
SYSTEMY MAGAZYNOWANIA
Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy

MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI



Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze 
uniwersalnym, świadczy o tym  możliwość zastosowania magazynu 
w niemal każdej dziedzinie przemysłu i na każdym etapie produkcji, 
zaczynając od narzędziowni po halę produkcyjną. System doskonale 
sprawdza się jako regał do przechowywania arkuszy blach, płyt wiórowych, 
kartonów, skrzyń, palet czy części oraz jako magazyn buforowy. 

95% OSZCZĘDNOŚCI POWIERZCHNI | magazyn blach zajmuje co najmniej 
o połowę  mniej przestrzeni magazynowej niż standardowy rozkład palet na 
podłodze bądź zwykłym regale. 

ERGONOMIA PRACY | szybki  wgląd w stan magazynowy materiałów oraz 
łatwy dostęp do każdego rodzaju arkusza blachy i innych materiałów.  

100 % OSZCZĘDNOŚCI CZASU | automatyczne regały składowania 
gwarantują skrócenie czasu na załadunek i rozładunek materiału.

MODUŁOWA KONSTRUKCJA SYSTEMU | ułatwia skompletowanie 
magazynu dostosowanego do wymagań zamawiającego i zapewnia jego 
rozbudowę w przyszłości. 

WZROST BEZPIECZEŃSTWA | system posiada szereg zabezpieczeń 
chroniących operatora i inne osoby pracujące w jego otoczeniu - znak CE oraz 
zabezpiecza przed uszkodzeniem magazynowany materiał. 

PEŁNA KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH | system 
informatyczny dostarcza informacji jakie produkty, w jakiej ilości przeszły przez 
magazyn w danym okresie oraz jakie są obecne lub chwilowe stany magazynowe.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA



SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

W naszym Zakładzie Produkcyjnym 
Europa Systems w ramach procesów 
CNC - laserowego wykrawania i obróbki 
arkusz blach, pojawiła się potrzeba 
zwiększenia wydajności. Optymalnym 
rozwiązaniem okazał się automatyczny 
regał do składowania i podawania 
blachy, który wyprodukowaliśmy na 
własne potrzeby. 

koncepcja projekt produkcja wdrożenie szkolenia i serwis

60 m2 vs 240 m2  
Nasz magazyn na 28 palet zajmuje powierzchnię 60 m2, rozłożenie tej 
samej ilości palet na podłodze i dojazd do nich sztaplarki zajmuje 240 m2. 
Natomiast  umieszczenie 28 palet na zwykłym regale  w stosach po 4 - 
jedna na drugiej i miejsce na dojazd zajmie 135 m2.

3 minuty vs 20 minut  
Załadunek za pomocą naszego magazynu trwa  od 3 do 5 minut,  
tradycyjnie  za pomocą sztaplarki i operatora - nawet do 20 minut. 

SPRAWDZONE OSZCZĘDNOŚCI !

ZAKRES USŁUG

Automatyczny magazyn blach znacznie usprawnia pracę w zakładach 
produkcyjnych. Sprawdzone u nas rozwiązanie zostało wdrożone do oferty 
sprzedażowej. Europa Systems – specjalizujemy się w automatyzacji procesów 
logistyki wewnętrznej i w kompleksowej realizacji projektów.

Wdrożony przez nas system 
magazynowania blach jest 

usprawnieniem dla procesu 
produkcyjnego  i pomaga mojemu 

zespołowi w codziennej pracy.

Grzegorz Ronka  
Główny Technolog Europa Systems



AMB-01 AMB-02

Załadunek i odbiór materiału  
z dwóch różych stron (przód/ tył)

Załadunek i odbiór materiału  
z jednej strony (przód)

Ilość regałów 1 REGAŁ 2 REGAŁY 1 REGAŁ 2 REGAŁY

Ilość półek* 15 30 15 30

Szerokość z elementami ochronnymi [mm] 7500 11500 4600 8500

Wysokość z elementami ochronnymi [mm] 5200 5200 5200 5200

Wymiary arkusza blachy 3000 x 1500 3000 x 1500 3000 x 1500 3000 x 1500

Max. Obciążenie półki [kg] 3000 3000 3000 3000

Minimalny odstęp pomiędzy półkami  [mm] 205 205 205 205

Wysokość do załadunku [mm] 900 900 900 900

JEDNA TECHNOLOGIA - WIELE MOŻLIWOŚCI

INDYWIDULANE ROZWIĄZANIA

 ▪ Opcjonalna integracja z maszynami 
obróbkowymi różnych producentów

 ▪ Półautomatyczne lub automatyczne 
składowanie  elementów długich, 
arkuszy blach wszystkich formatów 
specjalnych i półproduktów

Zmechanizowany system składowania z większą ilością regałów.

