
Zwiększenie powierzchni 

magazynowej dla wyrobu gotowego 

i podniesienie wydajności procesów.

CASE 
STUDY

WYZWANIA 
PRODUCENTA        

Browar Okocim to ponad 170 lat imponującego dziedzictwa 

piwowarstwa. Obecnie Browar Okocim to nie tylko 

największy browar Grupy Carlsberg w Polsce, ale jeden 

z największych i najnowocześniejszych browarów Carlsberg 

Breweries w Europie. 

Wyzwaniem producenta było optymalne wykorzystanie 

obecnej infrastruktury magazynowej celem zwiększenia 

powierzchni dla wyrobu gotowego, automatyzacja procesów 

oraz pełna integracja z istniejącymi systemami.

FIRMA 
CARLSBERG SUPPLY COMPANY POLSKA S.A. 

BRANŻA / PRODUKT
FMCG / NAPOJE

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
SYSTEM DYSTRYBUCJI PALET



OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE

REALIZACJA W PEŁNI AUTOMATYCZNEJ LINII 

DYSTRYBUCJI PALET I INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI 

LINIAMI PRODUKCYJNYMI.

Firma Europa Systems zaprojektowała, wyprodukowała 

i wdrożyła system buforowania i transportu palet 

z pustym opakowaniem zwrotnym z obszaru magazynów 

zewnętrznych do depaletyzerów. W ten sposób 

uwolniona została przestrzeń dla magazynu wyrobu 

gotowego. Całość systemu stanowi ponad 50 urządzeń 

o łącznej długości transportowej 70 metrów. Linia 

przenośników stała się jednocześnie strefą buforową 

dla palet z pustą butelką. Dodatkowo system został 

wyposażony w moduł zliczający ilość jednostek 

transportowanych służący do wewnętrznej kontroli 

i rozliczeń Klienta.

Poprzez wdrożenie zautomatyzowanej linii przenośników 

zredukowano flotę wózków widłowych i tym samym 

związane z nią koszty obsługi i eksploatacji.

REDUKCJA KOSZTÓW

Zastosowane rozwiązanie umożliwiło wyeliminowanie 

dróg transportowych oraz bufora opakowań zwrotnych 

z magazynu. Tym samym uwolniono dodatkową 

przestrzeń magazynową dla wyrobu gotowego.

ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Zaprojektowane przez Europa Systems rozwiązanie

spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Podawanie palet do obszarów depaletyzerów realizowane 

jest za pomocą automatycznej linii transportowej, która 

nie ogranicza ciągów komunikacyjnych oraz likwiduje 

ryzyko kolizji z obiektami infrastruktury, a co najważniejsze 

podnosi bezpieczeństwo pracy operatorów.

BEZPIECZEŃSTWO

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:

Eliminacja wózków widłowych spowodowała 

zmniejszenie emisji spalin. 

EKOLOGIA „ Naszą współpracę z Europa Systems 

zaczęliśmy dwa temu od inwestycji 

w transporter do palet i od tej pory, gdy 

pojawiają się kolejne pomysły związane 

z intralogistyką z naszej strony, konsultujemy 

je i radzimy się inżynierów Europa Systems. 

Z tej współpracy jesteśmy bardzo 

zadowoleni." 

Marcin Będlin

Menedżer ds. logistyki magazynowej 

Carlsberg Supply Company Polska S.A.
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