naraża pozostałych pracowni-

ków. Dlatego szkolenia wstępne oraz 

 Według statystyk prowadzo-

nych przez Urząd Dozoru Techniczne-

go tylko niewielki procent wypadków 

spowodowany jest wadami projekto-

wymi czy materiałowymi urządzeń. 

Większość w mniej lub bardziej bezpo-

średni sposób wiąże się z czynnikiem 

ludzkim. Przyczyn wypadków upatry-

wać można zarówno po stronie pra-

codawcy (narzucanie zbyt szybkiego 

tempa pracy lub brak odpowiednich 

zabezpieczeń) jak i w błędach popeł-

nianych przez operatora (brawura, ig-

norowanie przepisów czy niedosta-

teczne skupienie na wykonywanych 

czynnościach). 

- niebezpieczne zachowanie pieszych 

w strefie pracy wózków widłowych.

- wady konstrukcyjne lub zły stan tech-

niczny urządzeń i pojazdów

 Ryzyko wystąpienia wypadków z udziałem wózków widłowych można 

zredukować do minimum, a nawet całkiem wyeliminować. Należy przestrze-

gać zasad BHP związanych z bieżącą eksploatacją i serwisowaniem wózków, 

pamiętać o szkoleniach dla operatorów, a także dokładnie analizować naj-

częstsze przyczyny wypadków na terenie zakładu. Profilaktyka i umiejętność 

wyciągania wniosków to klucz do bezpiecznej pracy na magazynie. 



 Kontrola stanu technicznego 

wózka przez operatora powinna 

dotyczyć: prawidłowości działania 

układu kierowniczego, hamulcowego 

i napędowego, mechanizmów pod-

noszenia oraz osprzętu, sprawności 

oświetlenia i sygnalizacji, prawidło-

wości działania urządzeń pomiaro-

wokontrolnych oraz elementów i urzą-

dzeń zabezpieczających. Po zakoń-

czeniu oględzin stanu technicznego 

pojazdu operator powinien dokonać 

wpisu w dzienniku konserwacji wózka 

widłowego. Przedstawiony powyżej 

                Do obsługi wózka może być 

dopuszczony pracownik, który ukoń-

czył 18 lat i uzyskał uprawnienia ope-

ratora, nabyte w trakcie kursu zakoń-

czonego egzaminem zgodnym z wy-

tycznymi UDT. Pracownik taki powinien 

mieć aktualne orzeczenie lekarskie, 

stwierdzające brak przeciwwskazań 

do wykonywania pracy na wyżej wy-

mienionym  stanowisku.

                Do podstawowych zadań 

pracodawcy mających na celu zwięk-

szenie bezpieczeństwa użytkowania 

wózków widłowych na magazynie na-

leżą: przeprowadzanie szkoleń stano-

wiskowych, dostarczenie pracowni-

kom aktualnych instrukcji BHP oraz 

zapewnianie właściwego stanu tech-

nicznego urządzeń i pojazdów. 

okresowe nie powinny być uznawane 

jedynie za formalność, a przekazywa-

na podczas nich wiedza powinna 

znajdować jak najszersze odbicie w 

praktyce. 

 Przed przekazaniem wózka w 

użytkowanie operatora pracodawca  

zobowiązany jest do kontroli stanu 

technicznego pojazdu, udostępnienia 

informacji na temat warunków pracy 

oraz dopuszczalnych prędkościach 

jazdy wózkiem na poszczególnych od-

cinkach (z uwzględnieniem nasilenia 

ruchu, rodzaju transportowanych ła-

dunków, szerokości i stanu dróg oraz 

widoczności na trasach przejazdu). Do 

kompetencji przełożonego należy rów-

nież kontrola stanu psychofizycznego 

operatora oraz tego, czy nie jest on 

pod wpływem alkoholu lub substancji 

odurzających. 

