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CASE STUDY

WYZWANIA 
PRODUCENTA        

FIRMA 
HaCon Sp. z o.o. Odlewnia żeliwa

BRANŻA / PRODUKT
PRZEMYSŁ CIĘŻKI / ODLEWNIA, KONSTRUKCJE STALOWE

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
                         – AUTOMATYCZNY MAGAZYN BLACH

HaCon Sp. z o.o. Odlewnia żeliwa wchodzi od 1996 roku w skład 

grupy HaCon GmbH. Firma produkuje rocznie 20.000 ton 

odlewów do wagi jednostkowej 6,5 tony w technologii 

formowania ręcznego i pełnej formy. 

Wyzwaniem producenta było wkomponowanie w strukturę 

linii produkcyjnych, automatycznych systemów składowania 

wielkogabarytowych i ciężkich materiałów, które będę 

dynamicznie podawane w zależności od zmieniającego się 

zapotrzebowania dla cyklu produkcyjnego. Drugim wyzwaniem 

było zbudowanie systemu zarządzania stanami magazynowymi 

z autoryzowanym podglądem on-line.



OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE

Zaprojektowano magazyn blach do składowania 

materiałów o masie do 3000 kg dla pojedynczej palety, 

wymiar całej instalacji wynosi: szer. 5139 x dł. 

4720 x wys. 6179 mm. System posiada niezależną 

bazę danych indeksów materiałowych z uproszczonym 

systemem wprowadzania danych dla operatora. 

Dostęp do bazy możliwy jest przez autoryzację 

w przeglądarce WWW. 

KOMPAKTOWE SKŁADOWANIE STALI 

W ARKUSZACH I PACZKACH 

Z AUTOMATYCZNYM ZARZĄDZANIEM 

ZASOBAMI I ZDALNYM DOSTĘPEM ON-LINE. 

Magazyn blach zajmuje mniej przestrzeni 

magazynowej niż rozkład palet na podłodze. Inwestycja 

spowodowała, że nie ma konieczności budowy dodatkowej 

przestrzeni na składowanie materiałów przez co zostały 

ograniczone koszty o 10%. System gwarantuje jednocześnie 

skrócenie czasu na załadunek i rozładunek materiału. 

Realizacja umożliwiła również przesunięcie wykwalifikowa-

nych pracowników do innych zadań, co pozwoliło na 

ograniczenie kosztów operacyjnych o 30%. 

OSZCZĘDNOŚCI

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.com

www.magazynblach.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poprzez zastosowanie w pełni automatycznego magazynu 

blach firma usprawniła procesy produkcji w dziale obróbki 

blach i płaskowników. Gwarantuje to zachowanie 100% 

wykorzystania maszyn obróbczych. Zdalny dostęp do stanów 

magazynowych to również bezpieczeństwo dla ciągłości 

dostaw materiałów do produkcji. System automatycznego 

ważenia półek przelicza pozostałą ilość materiałów na danej 

półce, zapewniając pełną kontrolę stanów magazynowych.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Zaprojektowane przez Europa Systems rozwiązanie 

zapewnia bezpieczne zasilanie magazynów wózkiem 

widłowym lub suwnicą w pakiety o masie do 3000 kg 

i długości do 3000 mm. Operacje odbioru pojedynczych 

materiałów z magazynu o masie jednostkowej do 800 kg 

jak i pozostałe funkcje są pod kontrolą systemu 

bezpieczeństwa magazynu.

BEZPIECZEŃSTWO „ Jednym z głównych kryteriów wyboru 

dostawcy było zaprojektowanie 

rozwiązania dostosowanego do naszych 

wymagań i umożliwiającego jego 

rozbudowę w przyszłości. Decydując się na 

współpracę z firmą Europa Systems duże 

znaczenie miało doświadczenie w realizacji 

niestandardowych rozwiązań."

Przemysław Glapiak
Imaterial Procurement

HaCon Sp. z o.o.
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