CASE STUDY CISOWIANKA
Podwojenie wydajności systemu odbioru i transportu palet
z wszystkich linii rozlewniczych do magazynu.
CISOWIANKA - najpopularniejsza naturalna woda mineralna w Polsce jest butelkowana w ZL Nałęczów Zdrój - jedenym
z najnowocześniejszych zakładów butelkujących na świecie.
ZL Nałęczów Zdrój już od ponad 35 lat wydobywa wodę z tego samego źródła, należącego do pokładów wód nałęczowskich. Dzięki bardzo wąskiej specjalizacji i zaawansowaniu technicznemu w przypadku tego zakładu mówimy o butelkowaniu wody a nie o jej produkowaniu. Oznacza to, że cały proces butelkowania odbywa się z poszanowaniem tego,
co stworzyła natura.

WYZWANIA PRODUCENTA

FIRMA / PRODUKT
ZL Nałęczów Zdrój / CISOWIANKA
www.cisowianka.pl
BRANŻA
FMCG / FOOD

Jeden z czołowych producentów wody mineralnej
w Polsce wraz z rozwojem firmy uruchomił dodatkowe
linie produkcyjne. Wzrost mocy produkcyjnych sprawił,
że wąskim gardłem stał się system odbierania
i transportowania załadowanych palet do magazynu.
System transportu oparty na wózkach widłowych, stał się
niewydolny i uniemożliwiał wykorzystanie nowych mocy
produkcyjnych.

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
SYSTEM TRANSPORTU PALET

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI
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Okres zwrotu inwestycji: 12 miesięcy
Podniesienie wydajności transportu z linii
rozlewniczych do magazynu do 200 palet
na godzinę o 100%
Możliwość zwiększenia
sprzedaży o 100 mln PLN
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Automatyzacja linii transportu
palet i integracja z systemem
WMS Klienta
ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE

REALIZACJA W PEŁNI AUTOMATYCZNEJ LINII
TRANSPORTU PALET I INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYM
SYSTEMEM WMS.
Europa Systems zaprojektowała, wyprodukowała i wdrożyła, w pełni automatyczny i zintegrowany z systemem
WMS Klienta, system odbioru i transportu załadowanych
palet do magazynu. Na system, który obsługuje wszystkie linie rozlewnicze, składa się ponad 100 urządzeń o
łącznej długości transportowej ponad 320 m. W miejscach przecinania się linii transportowej z ciągami komunikacyjnymi zainstalowane zostały wózki jezdne. Europa
Systems wykonała także szczegółową koncepcję systemu sterowania, opracowała oprogramowanie sterownika
PLC i całego panelu sterującego wraz z szafą sterowniczą, zapewniając w ten sposób łatwą i przyjazną obsługę.

OSIĄGNIETE KORZYŚCI

WZROST MOŻLIWEJ SPRZEDAŻY
Dzięki zastosowaniu systemu Europa Systems Klient usunął
wąskie gardło. Maksymalna wydajność wzrosła do 200 palet
na godzinę, co umożliwiło zwiększenie przepustowości o ponad 100 % w stosunku do stanu przed wdrożeniem systemu
oraz zwiększenie możliwej sprzedaży o kilkadziesiąt milionów
PLN. Od czasu wdrożenia systemu Klient zwiększył przychody
ze sprzedaży o 65%.
REDUKCJA KOSZTÓW
Dzięki systemowi Europa Systems, na tym etapie produkcji
wyeliminowane zostały wszystkie wózki widłowe i związane
z nimi koszty.
BEZPIECZEŃSTWO
EUROPA SYSTEMS
Żabów 76B
74-200 Pyrzyce, Polska
T +48 91 579 03 50
F +48 91 579 03 51
info@europasystems.com
www.europasystems.com
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Wdrożony system jest w pełni automatyczny i tym samym bardzo bezpieczny. Trasy przejazdu wózków nadzorowane są za pomocą laserowych skanerów bezpieczeństwa
skanujących
otoczenie
i
dokonujących
pomiarów odległości w technologii time of light. Prosty
i przyjazny system sterowania zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
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