YKSILÖLLISET RATKAISUT
SAMALTA TOIMITTAJALTA
Materiaalinkäsittelyn globaali edelläkävijä suunnittelee, valmistaa,
toimittaa ja ylläpitää ainutlaatuiset sisälogistiikkaratkaisut.
ssi-schaefer.com
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SSI SCHÄFER FINLAND

SSI SCHÄFER FINLAND
Tutustu meidän tiimiimme
Kaikki saman katon alla
SSI SCHÄFER Finland sijaitsee Vantaalla. Pääkonttorilla
sijaitsevat myynti, varastointiratkaisujen suunnittelu,
projektinhallinta, asiakaspalvelu ja -tuki, IT-osasto sekä
hallinnolliset tukipalvelut. Kaikki osastot ovat saman
katon alla, minkä ansioista SSI SCHÄFER Finland pystyy
reagoimaan asiakkaan muutostoiveisiin ja toteuttamaan ne
ripeästi.
Insinöörimme suunnittelevat yhdessä asiakkaan
kanssa yksilölliset varastointiratkaisut, joilla asiakkaan
operatiivinen tehokkuus saadaan maksimoitua.
Kokenut projektien toteutustiimi on aina mukana SSI
SCHÄFERin oman asentajaryhmän kanssa varmistamassa,
että asennustyö sujuu saumattomasti, aikataulussaan sekä
vallitsevien työterveys-, turvallisuus- ja ympäristönormien
mukaisesti.
Paikallinen asiakaspalvelu ja tuki pystyvät huolehtimaan
kaikista asiakkaan logistiikkatarpeista. Ne vastaavat
päivittäisiin kysymyksiin ja tarjoavat teknistä tukea joka
päivä kellon ympäri.

YHTIÖSTÄ
SSI SCHÄFER perustettiin vuonna 1937 ja on siitä lähtien ollut omistajiensa
hoitama perheyritys. Yhtiöllä on 70 tytäryhtiötä ympäri maailmaa, ja siitä on
kasvanut toimialakohtaisten sisälogistiikkaratkaisujen johtava toimittaja.
SSI SCHÄFER tarjoaa laajasta ratkaisuvalikoimastaan niin yksinkertaisia
manuaalisia ja puoliautomaattisia järjestelmiä kuin kokonaisuutena toteutettuja
täysin automatisoituja sisälogistiikkahankkeita.
SSI SCHÄFER on maailman suurimpia kokonaisratkaisujen
toimittajia, joka valmistaa itse logistiikkajärjestelmien
komponentteja ja kehittää itse varastointi- ja
käsittelyratkaisuja sekä logistiikkaohjelmistoja. Yhtiön
monipuolinen tuotevalikoima ulottuu varastolaatikoista
aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityihin automaattisiin
monipuolisiin järjestelmiin asti. Kattavat, integroidut
ratkaisut perustuvat SSI SCHÄFER -konsernin valmistamisiin
korkealaatuisiin tuotteisiin, ja tukenanne ovat pätevä ja
luotettava asiakaspalvelu sekä huolto-osasto.
Yhtiö on edelläkävijä, joka on kehittänyt omat
varastonhallinta- ja varastonohjausjärjestelmänsä
(WAMAS®). Automatisoidun, IT-pohjaisen
varastonhallinnan kehitystyö on jatkuva prosessi.
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SSI SCHÄFERIN RATKAISU
• Varastojen ja logistiikkakeskusten suunnittelu
• Kuormalavahyllystöt, hyllystöjärjestelmät ja
muovilaatikot

IT-asiantuntijatiimi vastaa kaikista projektien ja palveluiden
IT-tuesta, olipa sitten kyseessä PLC-logiikkaohjainten
ohjelmointi tai WAMAS-varastonhallintaohjelmiston
integrointi.
Olemme viime vuosina kasvattaneet Suomen tiimiä ja
vahvistaneet näin paikallista läsnäoloa ja osaamista.
Paikallisen toimiston, kattavan talon sisäisen osaamisen,
monipuolisten taitojen ja 80 vuoden kokemuksemme
avulla pystymme tarjoamaan vastauksia kunkin asiakkaan
erityistarpeisiin manuaalisilla, puoliautomaattisilla,
täysautomaattisilla järjestelmillä ja logistiikkaohjelmistoilla.

