Case Study 061
FEGA & Schmitt

Lassan forgó cikkek gyors szedése
24 órás kiszállításhoz
Warehouse & distribution

Az FEGA & Schmitt elektronikai nagykereskedő a Kardex Remstar automata raktárrendszereit használja központi raktárában (Heilsbronn, Németország). Így biztosítják a
gyors hozzáférést a lassan forgó cikkekhez is. A 2db bővíthető Kardex Shuttle XP 500
típusú lift jelenleg közel 30 méter magas. A Kardex helytakarékos megoldásai lehetővé
tették a FEGA & Schmitt számára, hogy jelentősen bővítsek termékkínálatát.

Előnyök
• lassan forgó cikkek gyors szedése
24 órás kiszállításhoz
• apró rakatok helytakarékos tárolása a közel
30 méter magas raktári automatákban
• gyors visszakereshetőség
• további 3.000 tétel megjelenése a
termékportfólióban (további bővülés várható)
• a zárt rendszerben történő tárolásnak
köszönhetően biztosított a termékek por
és szennyeződés elleni védelme

További információ:
www.kardex-remstar.com
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Az ügyfél
Központi raktárából (Heilsbronn) a FEGA & Schmitt villanyszerelőket, napenergiával foglalkozó specialistákat, valamint építkezéseket szolgál Közép és Dél- Németországban 24 órán belül, a régión kívül 24 óra alatt. Kábelek, hibafeltáró és
teszt berendezések, adatátvitelt segítő készülékek, hálózat építéshez használható
eszközök egyaránt megtalálhatók a közel 40.000 db-os raktárkészletben. Az Ansbach-i központú vállalat a német energetikai rendszer meghatározó partnerének
tekinti magát.
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Feladat meghatározása

Heilsbronn-ban naponta több mint 16.000 rendelési tétel kerül feldolgozásra. Versenyképességének növelése érdekében a FEGA & Schmitt apró
alkatrész választékát bővítette. A rendelkezésre
álló hely azonban korlátozott volt, ezért helytakarékos megoldásra volt szükség annak érdekében,
hogy napi 24 órában megbízhatóan szolgálhassák
ki ügyfeleiket.
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Megoldás
Az FEGA & Schmitt raktározási igényeinek kielégítésére a Kardex Remstar közel
30 méter magas raktári automatákat javasolt. Az elektronikai nagykereskedő jelenleg 2 Shuttle XP 500 típusú liftrendszert használ. Az automaták egy külön erre
a célra kialakított épületben találhatók, melyben további 6db Shuttle XP számára
van hely (lásd a mellékelt fénykép). Az alkalmazottak szintén nagyon elégedettek
az új munkakörnyezettel. „Egyszerűen kezelhető, ergonomikus, a legújabb szoftvermegoldással felszerelt.“ – hangzik az operátorok véleménye. Mióta szedési listákban gyűjtik a megrendeléseket, az operátorok kevés ráfordítással tudják összeszedni a kiszállítandó termékeket. Amióta a Kardex raktári automaták bevezetésre
kerültek a FEGA & Schmitt további 3.000 apró alkatrésszel bővítette portfolióját és
a közeljövőben hasonló méretű növekedést terveznek. A következő években beszerzésre kerülő további 6db liftes rendszerű raktári automata jelentősen hozzájárul majd a lassan forgó tételek sikeres logisztikájához.
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A csomag tartalma
– 2 Shuttle XP 500
(Szé x Mé x Ma: 3.380 x 2.921 x 28.050 mm)
– LED pointer
– Power Pick Global raktárkezelő szofterv
a Kardex-től

Személyes információk az intralogisztikai folyamataik optimalizálásához:
info.remstar@kardex.com
www.kardex-remstar.com