                Pracownik z kolei przed roz-

poczęciem pracy ma obowiązek po-

brania niezbędnych środków ochrony 

osobistej zapewnionych przez praco-

dawcę (kasku, rękawic ochronnych, 

elementów odblaskowych itp.). Do za-

dań operatora należy upewnienie się, 

czy decyzja zezwalająca na eksploa-

tację wózka widłowego jest ważna 

oraz czy ostatni wpis w dzienniku kon-

serwacji był pozytywny. Przed rozpo-

częciem pracy operator powinien 

także uzyskać informacje na temat 

zakresu działań, specyfikacji przewo-

żonych ładunków, stanu dróg przejaz-

dowych oraz o możliwych zagroże-

niach pożarowych, wybuchowych, 

chemicznych i innych mogących wys-

tąpić w pomieszczeniach, w których 

wózek ma być eksploatowany. 



- używanie wózka do pchania lub 

ciągnięcia innych pojazdów, jeżeli ich 

liczba lub masa ładunku przekraczają 

dopuszczalne wielkości określone w in-

strukcji ;

- używanie wózka w miejscach o na-

wierzchni nieodpowiadającej warun-

kom określonym w instrukcji  oraz na 

niestabilnym, śliskim podłożu uniemoż-

liwiającym bezpieczne transportowa-

nie ładunku;

- obciążanie wózka ponad jego do-

puszczalną ładowność określoną w in-

strukcji ;

- używanie wózka w miejscach nieoś-

wietlonych, chyba że wózek wyposa-

żony jest we własne niezbędne do 

tego typu prac oświetlenie;

- transportowanie ładunków niedosto-

sowanych do wymiarów podstawy ła-

dunkowej wózka ;

                Użytkowanie wózków widło-

wych, w tym obsługa, konserwacja, 

utrzymanie właściwego stanu tech-

nicznego oraz przeprowadzanie okre-

sowych przeglądów i napraw muszą 

być wykonywane zgodnie z instrukcją. 

Przepisy BHP określają, że niedopusz-

czalne jest:

                Z badań przeprowadzonych 

przez Centralny Instytut Ochrony Pracy  

wynika, że do wielu niebezpiecznych 

zdarzeń na magazynie dochodzi nie-

stety z powodu nieprawidłowego za-

chowania pracowników. Wypadki sa-

me się nie zdarzają, lecz ich przyczyną 

są ludzie. Dlatego ważne jest, aby ope-

rator przed rozpoczęciem pracy za-

poznał się z tabliczkami informacyj-

nymi i ostrzegawczymi, umieszczonymi 

na wózku jak i w przestrzeni magazy-

nowej. W celu uniknięcia potencjalnie 

niebezpiecznych sytuacji pracownik 

powinien zadbać, aby w strefie ma-

newrowania wózkiem nie znajdowały 

się osoby postronne, które mogłyby 

ulec wypadkowi. Podczas samej jazdy 

nie należy wychylać się poza obręb 

wózka, rozmawiać przez telefon ko-

mórkowy, przyspieszać lub hamować 

w sposób nagły, ani skręcać ze zbyt 

dużą prędkością. Do zapewnienia 

bezpieczeństwa konieczne jest także 

prawidłowe ostrzeganie o zbliżaniu się 

pojazdu oraz dobra komunikacja mię-

dzy pracownikami podczas wykony-

wania zadań zespołowych.  

proces nosi nazwę obsługi codziennej 

wózka widłowego i jest niezmiernie 

istotny, ponieważ niedopatrzenia we 

wspomnianych czynnościach mogą 

stanowić o przyczynie późniejszego 

wypadku. Właściwie przeprowadzona 

kontrola pozwala natomiast wykryć 

niebezpieczne awarie oraz usterki 

zawczasu.

- dokonywanie w użytkowanych wóz-

kach zmian konstrukcyjnych lub de-

montażu urządzeń ochronnych i syg-

nalizacyjnych.

- prowadzenie wózka widłowego nie-

sprawnego technicznie;

- pozostawianie wózka z podniesionym 

ładunkiem na widłach;

                Prace wykonywane przy 

użyciu wózka widłowego stwarzające 

szczególne zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzkiego, związane z warunkami 

panującymi w miejscu transportu, ope-

rator wózka wykonuje każdorazowo  

na podstawie pisemnego polecenia 

otrzymanego od swojego przełożone-

go, uzgodnionego z właścicielem tere-

nu, na którym prace są prowadzone.

