
MIDOCEAN MAGAZYN ECOMMERCE

– jak zwiększyć wydajność logistyki

na doku rozładunkowym.
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DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
PRZENOŚNIK TELESKOPOWY

midocean to dystrybutor i lider branży artykułów marketin-

gowych w Europie, który dostarcza swoim klientom wysokiej 

klasy spersonalizowane gadżety z unikalnym wzornictwem 

na całym świecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

klientów, midocean stoi przed codziennym wyzwaniem 

zapewnienia nawet 24-godzinnych dostaw zamówień, przez 

co magazyn jest na bieżąco zaopatrywany w produkty do 

nadruku. Dla zachowania ciągłości dostaw oraz 

usprawnienia rozładunku kontenerów z luźnymi paczkami, 

a zarazem ich sortowania, midocean od ponad 20 lat 

korzysta ze znanego i sprawdzonego rozwiązania jakim jest 

przenośnik teleskopowy. Urządzenie ze względu na zużycie 

i ograniczone parametry nie spełniało już oczekiwań 

względem bieżących potrzeb, co zagrażało ciągłości procesu 

logistycznego, w związku z tym midocean podjęło decyzję o 

wymianie urządzenia na przenośnik nowszej generacji.



OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE

Europa Systems jako producent i integrator systemów 

do automatyzacji magazynów i logistyki produkcji 

wyprodukowała i wdrożyła sprawdzone rozwiązanie, 

jakim jest przenośnik teleskopowy. Parametry urządzenia 

zostały indywidualnie dostosowane do potrzeb. 

Możliwość wyboru pomiędzy długością i wysokością 

urządzenia, ilością sekcji wysuwnych oraz szerokością 

taśmy z prędkością 0,5m/sec., zapewniły wydajność 

i elastyczność procesu związanego z rozładunkiem 

kontenerów z różnorodnymi ładunkami o wadze do 50kg. 

W zależności od potrzeb urządzenie po maksymalnym 

wysuwie wszystkich modułów, może osiągnąć długość 

aż do 21 m.

Krótki czas realizacji projektu, szybka implementacja 

i łatwość instalacji urządzenia zapewniły ciągłość 

procesów logistycznych. Wdrożone rozwiązanie nie 

wymagało modernizacji przestrzeni magazynowej, 

przez co montaż urządzenia zajął tylko kilka godzin.

SZYBKA I ŁATWA INTEGRACJA

Zastosowane rozwiązanie jest nieodłączną częścią całego 

procesu dystrybucji i produkcji. Optymalne dopasowanie 

maksymalnej długości urządzenia, umożliwiło rozładunek 

towarów z końca kontenera, minimalizując w ten sposób 

konieczność ręcznego przenoszenia ładunków przez 

operatorów, a odpowiedni dobór szerokości taśmy ułatwił 

swobodny ich przepływ. Zachowana została elastyczność 

tego procesu oraz wydajność na poziomie rozładunku 

1 kontenera w przeciągu 2h, w ilości do 860 kartonów/h, 

do 4 kontenerów dziennie.

ELASTYCZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

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

WIĘCEJ INFORMACJI:

OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

JAK TO DZIAŁA
Zeskanuj kod i obejrzyj video

Przepływ materiałów w końcowej linii montażowej 

wydajniejszy o 50%.

WZROST WYDAJNOŚCI 

Krótszy czas ładowania wózka oraz redukcja 

kosztów konserwacji.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU O 20%

System skanerów laserowych oraz dostosowanie 

prędkości wózka do dróg hamowania umożliwiają 

całkowite bezpieczeństwo jego wykorzystania 

w środowisku, w którym przebywają ludzie.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie jest w pełni zintegrowane z pracą ludzi, a jego 

łatwość obsługi przez operatora zapewnia ciągłość pracy. 

Dodatkowe oświetlenie, systemy bezpieczeństwa, zabez-

pieczające przed ryzykiem utraty zdrowia, zapewniają 

bezpieczeństwo, ergonomię i komfort pracy. Producent, 

przedstawicielstwo i serwis w Polsce umożliwia stały 

kontakt z dostawcą jak i również pełną obsługę 

posprzedażową.

BEZPIECZEŃSTWO I AFTER SALES

Rafał Skrzypiec
Warehouse Manager,

midocean

Najważniejsze wartości jakie 

przyświecają nam w momencie wyboru 

kontrahenta, to przejrzystość oferty, 

warunki serwisowe, polski producent

i integrator, atrakcyjna cena, dobry 

kontakt z dostawcą, krótki termin 

realizacji, szybka implementacja 

urządzenia… Niewątpliwie Europa 

Systems wyróżniała się w każdym 

z wymienionych aspektów”
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