
Kompleksowe i modułowe 

rozwiązanie zwiększające 

wydajność logistyki produkcji.

CASE 
STUDY

Emmarol jest polskim producentem urządzenia do kombajnów 

typu przystawka do zbioru kukurydzy. Technologia produkcji 

wyrobu gotowego wymaga surowca w postaci różnego rodzaju 

arkuszy blach i dłużyc. Magazynowanie tego typu materiałów 

w tradycyjny sposób zajmuje dużą powierzchnię oraz wydłuża 

procesy logistyki produkcji. Samo składowanie nie pozwalało 

na szybki dostęp do żądanego materiału. Operacje te niosły 

również wysokie ryzyko dla pracowników.

FIRMA 
Emmarol / Maszyny rolnicze 

BRANŻA / PRODUKT
HEAVY DUTY (AGRO) 

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
                              

WYZWANIA 
PRODUCENTA        

- AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
  MAGAZYNOWANIA



OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE

Europa Systems jest producentem i integratorem 

systemów automatycznego magazynowania blach i dłużyc. 

Zastosowane w firmie Emmarol systemy zwiększają 

wydajność logistyki produkcji sprzętu rolniczego. 

ES Tower to właśnie automatyczne magazyny blach 

i dłużyc. Koncepcja wdrożona przez Europa Systems 

zakładała zorganizowanie operacji składowania 

materiałów w dwóch automatycznych magazynach 

wysokiego składowania ES TOWER i integrację z 

autorskim systemem zarządzania produkcją klienta. 

Całkowite wymiary instalacji to:  powierzchnia: 47 m² 

– wymiary: 6 x 23 x 9,5, na którą składają się 4 wieże 

Magazynu blach i 2 wieże Magazynu Dłużyc o łącznej 

pojemności 400 ton blach. 

Redukcja kosztów nastąpiła na wielu płaszczyznach. 

Pierwsza z nich to fizyczne miejsce na składowanie. 

Obecnie 400 ton blach składowane jest na powierzchni 

47 m² czyli 3 razy mniej niż pierwotnie. Drugi element 

to śledzenie zapasów co pozwala na obniżenie ich wartości 

o 1/3.

OBNIŻENIE KOSZTU SKŁADOWANIA SUROWCA

EUROPA SYSTEMS

Żabów 76B, 74-200 Pyrzyce, Polska

T +48 91 579 03 50, F +48 91 579 03 51 

sales@europasystems.com

www.europasystems.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:

Zastosowane rozwiązanie jest integralną częścią całego 

procesu produkcji. Skrócenie czasu dostępu do surowca, 

łatwe śledzenie stanów magazynowych zwiększyło 

wydajność procesu i jakość końcowego produktu.  

System został zaprojektowany tak aby w przyszłości 

wdrożyć kolejne układy automatyzujące kolejne procesy 

obróbki stali. Wpłynie to również w przyszłości na kolejne 

wzrosty wydajności.

WZROST WYDAJNOŚCI

Zaprojektowane przez Europa Systems rozwiązanie 

zapewnia pełną automatyzację procesu załadunku oraz 

rozładunku surowców w postaci blach i dłużycy w sposób 

bezpieczny dla ładunku jak i pracowników. Dodatkowo 

system wydaje dokładnie ten materiał który w danym 

czasie jest potrzebny do procesu przy zachowaniu pełnej 

kontroli zapasów i stosowania zasady FIFO.
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