
OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY RETAIL

WYDAJNY ŁAŃCUCH DOSTAW ŚWIEŻYCH  
PRODUKTÓW - PRZESTAŁ BYĆ WYZWANIEM

TRANSPORT PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH I MROŻONYCH  KOMISJONOWANIE  
SYSTEMY TRANSPORTOWE  ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA
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100% ZGODNOŚCI 

WŁAŚCIWY TOWAR, WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU

W ostatnich latach handel detaliczny zmienił swoje ob-
licze. Sklepy zamawiają dziś mniejsze ilości produktów, 
nie zawsze w opakowaniach zbiorczych, wymagając jed-
nocześnie częstszych dostaw. Jednocześnie koszty zwią-
zane z obsługą reklamacji wynikających ze źle skomple-
towanych zamówień to poważne wyzwanie logistyków.

OSZCZĘDNOŚCI

REDUKCJA KOSZTÓW ENERGII I MIKROPRZESTOJÓW

Retail funkcjonuje na rynku, w którym marże są nieduże, 
a koszty produkcji stale rosną. Dlatego najważniejsza dla 
tej branży jest wysoka efektywność przy możliwie niskich 
kosztach operacyjnych. Swoje zastosowanie znajdą tu: 
optymalizacja powierzchni magazynowej centrum dystry-
bucyjnego  czy oszczędność energii elektrycznej.

Rozwiązanie to automatyzacja logistyki wewnętrznej  
przez doświadczonego partnera technologicznego.

Centra dystrybucyjne  
sieci dyskontowych  
i supermarketów borykają się  
z  problemami związanymi

WYZWANIA  
BRANŻY RETAIL

z różnorodnością towarów, kształtów i rozmiarów 
opakowań oraz sezonowością. Jedynymi stałymi są 
tu zmienność i rosnąca konkurencja. Aby stawić jej 
czoła, sieci muszą prowadzić zintegrowane działania 
marketingowo – sprzedażowe i ciągle zdobywać klientów 
atrakcyjnymi cenami i wysoką jakością produktów, w tym 
świeżych i mrożonych.  Łańcuch dostaw, gra istotną 
rolę w realizacji strategii i musi spełniać podstawowe 
parametry: just-in-time, 100% właściwy produkt 
we właściwym miejscu, a także odpowiednia jakość 
dostarczonego na półkę produktu – szczególnie jeśli jest 
to produkt świeży lub mrożony.”

TRANSPORT ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW

SPECJALNE WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA, ABY ZACHOWAĆ JAKOŚĆ

Centra dystrybuujące świeże i mrożone produkty w kontenerach czy pojemnikach termoizolacyjnych wymaga-
ją przede wszystkim dobrze przemyślanego i odpowiednio zrealizowanego systemu transporotowego w celu 
zapewniania wydajności energetycznej dla nieprzerwanego łańcucha chłodzenia. 



NASZE  
ROZWIĄZANIA

Zaufały nam wiodące sieci 
sklepów dyskontowych

Rozwiązania dedykowane do przepływu produktów 
świezych i mrożonych.
Automatyzac ja  p rocesu  wpływa na  prędkość 
transportowania kontenerów i umożliwia zwiększenie 
wydajności magazynu bez konieczności zwiększania 
zatrudnienia.
System zapewnia maksymalizację wykorzystania 
powierzchni, obniżanie zużycia energii w strefie zimnej lub 
chłodni, redukcję zatrudnienia, kontrolę nad czystością 
pojemników.
Zalety systemu:

Wysoka przepustowość;
Szeroki wybór rozmiarów i wag obciążenia;
Proste, ciche, niezawodne działanie;
Łatwa konserwacja.

Odpowiednie skrzynki są przekazywane na palety: 
dzienna przepustowość od 25.000- 40.000 skrzynek
dokładność kompletacji na poziomie 100%
modułowa konstrukcja zapewnia możliwość 
rozbudowy

Eliminacja wózków widłowych i związanych z nimi kosztów:
Wydajność 200 palet/h 
Nośność do 200 kg
Prędkość 30 m/min
!Dodatkowa korzyść redukcja CO2

100% ZGODNOŚCI 

WYDAJNY TRANSPORT

ZDROWE OSZCZĘDNOŚCI

NOŚNOŚĆ 

do 250 kg/kontener

WYDAJNOŚĆ MAKS.

300 kontenerów/h

POJEMNOŚĆ STREFY BUFOROWEJ 
- NA ŻYCZENIE, NP.:

800 kontenerów  
               termoizolacyjnych

wdrożenie koncepcja projekt szkolenia  
i serwisprodukcja ZAKRES  

USŁUG

Zrealizowaliśmy 90 projektów dla 

70 centrów dystrybucyjnych w 23 krajach.

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY 
TRANSPORTU I BUFOROWANIA 
KONTENERÓW  TERMOIZOLACYJNYCH  
ISOTEC® I TKT

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO  
WYBORU PRODUKTÓW 

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY  
TRANSPORTU PALET



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. branży RETAIL 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.