NÄIN PAIKALLINEN LÄSNÄOLOMME
HYÖDYTTÄÄ SINUA
• Pystymme reagoimaan asiakkaan
muutostoiveisiin ja toteuttamaan ne ripeästi
• Tunnemme paikalliset markkinatrendit, lait ja
määräykset
• Puhumme paikallista kieltä
• Tekninen tuki vastaa kysymyksiin kellon ympäri

www.ssi-schaefer.com

• Automaattiset varastointi- ja siirtojärjestelmät
• Paperittomat, puoliautomaattiset ja
automaattiset keräilyjärjestelmät
• Käsittelyratkaisut varastoinnissa
• WMS WAMAS®
• Jätehuoltotekniikka
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MUOVILAATIKOT

MUOVILAATIKOT
Muovilaatikoiden asiantuntija tarjoaa rajattomasti vaihtoehtoja.
SSI SCHÄFERin laaja varasto-, keräily- ja kuljetuslaatikoiden valikoima sai
alkunsa mullistavan, edestä avoimen laatikon keksimisestä vuonna 1953.
Nyt valikoimaan kuuluu jo yli 2 000 erityyppistä, mallista ja kokoista
laatikkoa. Kehitystyömme ammentaa kokemuksesta, jonka olemme saaneet
toteuttamistamme lukemattomista käytännön sovelluksista ja ratkaisuista
todellisissa käytännön olosuhteissa. Tämä tarjoaa järeimmän testauksen
muodon, joka on parempi, kuin mikään simuloitu testi. Tämä varmistaa, että
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme johdonmukaisesti erinomaista laatua.
SSI SCHÄFERin laatikot on suunniteltu siten, että ne
integroituvat helposti kaikkiin hyllyjärjestelmiin. Toisiaan
täydentävät koot mahdollistavat vapaan yhdistelyn hyllyissä
käyttökohteesta riippumatta. Pystymme tarjoamaan omaan
liiketoimintaanne räätälöidyn ratkaisun, tarvittiinpa siinä
sitten jämäköitä pinottavia laatikoita tai Miniload- ja Shuttlejärjestelmiin soveltuvia laatikkokonsepteja.
Täydellinen syntyy ratkaisu niin korkeahylly- ja
kerroshyllystövarastoihin kuin täysautomaattisiin
pienosavarastoihinkin SSI SCHÄFERin laatikoilla.

SSI SCHÄFER MUOVILAATIKKOJÄRJESTELMÄT
• Palautettavat kuljetuslaatikot
• Pientavaravarasto
• Räätälöidyt sisustat
• Pakkaussuunnittelu
• Edestä avoimet laatikot
• Pinottavat laatikot
• Sisäkkäin pinottavat laatikot

SSI SCHÄFERin valikoimasta löydät tarpeisiisi
oikeantyyppisen laatikon niin sähkötarvikkeille,
autojen varusteille, elintarvikkeille, kirjoille,
lääkkeille ja kaikenlaisille pienille tuotteille.
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HYLLYSTÖJÄRJESTELMÄ

Kiinteät hyllystöt
SSI SCHÄFERin kiinteät hyllystöt ratkaisevat
erilaisten laatikoiden, pahvilaatikoiden ja asusteiden
varastointitarpeet. Nauti helposta ja nopeasta
asennuksesta, tulevaisuuden skaalautuvuudesta sekä
kattavasta asiantuntijaneuvonnasta ja tuesta.
Tilan- ja ajansäästö on tehokkaan
varastoinninperusvaatimus. SSI SCHÄFER tarjoaa
sekä yksi- että monikerroksisiin tiloihin kehittyneitä
ja joustavia, kiinteitä hyllystöjärjestelmiä, jotka
takaavat korkealaatuisimmat ratkaisut monenlaisiin
käyttötarkoituksiin. Hyllyt voidaan säätää 53 mm
säätövälein, mikä parantaa ergonomiaa.
Kiinteisiin hyllystöihin on saatavilla runsaasti lisävarusteita,
mm. erilaisia vetolaatikoita, hyllylaatikoita ja välijakajia
sekä sivu- ja takaseiniä.

