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PŁYNNOŚĆ PRODUKCJI

Proces pobierania i składowania pustych palet, a następ-
nie transportowania ładunku na paletach do magazynu 
lub wysyłki, to często wąskie gardło w łańcuchu dostaw 
branży papierniczej i opakowaniowej. Szczególnie jeśli do-
tychczasowe rozwiązania -  transport oparty na wózkach 
widłowych, stają się niewydolne  i uniemożliwiają wyko-
rzystanie nowych mocy produkcyjnych. 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

Problemem, który pojawia się dość często, jest mani-
pulacja ładunkami niewygodnymi w ręcznej obsłudze, 
delikatnymi czy zbyt ciężkimi – do takich należą pro-
dukty i półprodukty  przemysłu drzewnego czy papier-
niczego. Nietypowe kształty, duże rozmiary lub brak 
uchwytów powodują utrudnienia w ich podnoszeniu  
czy przemieszczaniu. 

Dedykowane rozwiązania  Europa Systems pozwalają zmienić 
wyzwania branży w sukcesy Twojej firmy!

Czas na inwestycje. 
Przemysł drzewny, branża 
opakowań to jedne z szybciej 
rozwijających się rynków  
na świecie. 

WYZWANIA  
PRODUCENTÓW PAPIERU, 
DREWNA, OPAKOWAŃ

Wskaźniki takie jak szybkość reakcji, elastyczność produk-
cji  - dotychczas zarezerwowane dla branży FMCG -  sta-
ły się wyznacznikiem sukcesu również i w tych branżach. 
To oznacza modernizacje w dotychczasowych procesach 
produkcyjnych, a także komercjalizacje prac B+R prowa-
dzących do uruchomienia produkcji nowych innowacyj-
nych produktów - jednym słowem  inwestycje. Inwesty-
cje  w nowe urządzenia, kompletne liniie technologiczne, 
które spełnią najważniejsze wyzwania Twojej branży.  

WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU

Zagadnienia transportu wewnętrznego  produktów i półproduktów w przemyśle drzewnym czy papierni-
czym, można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Mogą one dotyczyć różnego rodzaju urządzeń, rozwiązań 
technicznych, jak również wydajności produkcyjnej, która wynika z   dostosowania linii transportu bliskiego 
do popytu i zmian asortymentu. Menedżerowie logistyki stają przed trudnym wyzwaniem, aby optymalnie  
dla procesów produkcyjnych, a jednocześnie efektywnie kosztowo zorganizować wydajny przepływ materia-
łów i produktów gotowych.



NASZE  
ROZWIĄZANIA

Warto zaufać doświadczonym 
specjalistom ds. automatyzacji 
procesów logistyki wewnętrznej.

Automatyzacja procesów  
związanych z transportowaniem  
i składowaniem.

Większa przepustowość transportu ciężkich i nieporęcz-
nych ładunków. 
Podczas transportu ładunków ciężkich istotną kwestią 
jest efektywność przemieszczenia ciężkich i nieporęcz-
nych ładunków. Nasze systemy gwarantują niezagrożony 
oraz wydajny transport produktów, półproduktów branży 
drzewnej i papierniczej.

Pełna automatyzacja procesu paletyzacji:
Automatyczne dostosowanie linii transportu bliskiego 
do popytu i zmian asortymentu,
Integracja z urządzeniami typu: owijarki, strapownice, 
magazynki pustych palet.

Zwiększenie wydajności, jakości i ergonomii pracy:
Optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni,
Zintegrowane z magazynem przenośniki na ładunki 
do 15 ton,
Maksymalne obciążenie półki: 3900 kg.

PŁYNNOŚĆ PRODUKCJI

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

wdrożenie koncepcja projekt szkolenia  
i serwisprodukcja ZAKRES  

USŁUG

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY 
TRANSPORTU CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY 
TRANSPORTU PALET

AUTOMATYCZNY SYSTEM  
SKŁADOWANIA DREWNA

NOŚNOŚĆ 

od 2.000 kg/m

PRĘDKOŚĆ TRANSPORTU

dostosowana do wymogów 
technologicznych
RODZAJ TRANSPORTOWANEGO 
ŁADUNKU M.IN.:
zwoje, bele, arkusze, 
pakiety desek

Wyposażenie 10 fabryk w Europie  
w systemy transportu technologicznego   
- amerykańska firma z branży papierniczej



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 

DEDYKOWANY KONTAKT:

Nasz ekspert ds. przemysłu drzewnego  
i branży opakowań udzieli szczegółowych 
informacji po wypełnieniu formularza 
kontaktowego dostępnego na stronie:  
www.europasystems.com/contact

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej 

Kompleksowe rozwiązania 
dla intralogistyki

Europa Systems to wiodący producent zauto-
matyzowanych systemów logistyki wewnętrz-
nej.

Jesteśmy zespołem 170 inżynierów, techni-
ków i wysokiej klasy specjalistów. Dysponu-
jemy jednym z najnowocześniejszych zakła-
dów produkcyjnych w Europie.

Mamy ponad 20 letnie doświadczenie zdoby-
te dzięki realizacji setek projektów dla klientów 
w 35 krajach.

Rozwiązujemy problemy, dostarczając świato-
wej klasy rozwiązania w zakresie automatyzacji 
i optymalizacji wewnętrznych procesów trans-
portu i magazynowania.


