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WYZWANIA
PRZEKUĆ W SZANSE

Lidl należący do Grupy Schwarz jest jedną z wiodących firm w branży RETAIL (handel detaliczny - sprzedaż produktów 

spożywczych) w Niemczech i Europie.

Pochodzący z Niemiec dyskont prowadzi obecnie łącznie blisko 12 000 sklepów oraz ponad 200 Centrów Dystrybucji i logistyki 

w 31 krajach.

Firma Lidl w związku z dynamicznym rozwojem, mierzy się z następującymi wyzwaniami:

• „Wysoka jakość w korzystnej cenie” – W celu utrzymania i poszerzenia konkurencyjnej przewagi cenowej konieczna jest 

dalsza optymalizacja procesów magazynowych, która przełoży się na wzrost wydajności i rentowności w całym łańcuchu 

dostaw.

• "Zawsze świeże produkty na półce" – Aby klienci mieli zawsze pozytywne „doświadczenie świeżości” podczas zakupów

w sklepach Lidl, jakość łańcucha dostaw produktów świeżych musi spełniać najwyższe standardy.

• "Zrównoważony rozwój" – Każde wdrożenie rozwiązań technicznych musi być zgodne z wysokim zaangażowaniem Lidla

w zrównoważone i odpowiedzialne podejście do naszego środowiska.

W jaki sposób automatyzacja

magazynu od Europa Systems

wspiera strategię rozwoju Lidl.

Realizacja ponad 140 projektów intralogistycznych

w 114 Centrach Dystrybucyjnych, to efekt 20 lat współpracy 

pomiędzy: integratorem i dostawcą rozwiązań Europa 

Systems oraz Lidl, wiodącej firmy zajmującej się sprzedażą 

detaliczną artykułów spożywczych w Niemczech i Europie.

Kluczowe elementy tej historii sukcesu to silne partnerstwo, 

profesjonalna inżynieria i wspólny transfer know-how.
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MODEL WSPÓŁPRACY
EUROPA SYSTEMS

Doskonałość operacyjna  – Europa Systems dąży do 

osiągnięcia najwyższej efektywności procesów 

operacyjnych w zakresie profesjonalnej inżynierii.

Kompleksowość usług od jednego dostawcy

– Realizacja projektu przebiega według ściśle 

określonych procesów, od A do Z.

Dedykowany zespół projektowy  – Projektem opiekuje 

się zaangażowany, stały zespół inżynierów i specjalistów: 

od etapu koncepcji, poprzez określenie i realizację 

rozwiązania technicznego, aż do terminowego wdrożenia 

i kontroli jakości.

ROZWIĄZANIA
„POD KLUCZ”

Europa Systems jako generalny wykonawca jest 

odpowiedzialny za cały projekt, integrację i wykonanie 

wszystkich podsystemów, układu sterowania oraz 

mechaniki. Zakres prac obejmuje opracowanie koncepcji, 

konstrukcję, projektowanie, produkcję, instalację oraz 

montaż w zakładzie Klienta. Dzięki całodobowej infolinii 

oraz autorskiemu oprogramowaniu ES Qview do 

gromadzenia i monitorowania danych w czasie 

rzeczywistymi, zespół serwisowy Europa Systems 

zapewnia wysoką dostępność systemu przez cały okres 

jego działania.

Automatyzacja intralogistyki
– Handling kontenerów
termoizolacyjnych

Stale rosnący popyt na produkty świeże wymaga 

optymalnej dystrybucji z Centrów Dystrybucyjnych do 

punktów sprzedaży, w związku z tym rośnie konieczność 

automatyzacji w tych obszarach procesów 

magazynowych. 

Głównym zagadnieniem jest tutaj zautomatyzowanie 

obsługi kontenerów termoizolacyjnych, w których 

produkty świeże i mrożone są transportowane 

z magazynów centralnych do poszczególnych sklepów. 

Rozwiązanie do automatyzacji intralogistyki kontenerów 

składa się z następujących zintegrowanych ze sobą 

systemów: 

• Zautomatyzowany transport pustych kontenerów

 do strefy wstępnego schładzania, buforowania oraz

 wydania.

• Zastosowanie robotów w strefie czyszczenia

 i suszenia kontenerów – ES Robo Wash & Dry.

• System Sterowania.

Wartością dodaną całego rozwiązania jest podłączenie 

modułu ES Qview do holistycznego monitorowania 

procesu we wszystkich Centrach Dystrybucyjnych

w całej Europie.

