
OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY FMCG

SZYBKOŚĆ   
PRZESTAŁA BYĆ WYZWANIEM

SKUTECZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW   ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI  
NIEZAWODNOŚĆ PROCESÓW   KNOW-HOW W SEKTORZE FMCG
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ELASTYCZNOŚĆ

D O S TO S O WA N I E  L I N I I  P R O D U KC YJ N YC H  
DO DZIENNEGO POPYTU I ZMIAN SKU

Konsumenci FMCG oczekują wysokiej jakości produktów 
oraz bogatego wyboru asortymentu, co przekłada się 
na wysokie wymagania stawiane przed producentami 
i dostawcami. Charakterystyczne dla FMCG częste 
zmiany w opakowaniach, wymuszają jeszcze większą 
elastyczność w wykorzystywaniu posiadanych zasobów 
wytwórczych. 

KOSZTY

NISKIE MARŻE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA POSZUKIWANIE 
NAWET NAJMNIEJSZYCH OSZCZĘDNOŚCI 

Obniżanie kosztów produkcyjnych, magazynowych i 
dostaw to wyzwanie producentów FMCG. Jednocześnie 
minimalizacja ryzyka pojawienia się  nieplanowanych 
mikroprzestojów każdej z maszyn biorących udział 
w przetworzeniu wyrobu, może przynieść znaczne 
oszczędności na poszczególnych etapach produkcji i 
dystrybucji towarów.

Wiemy jak zwiększyć wydajność procesu transportu  
produktów FMCG.

Jak zwiększyć  
efektywność produkcji  
i dystrybucji towarów FMCG 
przy proliferacji SKU?

WYZWANIA  
PRODUCENTÓW FMCG

Branża FMCG cechuje się dużą konkurencyjnością. Mno-
gość produktów i klientów oraz krótki czas życia produk-
tów to wyzwania, z którymi muszą się mierzyć działy pro-
dukcji i logistyki.
Eksperci prognozują, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 
z zakresu automatyzacji procesów transportu wewnętrz-
nego może przynieść producentom FMCG znaczne 
oszczędności dziennie i nawet 100% wzrost wydajności.

SZYBKOŚĆ

SKRÓCENIE CZASU DOSTARCZENIA PRODUKTU NA PÓŁKĘ 

W przypadku dóbr szybkorotujących, najważniejszym kryterium jest czas. Dzisiejsi dostawcy produktów FMCG 
aby być konkurencyjnym w wyścigu o zajęcie najlepszej pozycji na półce, gwarantują:

krótkie terminy dostaw  częstsze dostawy  gwarancję dostaw



NASZE  
ROZWIĄZANIA

Szybkość nie jest już 
wyzwaniem.

Europa Systems to partner,  
od technologii i w biznesie.

Nasze rozwiązanie pozwala zmniejszyć czas transferu 
jednostki ładunkowej, co jest niezbędne zwłaszcza przy 
systemach kompletacji zamówień, czy załadunku dostaw 
dla systemów „just-in-time”. 
Główne korzyści:

Wysoka przepustowość;
Szeroki wybór rozmiarów i wag obciążenia;
Proste, ciche, niezawodne działanie;
Łatwa konserwacja.

Automatycznie wybiera i transportuje setki różnych SKU
Dokładność kompletacji na poziomie 100%,
Szybka realizacja zamówień do 1000 pojemników/h,
Do 6 razy większa wydajność vs manualne procesy

Automatyzacja = unikamy nieplanowanych mikroprzestojów
Nośność: do 50 kg/m
Prędkość transportu: do 60 m/min
Wydajność: 30.000 jednostek/24 h

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

WIĘKSZA SZYBKOŚĆ

NIŻSZE KOSZTY

NOŚNOŚĆ 

do 2.000 kg

PRĘDKOŚĆ  

30 m/min

WYDAJNOŚĆ MAKS.

200 palet/h

wdrożenie koncepcja projekt szkolenia  
i serwisprodukcja ZAKRES  

USŁUG

projektów  
dla branży FMCG 75

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY  
TRANSPORU PALET

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
KOMISJONOWANIA ZAMÓWIEŃ

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY  
TRANSPORTU ŁADUNKÓW LEKKICH



EUROPA SYSTEMS

Żabów 76B
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F  +48 91 579 03 51
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www.europasystems.com 

DEDYKOWANY KONTAKT:

Nasz ekspert ds. branży FMCG udzieli 
szczegółowych informacji po wypełnieniu 
formularza kontaktowego dostępnego na 
stronie: www.europasystems.com/contact

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej

Kompleksowe rozwiązania 
dla intralogistyki

Europa Systems to wiodący producent zauto-
matyzowanych systemów logistyki wewnętrz-
nej.

Jesteśmy zespołem 170 inżynierów, techni-
ków i wysokiej klasy specjalistów. Dysponu-
jemy jednym z najnowocześniejszych zakła-
dów produkcyjnych w Europie.

Mamy ponad 20 letnie doświadczenie zdoby-
te dzięki realizacji setek projektów dla klientów 
w 35 krajach.

Rozwiązujemy problemy, dostarczając świato-
wej klasy rozwiązania w zakresie automatyzacji 
i optymalizacji wewnętrznych procesów trans-
portu i magazynowania.


