
MIDOCEAN
Jak dzięki automatyzacji Logistyki 

Produkcji zachować najwyższą jakość 

wyrobów mleczarskich dostarczanych 

do konsumentów.
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WYZWANIA 
PRODUCENTA        

FIRMA 
OSM Piątnica Zakład w Ostrołęce

BRANŻA / PRODUKT
FMCG / BRANŻA MLECZARSKA

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
HANDLING PALET / SYSTEM TRANSPORTU PALET / 
ASRS – UKŁADNICA PALETOWA

Rosnący popyt na produkty nabiałowe ale i oczekiwania 

konsumentów związane z jakością kupowanych produktów, 

zwiększyły potencjał sprzedaży wysokiej klasy wyrobów 

z branży mleczarskiej. W odpowiedzi na to wiodący produ-

cent nabiału jakim jest OSM Piątnica, podjął strategiczną 

decyzję o rozbudowie możliwości produkcyjnych zakładu 

w Ostrołęce. Kluczowym wyzwaniem było zwiększenie 

mocy produkcyjnych z zachowaniem najwyższej jakości 

wyrobów mleczarskich dostarczanych do konsumentów. 

Wąskim gardłem była wydajna logistyka produkcji 

w obszarze transportu produktów gotowych na paletach 

w kontrolowanej temperaturze i ich efektywne wychładza-

nie w obszarze składowania w magazynach. Celem był jak 

najkrótszy czas przejazdu palet z towarem do chłodni. 

Dodatkowym wyzwaniem były ograniczenia związane 

z powierzchnią magazynową.



OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE

Europa Systems – integrator, producent rozwiązań, 

wychodząc naprzeciw wyzwaniom OSM Piątnica 

zaprojektował i wdrożył dedykowane systemy 

automatyzacji magazynu i logistyki handlingu palet. 

Automatyczny system transportu palet z wyrobami 

gotowymi został zintegrowany z ASRS - układnicą 

paletową. Proces transportu i magazynowania palet 

został zaprojektowany tak,aby palety podczas 

składowania były przekładane w tunelu chłodniczym 

wyposażonym w układnicę z zachowaniem określonego 

odstępu czasowego, w celu równomiernego ich 

wychładzania. Systemy zarządzane są przez autorski 

program sterowania który oprócz odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo i pracę urządzeń pozwala na 

wprowadzanie zmian w schematach chłodzenia 

i magazynowania, jakie mogą pojawić się w przyszłości.

Poprzez zastosowanie w pełni automatycznego 

rozwiązania zasilania i pobierania palet z 3 głównych linii 

produkcyjnych ograniczono flotę wózków widłowych 

i tym samym związane z nią koszty obsługi i eksploatacji.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Automatyczny systemu transportu palet zwiększył moce 

produkcyjne m.in.takich wyrobów jak mleko, skyr – jogurt 

typu islandzkiego. Produkcja dwukrotnie większej ilości 

wyrobów gotowych w tym samym czasie, zwiększyła 

sprzedaż OSM Piątnica na rynku mleczarskim. Natomiast 

dzięki układnicy paletowej i procesowi składowania 

towarów w kontrolowanej temperaturze,producent 

zapewnił zachowanie najwyższej jakości wyrobów 

mleczarskich dostarczanych do konsumenta.
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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

Zaprojektowane przez Europa Systems rozwiązanie 

zapewnia pełną automatyzację spełniając najwyższe 

standardy bezpieczeństwa. Odbiór palet dostarczanych 

z linii produkcyjnych i magazynowanie ich w w tunelu 

chłodniczym wyposażonym w układnicę odbywa się bez 

udziału pracowników. System automatycznie dobiera 

program tak, aby produkty były transportowane 

i przechowywane według indywidualnie ustalonych 

wytycznych dla różnych typów produktów.

BEZPIECZEŃSTWO

Robert Zaborowski
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego OSM Piątnica 

w Ostrołęce

Projekt zrealizowany przez zespół 

Europa Systems spełnił nasze 

oczekiwania zarówno pod kątem 

zaproponowanego rozwiązania 

technicznego jak i integracji oraz 

montażu końcowego. Oceniam 

bardzo dobrze tego dostawcę pod 

względem zdefiniowania naszych 

potrzeb".
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