ES Qview - aplikacja do zdalnego monitoringu pracy 

systemu intralogistycznego w czasie rzeczywistym.



Na przestrzeni lat ten właśnie rodzaj rozwiązania dla 

intralogistyki kontenerów termoizolacyjnych, sprawdził się

w Centrach Dystrybucyjnych, z których w zależności od obszaru 

sprzedaży obsługiwanych jest od 60 do 120 dyskontów Lidl. 

W zakresie strategii rozwoju przedsiębiorstwa Lidl, 

automatyzacja procesów magazynowych przez Europa Systems 

ma następujące zalety:

• Redukcja kontenerów termoizolacyjnych znajdujących się

 w obiegu. 

• Redukcja procesów manualnych oraz zwiększenie ergonomii

 podczas mycia i suszenia kontenerów. 

• Zwiększenie wydajności podczas komisjonowania czystych,

 wysuszonych i wstępnie schłodzonych jednostek

 bezpośrednio w strefie buforowania.

• Optymalne wykorzystanie miejsca w strefie magazynowania,

 dzięki kilkukondygnacyjnej strefie buforowania oraz

 wyeliminowanie dróg transportowych dla ruchu wózków

 widłowych. 

Budowa rozwiązania

Całe rozwiązanie - zautomatyzowany transport kontenerów

za pomocą linii przenośników łańcuchowych oraz 

zrobotyzowanej stacji myjąco-suszącej ES Robo Wash & Dry

– znajduje się w wielopoziomowej strefie chłodniczej 

Centrum Dystrybucyjnego.

Dzięki temu, zapewnione jest stopniowe schładzanie 

kontenerów do określonego poziomu oraz utrzymanie 

kontrolowanej temperatury produktów w całym łańcuchu 

dostaw. W zależności od wymagań Centrum 

Dystrybucyjnego, istnieje możliwość buforowania

250–1200 jednostek, przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu 

maksymalnie 210 jednostek na godzinę przez 3 linie. 

Urządzenia pracują w trybie ciągłym w niskim zakresie 

temperatur i wysokiej wilgotności. Cały system 

bezpieczeństwa odpowiada kategorii PLd.



Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom 

rynkowym w zakresie logistyki, Lidl w ostatnich latach 

opracowuje nowe koncepcje magazynowe. Jedna z nich 

przewiduje budowę modułowego, dwukondygnacyjnego 

Centrum Dystrybucyjnego, w celu optymalizacji 

przestrzeni oraz procesów logistycznych.

Budowa systemu wind ekspresowych

W przypadku obsługi ładunków na paletach, zadanie jest 

realizowane przez system przenośników rolkowych na 

dwóch kondygnacjach połączonych windą. 

Zautomatyzowane linie przenośników zainstalowane 

przed i za windami ekspresowymi zapewniają płynny 

załadunek, rozładunek oraz transport i buforowanie palet 

w trybie 24/7.

Palety są pobierane na górnej kondygnacji przez system 

przenośników i odpowiednio rozdzielane 

(magazynowanie, przygotowanie itd.). Ponieważ proces 

ten musi odbywać się także w odwrotnej kolejności 

(wywóz z magazynu itd.), winda ekspresowa została 

zaprojektowana jako system rewersyjny.

Organizację oraz monitorowanie procesów realizowanych 

przez system przejmuje nadrzędny układ sterowania.

Taka modułowa koncepcja Centrum Dystrybucyjnego 

umożliwia optymalizację powierzchni magazynowej oraz 

wydajną automatyzację m.in. przepływu towarów na 

paletach w strefach zwrotów i wydania.

Automatyzacja intralogistyki
– Handling palet

Opis wydajności wdrożonych systemów:

Winda ekspresowa – zautomatyzowany system do 

buforowania, rozdzielania i transportowania 

pomiędzy różnymi kondygnacjami towarów na 

paletach.

Wydajność transportowa windy ekspresowej wynosi 90 

palet na godzinę, przy czym można transportować różne 

rodzaje palet (z tworzywa sztucznego i/lub drewna

o wymiarach 600–1200 mm) o różnych wymiarach, 

formatach i typach o maksymalnym ładunku do 1500 kg.

Zautomatyzowana linia przenośników paletowych do 

transportu poziomego w strefie palet specjalnych.

System jest skonstruowany z przenośników rolkowych, 

które umożliwiają zautomatyzowany transport palet 

specjalnych (np. do transportu owoców i warzyw) ze 

strefy dostaw centrum dystrybucyjnego do strefy 

magazynowania.

