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Gumiabroncsok hatékony raktározása
Maintenance

Belgiumban, Hasselt városában a Delorge autókereskedés két Intermat készüléket
használ gumiabroncsok raktározására. Az Intertex – Kardex Remstar ipari megoldásokat kínáló partnere – megoldásaink köszönhetően 6.600 abroncs tárolható helytakarékosan és kereshető vissza könnyedén. A Delorgenál 90%-al gyorsabbá vált a szolgáltatás az automata készülékekkel, melynek köszönhetően növekedett az eladások száma.

Előnyök
• 6.600 gumiabroncs helytakarékos tárolása kevesebb,
mint 140 m²-en
• 90%-al gyorsult fel a gumiabroncs szervíz
• Gumiabroncsok ergonómikus tárolása és mozgatása
a szerelőállomáshoz egyetlen gombnyomásra
• A hatékonyabb vevőszolgálatnak köszönhetően
növekedett az eladások száma

További információ:
www.kardex-remstar.com
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Az ügyfél
Összesen hét bemutató termével a Delorge Belgium egyik legnagyobb autókereskedője. WV, Audi és Skoda márkák hivatalos képviseletén forgalma jelentősen
megnőtt ez elmúlt években, ugyanakkor a helyhiány miatt a téli, illetve nyári abroncsok tárolására külső partnerrel kellett leszerződni, Hasselt városában.
Mindez bonyolultá tette a munkafolyamatokat, nagy távolságok és hosszú várakozási idők terhelték a vásárlókat. Ily módon, a gumiabroncsok szervizelése pusztán
a vásárlók megtartásának eszköze volt, amely a Delorge számára valójában veszteséget termelt.
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Feladat meghatározása

A Delorge már régóta használta alkatrészek tárolására a Kardex Remstar Shuttle XP 500 raktári liftjét. Amikor a Kardex Remstar azt javasolta,
hogy hozzák vissza a gumiabroncs kezelésének
folyamatát házon belülre egy automatizált raktármegoldással, a menedzsment felﬁgyelt a lehetőségre. A cél az volt, hogy fejlesszék az ügyfelek
kiszolgálását, a dolgozók számára ergonómikus
munkahelyet teremtsenek és növeljék az értékesítést a téli gumiabroncsok szervizével.
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Megoldás
2015 éve eleje óta összesen 6.660 téli ill. nyári gumi, új abroncs valamint alumínium felni kerül eltárolásra 2 Intertex Intermat típusú raktári automatában, kevesebb
mint 140 m² alapterületen. Jelenleg a 20 méter mély abroncs tároló nincs teljesen kihasználva. A ráktárkapacitás kb. 40%-a még szabad, és elérhető a jövőbeli
növekedés számára. A gumiabroncsok rendszám és jármű azonosítószám alapján
vannak elraktározva. Az ügyfél saját szoftvere jelzi, mikor voltak a gumiabroncsok
ki- és betárolva. A függőleges karusszel az „árut a felhasználóhoz“ elv alapján biztosítja a munkatársak számára az ergonomikus munkavégzést, mely megszünteti a
keresgéléseket, garantálja a kis távolságot a szerelőállomáshoz (lásd a képen) és az
egyszerű raktározási folyamatokat a háttérben. „Ma már csupán tizedannyi időt kell
áldozni a gumiabroncs szervízre, mint korábban. Többé már nem kell aggódnunk a
logisztika miatt“, mondja Peter Guelinchx, a Delorge tulajdonosa.
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A csomag tartalma
– 2 Intermat készülék az Intertex-től
(Sz x Mé x Ma: 7.200 x 19.255 x 6.040 mm)

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