- pozostawianie na postoju wózka wid-

łowego z kluczykami w stacyjce;

                Decyzje o dopuszczeniu 

wózka widłowego do eksploatacji w 

magazynie wydaje inspektor UDT po 

corocznym przeglądzie technicznym.





 Szafy vendingowe charakte-

ryzują się prostą budowa opartą na 

zasadzie obrotowego bębna, która 

umożliwia przechowywanie bardzo 

dużej ilości artykułów na małej po-

wierzchni. Zarządzanie nimi odbywa  

się za pomocą specjalnej aplikacji 

umożliwiającej: dostarczanie szczegó-

łowych informacji o pobraniach i ak-

tualnych stanach magazynowych, a 

także generowanie i eksportowanie 

różnego typu raportów. Wprowadzo-

 Vending oznacza sprzedaż  

lub wydawanie różnego typu pro-

duktów bez udziału człowieka, dzięki 

czemu dostęp do nich zapewniony jest 

przez całą dobę. Ta forma dystrybucji 

jest dość mocno rozwinięta w krajach 

takich jak Japonia, USA czy Włochy.   

W Polsce automaty vendingowe po-

jawiły się stosunkowo niedawno. Na-

sycenie rynku jest wciąż niewielkie, ale 

branża ma przed sobą obiecujące 

perspektywy. 

 Vending to przede wszystkim 

wygoda, ale przy odpowiednim po-

dejściu także duża oszczędność dla fir-

my. Zastosowanie automatów pozwa-

la na ograniczenie powierzchni ma-

gazynowej do minimum (automat peł-

ni rolę magazynku), a także ogranicze-

nie roli osoby odpowiedzialnej za dys-

trybucję do załadowania maszyny lub 

nawet jej całkowite wyeliminowanie.

 Automaty vendingowe wystę-

pujące na magazynach to samoob-

sługowe maszyny gotowe do pracy o 

każdej porze przez 7 dni w tygodniu. 

Posiadają na stanie nawet ponad ty-

siąc różnych produktów i mają szeroki 

zakres konfiguracji umożliwiający do-

stosowywanie do indywidualnych wy-

mogów klienta. Automaty wydające 

odpowiadają za bezpieczne przecho-

wywanie i udostępnianie pracowni-

kom narzędzi oraz różnego rodzaju 

materiałów tj. ochraniaczy, zatyczek, 

masek  czy  rękawic  roboczych.  

MAGAZYN

 Podstawowe wyobrażenie o automacie vendingowym ogranicza się do 

maszyny sprzedającej kawę albo batoniki. Tymczasem możliwości jest o wiele 

więcej. W dzisiejszym świecie automaty sprzedają nie tylko produkty spożywcze 

czy pluszaki, ale również gadżety elektroniczne, kosmetyki, ochraniacze na 

buty i wiele innych produktów. Równie dobrze, co w galerii handlowej czy na 

szkolnych korytarzach, maszyny vendingowe odnajdują się w przestrzeni zak-

ładów produkcyjnych oraz w halach magazynowych. Wydają tam pracow-

nikom artykuły bhp, narzędzia, części zamienne albo odzież roboczą. 

POD KONTROLĄ
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 Świat zmierza w kierunku auto-

matyzacji procesów, a rozwój branży 

vendingowej wpasowuje się w ten 

trend idealnie. Inwestycja w automa-  

ty wydające szybko się zwraca, po-

nieważ pełna kontrola znacznie ogra-

nicza liczbę nieuzasadnionych wydań. 

Automat jako magazynier, który nigdy 

się nie męczy i nie robi sobie przerw 

sprawdza się doskonale w firmach pra-

cujących w trybie 3-zmianowym czyli 

24h/dobę. Połączenie automatu z sys-

temem wydająco-ewidencyjnym do 

którego firma ma zdalny dostęp po-

zwala na usprawnienie i zautomaty-

zowanie gospodarki magazynowej. 