Długość poszczególnych linii wynosi 42 m, a wydajność 

transportowa odpowiada 70 paletom na godzinę. System 

został zaprojektowany do pracy w trybie 24/7.

Zalety rozwiązania:

• Zmniejszenie ilość wózków widłowych i delegowanie

 operatorów do innych czynności.

• Zwiększona wydajność procesów związanych

 z zatowarowaniem.

• Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników dzięki

 automatyzacji przepływu ładunków na paletach.



KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE
ZE WSPÓŁPRACY 
AUTOMATYZACJA
MAGAZYNU

DOSKONAŁOŚĆ
OPERACYJNA

• Kompleksowa automatyzacja procesu

 – automatyczna obsługa i transport kontenerów

 termoizolacyjnych jest ściśle zdefiniowana od

 rejestracji jako zwrot (pustych opakowań)

 w magazynie centralnym aż do ponownej dostawy.

• Jakość i kontrola   – wszystkie istotne dane

 procesowe z różnych Centrów Dystrybucyjnych są

 rejestrowane za pośrednictwem innowacyjnego

 systemu - aplikacji webowej ES Qview. Mogą być

 zdalnie, w czasie rzeczywistym i holistycznie

 analizowane przez kierowników procesów Lidla.

• Zwiększona wydajność   – kluczowe zalety

 wypracowanego wspólnie z Klientem rozwiązania to:

 – Zwiększona przepustowość kontenerów

 termoizolacyjnych. 

 – Zwiększona niezawodność procesu. 

 – Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce

 magazynowe. 

GREEN COMPANY 
– LIDL CHRONI ŚRODOWISKO

Automatyzacja magazynu od Europa Systems opiera się 

na zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska 

technologiach. W ten sposób można wymiernie 

zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie na energię

i wodę w Centrach Dystrybucyjnych Lidl poprzez:

• Wstępne schładzanie/buforowanie kontenerów

 termoizolacyjnych w strefie chłodniczej.

• Zastosowanie energooszczędnych napędów

 i oświetlenia LED.

• Zamknięte obiegi wody lub ponowne wykorzystanie

 wody do mycia w systemach ES Robo Wash & Dry.

ODPOWIEDZIALNY
PRACODAWCA

Lidl zapewnia nowoczesne warunki pracy w Centrach 

Dystrybucyjnych dzięki automatyzacji procesów, dba

o bezpieczeństwo pracowników i poprawienie ergonomii 

pracy poprzez:

•  Zmniejszenie ruchu wózków widłowych

 w operacyjnym obszarze magazynowym.

• Wyeliminowanie manualnych czynności.

• Wyeliminowanie niebezpieczeństwa poślizgu poprzez

 suszenie kontenerów termoizolacyjnych w strefie wilgoci.

WYSOKA
DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMÓW

Zespół serwisowy Europa Systems jest w bliskim 

kontakcie z operatorami systemów po stronie Klienta,

za pośrednictwem całodobowej infolinii w czterech 

językach (niemiecki, polski, angielski i francuski).

W połączeniu z krótkimi czasami reakcji i wysoką 

dostępnością części zamiennych, zapewnia to bezpieczną

i stabilną pracę systemu. Europa Systems opiera się na 

ciągłej ekspansji europejskiej sieci serwisowej zgodnie

z wymaganiami Klienta.



HISTORIA SUKCESU

Lidl jako wiodący dyskont wyznacza standardy i napędza rozwój

w branży RETAIL, poprzez wdrożone innowacje technologiczne.

Dzięki partnerstwu między odpowiedzialnymi, specjalistycznymi 

działami w Lidl a projektantami i inżynierami Europa Systems, 

innowacje takie jak ES Robo Wash & Dry i ES Qview, mogą zostać 

zintegrowane z istniejącymi procesami. Tym samym w namacalny 

sposób zabezpieczyć i zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Rozwiązania z zakresu automatyzacji magazynu od Europa 

Systems wspierają w ten sposób strategię rozwoju Lidl 

– dziś i w przyszłości!

W jaki sposób możemy Cię

wesprzeć w Twoich procesach

magazynowych?

NAJLEPSZE PRAKTYKI od EUROPA SYSTEMS

Skontaktuj się z nami:

info@europasystems.com

+48 91 579 03 50 

WWW.EUROPASYSTEMS.COM

Dowiedz się więcej:
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