
Jak dzięki automatyzacji intralogistyki 

zwiększyć szybkość pakowania 

różnorodnych partii produkcyjnych 

płyty HDF i wiórowych.

CASE 
STUDY

Zmieniające się gusta oraz rosnące oczekiwania konsumentów 

związane nie tylko z jakością ale również estetyką otworzyły 

nowy potencjał w sprzedaży dla producentów mebli. 

W odpowiedzi wiądący dostawca płyt meblowych jakim jest 

PFLEIDERER podjął strategiczną decyzję o rozbudowie 

możliwości produkcyjnych zakładu. Wyzwaniem było między 

innymi wydajne spakowanie różnorodnego asortymentu 

z zachowaniem jakości na etapie składowania w magazynach 

i podczas transportu. Dodatkowym wyzwaniem stojącym przed 

Inwestorem były ograniczenia związane z infrastrukturą 

budynku, lokalizacją maszyn produkcyjnych oraz konieczność 

zapewnienia dróg komunikacyjnych pomiędzy ciągami 

technologicznymi. 
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OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom firma Europa 

Systems zaprojektowała indywidualne rozwiązanie 

pakowania ładunków do 10 ton. Proces został oparty 

o robota przemysłowego i wiązarkę automatyczną, które 

zarządzane są przez autorski program sterowania który 

oprócz odpowiedzialności za bezpieczeństwo i pracę 

urządzeń pozwala na elastyczne wprowadzanie zmian 

w schematach pakowania jakie mogą pojawić się 

w przyszłości.

Poprzez zastosowanie w pełni automatycznego 

rozwiązania do odbioru i pakownia ładunków 

z 2 głównych linii produkcyjnych ograniczyło flotę 

wózków widłowych i tym samym związane z nią koszty 

obsługi i eksploatacji.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
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WIĘCEJ INFORMACJI:

Zastosowane rozwiązanie umożliwiło w tym samym 

obszarze spakowanie dwa razy większej ilości pakietów. 

Pakowanie różnej wielkości ładunków z dwóch linii 

zwiększyło elastyczność oferty Pfleiderer na rynkach 

europejskich.

WZROST WYDAJNOŚCI

Zaprojektowane przez Europa Systems rozwiązanie 

zapewnia pełną automatyzację spełniając najwyższe 

standardy bezpieczeństwa. Odbiór palet dostarczanych 

przez zautomatyzowane wózki transferowe odbywa się 

bez udziału pracowników. System automatycznie 

dobiera program pakowania indywidualnie ustalony 

dla różnych typów i wielkości ładunków.

BEZPIECZEŃSTWO

„ Nasza współpraca z Europa Systems 

rozpoczęła się w 2015 roku, od dużej 

modernizacji linii HDF, która zakończyła się 

również audytem bezpieczeństwa. Od tej 

pory współpracujemy w zakresie 

automatyzacji linii produkcyjnych, jak 

również optymalizacji procesów
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