Doświadczenie firm, które zdecydo-

wały się na zastąpienie tradycyjnego 

magazynu automatem pokazuje, że 

na tym rozwiązaniu można osiągnąć 

oszczędności  rzędu  nawet  30-50%.

 Kluczową rolę przy wyborze 

szafy wydającej odgrywają jej po-

jemność i gabaryty. Od pojemności 

automatu zależy częstotliwość uzu-

pełnień produktów oraz rodzaj i ilość 

załadowanych towarów. Nawet naj-

większe firmy miewają problemy z wy-

gospodarowaniem przestrzeni, dlate-

go należy unikać urządzeń o małych 

pojemnościach a dużych wymiarach, 

które uniemożliwiają instalację w po-

mieszczeniach z małymi drzwiami. 

Istotna jest także użyteczność opro-

gramowania. Wielu producentów ofe-

ruje aplikacje zmuszające użytkowni-

ków do zarządzania automatami po- 

przez zdalny pulpit. W dobie informa-

tyzacji przedsiębiorstw aplikacje po-

winny umożliwiać obsługę z dowolne-

go urządzenia. Przed podjęciem de-

cyzji o zakupie maszyny warto również 

sprawdzić czy posiada ona funkcję 

konfiguracji półek na wysokość i sze-

rokość - dzięki temu można łatwo do-

pasowywać komory do wydawanych 

produktów. 

   Automaty vendingowe za-

pobiegają nadmiernemu pobieraniu 

środków bhp lub materiałów eksplo-

atacyjnych i wynoszeniu ich poza ob-

ręb zakładu. Za każdym razem, kiedy 

pracownik pobiera nowy asortyment 

musi zdać egzemplarz dotychczas 

używany. W wielu zakładach pracy w 

sposób niedostateczny weryfikowane 

jest to, co dzieje się ze zużytymi ma-

teriałami, ani czy w ogóle zużywają się 

one w podanym przez pracownika 

okresie. Takie nadmierne zaufanie pro-

wadzić może czasem do nadużyć. 

Zdarza się , że pracownicy zabierają do 

domu produkty, które w zbyt dużych 

ilościach wydaje im pracodawca. 

Automaty vendingowe całkowicie eli-

minują ten problem, co pozwala na 

realne oszczędności. Przełożony ma 

kontrolę nad tym, czego tak napraw-

dę potrzebują pracownicy i w jakich 

dokładnie  ilościach.

ne do bazy informacje dostarczają 

maszynom bieżących kompletnych 

danych operacyjnych na temat pro-

duktów i ich kategorii, uprawnień użyt-

kowników, limitów oraz stanów maga-

zynowych. Dzięki połączeniu z inter-

netem aplikacja wysyła powiado-

mienia o niskich stanach produktów    

w maszynie automatycznie do osoby 

odpowiedzialnej za ich uzupełnienie.

 Dystrybucja towarów w auto-

matach vendingowych podlega dok-

ładnej rejestracji przez system. Ma-

szyny mają możliwość konfiguracji 

produktów oraz ustalenia poziomu ich 

dostępności dla poszczególnych pra-

cowników, a także minimalnych od-

stępów czasowych pomiędzy kolej-

nymi wydaniami. Uprawnienia te mo-

gą być wgrane na nowych lub użytko-

wanych dotychczas kartach pracow-

niczych np. rejestrujących czas pracy. 

Świadomość monitorowania pobrań 

produktów przekłada się na ich mniej-

szą liczbę. Każdy pracownik ma przy-

pisany konkretny asortyment, co mini-

malizuje ryzyko pobrania niewłaści-

wego produktu, niepotrzebnego lub 

niespełniającego swojej funkcji na ok-

reślonym  stanowisku  pracy.

-

-

-

-

-

-

-



    Pytanie: Proces automatyzacji to zawsze 

milowy krok dla przedsiębiorstwa. Jak zatem 

wykonać ten pierwszy krok w kierunku wdrożenia 

automatyzacji procesów i nie sparaliżować swojej 

firmy? 