*możliwa ilość półek wg ustaleń, maksymalna ilość półek w 1 regale - 28

Modułowa konstrukcja  magazynu zapewnia różnorodność ilości półek, regałów i wariantów 
załadunku, odbioru materiału - ułatwia skompletowanie magazynu dostosowanego do 
wymagań zamawiającego i umożliwia rozbudowę w przyszłości.

DANE TECHNICZNE  
DLA MAGAZYNÓW Z JEDNYM 
I DWOMA REGAŁAMI



To w pełni zmechanizowane 
magazynowanie dla towarów o formatach 
arkuszy, dużej i płaskiej powierzchni, 
a także dużym obciążeniu. 

 ▪ Standardowa wielkość arkusza: 
3000 x 1500 mm

 ▪ Maksymalne obciążenie półki :  
3000 kg

Z NASZEGO MAGAZYNU BLACH KORZYSTAJĄ

Firma specjalizująca się w projektowaniu  
i produkcji urządzeń CNC.

Producent urządzeń dla przemysłu 
lądowego, morskiego oraz górnictwa.

MAGAZYN BLACH

AUTOMATYCZNY REGAŁ DO SKŁADOWANIA BLACH

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej



MAGAZYN DREWNA

Został  zrealizowany w oparciu o magazyn 
blach.  Zautomatyzowany regał składowania 
doskonale sprawdza się jako miejsce do 
przechowywania drewna, płyt wiórowych.

 ▪ Możliwość zintegrowania z  magazynem 
linii przenośnikiów na ładunki do 15 ton

 ▪ Maksymalne obciążenie półki:  
3000 kg 

AUTOMATYCZNY SYSTEM SKŁADOWANIA DREWNA

Firma zajmująca się produkcją przemysłowych 
urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Z MAGAZYNU DREWNA KORZYSTA

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej



MAGAZYN NARZĘDZI

To idealne rozwiązanie  do składowania 
matryc, przyrządów technicznych, narzędzi 
szczególnie narażonych na uszkodzenia.  
Magazyn wyposażony jest w system, 
który zapamiętuje zawartość każdej palety 
i umieszczonego na niej ładunku.

AUTOMATYCZNY REGAŁ MAGAZYNOWANIA NARZĘDZI

 ▪ Maksymalne obciążenie półki:  
3000 kg

 ▪ Całkowite obciążenie magazynu:  
15000 kg

 ▪ Możliwość integracji z linią produkcyjną

Firma Valeo wykorzystuje automatyczny regał do 
składowania i podawania plat (nazwa pochodzi 

z francuskiego) - narzędzie do formowania rur aluminiowych. 

Grupa międzynarodowa wyspecjalizowana w projektowaniu, 
wytwarzaniu i sprzedaży części i systemów samochodowych.

Z NASZEGO MAGAZYNU NARZĘDZI KORZYSTA

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej



EUROPA SYSTEMS

Żabów 76B 
74-200 Pyrzyce, Polska 
T +48 91 579 03 50 
F  +48 91 579 03 51 
info@europasystems.com www.europasystems.com 

JAK TO DZIAŁA 

Automatyczny regał do składowania blach wyposażony 

jest w mechaniczne lub „ręczne” sterowanie. Operator może 

zaplanować  pobieranie lub wprowadzenie właściwego materiału. 

Zawartość każdej palety jest zapamiętywana przez system np. 

rodzaj, grubość i ilość materiału.

Regały z paletami

Półki/Palety – służą do 
składowania arkuszy, ich 

ilość w jednym regale może 
dochodzić do 28 lub więcej.  

Winda – urządzenie 
przemieszczające w pionie 

paletę i odkładające na 
odpowiednią półkę regału 

Stacja 
załadunku

Minimalny rozstaw 
półki -  zależy od 
rodzaju i wielkości 
materiału

Stacja odbioru

DEDYKOWANY KONTAKT 
Dział Sprzedaży
T: +48 91 433 29 62
sales@europasystems.com
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Zeskanuj kod i obejrzyj film 
pokazujący sposób działania 
magazynu blach


