
Zwiększenie mocy produkcyjnych 

dzięki pełnej automatyzacji procesu 

transportu pojemników z herbatą.

CASE 
STUDY

WYZWANIA 
PRODUCENTA        

Zakład produkcyjny R. Twining and Company Sp. z o.o 

w Swarzędzu z roku na rok zwiększa moce produkcyjne związane 

z rosnącym popytem w krajach Europy. Uruchomienie nowych linii 

produkcyjnych oraz związana z inwestycją relokalizacja maszyn 

pakujących podyktowała konieczność automatyzacji dostaw 

i odbioru do maszyn pakujących samego surowca (herbaty). 

Dotychczasowy transport oparty na wózkach widłowych 

stwarzałby w nowym obszarze zbyt duże zagrożenie dla 

zachowania ciągłości procesu produkcyjnego, jak również 

bezpieczeństwa pracy. 
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DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE
SYSTEM TRANSPORTU BINÓW



„ Jednym z głównych kryteriów wyboru 

dostawcy było zaprojektowanie 

kompaktowego rozwiązania do 

automatycznej dystrybucji binów. 

Dodatkowym kluczowym czynnikiem 

decyzyjnym był harmonogram projektu 

z krótkim terminem realizacji zadania. 

Decydując się na współpracę z firmą Europa 

Systems mieliśmy pewność wyboru 

partnera o dużym doświadczeniu w 

projektowaniu i realizacji kompletnych 

rozwiązań "Turn-Key Solutions".

Wojciech Goszka
International Engineering Manager, 

TWININGS

OSIĄGNIĘTE
KORZYŚCI

ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIE

REALIZACJA AUTOMATYCZNEJ LINII DYSTRYBUCJI 

BINÓW I INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM 

NADRZĘDNYM. 

Do realizacji stojącego przed Twinnings zadania wybrana 

została firma Europa Systems, która zaprojektowała, 

wyprodukowała i wdrożyła system do dystrybucji binów 

z herbatą w obszar maszyn produkcyjnych. System 

zapewnia automatyczny transport pełnych i pustych 

binów na poziomie "1" (poziom antresoli), gdzie po 

zadokowaniu bina realizowany jest zrzut surowca na 

poziom "0" (poziom maszyn pakujących). Całość systemu 

stanowi układ transporterów łańcuchowych, transferów 

rolkowo-łańcuchowych, obrotnic, automatyczny prom 

do palet oraz system wind dokujących biny w gniazdach 

zrzutu produktu. System sterowania całością instalacji 

zintegrowano z systemem nadrzędnym Klienta.

Poprzez zastosowanie automatycznego rozwiązania 

dystrybucji binów z różnym blendem herbaty pod zasypy 

maszyn produkcyjnych usunięto flotę wózków widłowych 

i tym samym związane z nią koszty obsługi i eksploatacji.

OSZCZĘDNOŚCI

Zastosowane rozwiązanie zapewnia ciągłość 

produkcji przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. 

System odpowiada za automatyczną dystrybucjię 

pełnych i pustych binów w ograniczonej przestrzeni 

logistycznej dostępnej dla realizacji tego procesu. 

BEZPIECZEŃSTWO

System wyposażono w skanery kodów kreskowych 

oraz automatyczny system ważenia celem kontroli 

i śledzenia produktu w czasie procesu dystrybucji, jak 

również weryfikacji i rejestracji poziomu opróżnienia binów. 

System sterowania zapewnia wymianę danych pomiędzy 

sterownikiem PLC a serwisem Sharepoint w ustalonej 

lokalizacji sieciowej, umożliwiając integrację i wymianę 

danych z systemem nadrzędnym Klienta.  
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