   W dobie globalizacji auto-

matyzacja okazuje się być jedynym      

słusznym kierunkiem dla firm. Z badań 

przeprowadzonych w 2017 r. wynika, 

że główne obszary inwestycji, poza 

bezpośrednio produkcyjnymi, to tran-

sport wewnętrzny, wsparcie procesów 

kompletacji, automatyczna palety-

zacja, pakowanie i składowanie to-

warów. Wdrożenie automatyki w da-

nym obszarze przedsiębiorstwa stano-

wi zawsze wyzwanie dla poszczegól-

nych komórek, nie tylko w obszarach 

bezpośrednio operacyjnych, których 

modernizacja dotyczy. Jest to zagad-

nienie zdecydowanie szersze i wyma-

ga współpracy działów inwestycji,  ko-

mórek utrzymania ruchu, BHP, sprze-

daży  oraz  logistyki.

 Przygotowanie do inwestycji 

należy rozpocząć od dokładnego 

określenia celów stawianych przed 

automatyzacją i przełożenie ich na 

szczegółowe wymagania użytkow-

ników oraz zakres inwestycji. Wybór 

dostawcy czy integratora rozwiązań  

to kolejny, istotny etap przed opra-

cowaniem dobrego i realnego har-

monogramu. Spośród wyzwań należy 

wymienić również wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za proces auto-

matyzacji, wymiany informacji i kon-

trolę. Ważne jest, aby osoby te były 

przekonane do potrzeby wdrożenia 

automatyki i odpowiednio zmotywo-

wane.

 Po etapie przygotowania do 

inwestycji, następuje moment przy-

stąpienia do szczegółowych uzgod-

nień. W tym czasie z reguły ujawnia się 

najwięcej problemów i niezbędnych 

korekt co do przyjętych założeń. 

Spośród najczęstszych problemów do 

rozwiązania są kwestie dostępnej 

przestrzeni, infrastruktura energe-

tyczna hali oraz drogi komunikacyjne - 

zapewnienie funkcjonalnej obsługi        

i przestrzeni dostępowych. Dopra-

cowanie projektu i ostatecznego roz-

wiązania, to pomimo zaangażowania 

zespołu, wielokrotne zmiany funkcjo-

nalności w trakcie wdrożenia, a nie-

rzadko po jego uruchomieniu. Naj-

większą przeszkodą w procesie wdro-

żeniowym, w szczególności głównych 

procesów operacyjnych, jest całko-

wity brak lub ograniczona możliwość 

wstrzymania choćby części działal-

ności przedsiębiorstwa na czas im-

plementacji. Wyzwaniem jest zatem 

praca na tzw. „żywym organizmie” z 

zapewnieniem alternatywnych ście-

żek i sprawnej reakcji na bieżące 

problemy.

 Do głównych zadań stawia-

nych w trakcie automatyzacji proce-

sów, należy zatem zebranie i określe-

nie wymagań – danych wejściowych 

dla systemu. Na tej podstawie nastę-

puje opracowanie koncepcji stero-

wania i zaprojektowanie dedyko-

wanych rozwiązań automatycznych. 

Kolejnym krokiem jest sprawna 

instalacja i dotrzymanie przyjętego 

harmonogramu. Tylko dzięki takiemu 

postępowaniu można zminimalizować 

lub całkowicie uniknąć przestojów      

w realizacji głównych procesów ope-

racyjnych. Testy i uruchomienie, wraz   

z odpowiednim przeszkoleniem ope-

ratorów oraz służb utrzymania ruchu, 

stanowią istotny punkt w ograniczeniu 

problemów związanych ze sprawnych 

funkcjonowaniem automatyki w po-

czątkowych tygodniach po rozruchu. 

W tym czasie system jest weryfikowany 

przez użytkowników w trakcie nor-

malnej pracy oraz następuje pełna 

walidacja przyjętych założeń projek-

towych. 
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