MODULAARISET HYLLYJÄRJESTELMÄT KAIKKIIN
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN
Ajan- ja tilankäytön optimointi on tehokkaan varastonhallinnan ydin.
SSI SCHÄFER tarjoaa kattavia, joustavia ja korkealaatuisia yksi- ja monikerroksisia modulaarisia hyllyjärjestelmiä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Nopea kokoonpano, kattava tekninen neuvonta ja ilmaiset
projektipiirrustukset luovat pohjan hinta/suorituskykysuhteelle, joka puhuu puolestaan. Osoituksena tästä
ovat tuhannet eri puolille maailmaa toteuttamamme
onnistuneet, käytössä olevat varastointiratkaisut.
Joustavien modulaaristen hyllyjärjestelmien – kiinteiden tai
liikkuvien - asennus on helppoa ja nopeaa, ja niillä voidaan
rakentaa kustannustehokkaita ja operatiivisesti tehokkaita
ratkaisuja.

Siirtohyllyt
Tilankäytön tehostamiseksi hyllyt voidaan asentaa
käsikammella käytettäville, kevyesti siirrettäville
siirtovaunualustoille. Näin kuormia voidaan siirtää
vaivattomasti. Raskaampien kuormien tapauksessa tai
asiakkaan muuten niin toivoessa, alustojen siirto voidaan
toteuttaa sähkömoottorein.
Siirtoalustat voidaan asentaa eri tavoin, mukaan lukien
perinteisen tavan lattian sisään tulevin lattiakiskoin. Saatavilla
on myös kiskoton järjestelmä, joka poistaa tarpeen suuresta
kiskomäärästä ja kiskojen välin täyttämisestä lattiapinnalla.
Kiskoton järjestelmä on erinomainen ratkaisu jo olemassa
oleviin tiloihin.

Modulaarisia hyllyratkaisujamme voidaan
laajentaa yhdellä tai useammalla lisäkerroksella
— myös asennuksen jälkeen. Ratkaisut ovat
kestäviä ja mukautuvat tuleviin tarpeisiin.

Siirtohyllystöillä on monipuoliset käyttömahdollisuudet
asiakirja-arkistoista pientavaravarastoihin ja
apteekkitavaravarastoihin.

Sähköisen tallennuksen aikanakin kaikkien organisaatioiden
pitää säilyttää sekä asiakirjoja että materiaaleja, joita
ne myyvät tai käyttävät. Laajasta hyllystövalikoimasta
löytyy vastaus niin kansioiden, arkistojen, pienosien kuin
isompienkin tavaroiden säilytykseen.
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RENGASVARASTOT

RENGASVARASTOT
Kiinteät rengashyllystöt –
syvyys 1 tai 2 rengasta
Kiinteässä, 1 renkaan syvyisessä rengashyllyssä 4 rengasta
varastoidaan vierekkäin. Jos tarvitaan tilatehokkaampi
ratkaisu, voidaan valita 2 renkaan syvyinen hylly, johon renkaat
varastoidaan pareittain syvyyssuunnassa. Tämä hylly on
tarkoitettu kahden renkaan syvyiseksi.

Dynaamiset rengashyllyt
– syvyys 4 rengasta
Dynaamisessa rengashyllyssä auton koko rengassarja
varastoidaan yhteen rengaskanavaan, johon tulee 4 rengasta
syvyyssuunnassa. Rullateknologian ja vakioratkaisun
yhdistelmällä saadaan säästettyä tilaa. Renkaiden hyllystä
otto on myös hyvin ergonomista: kun etummainen rengas
nostetaan hyllystä, sen takana oleva rengas vierii etureunaan.

EMX-SIIRTOHYLLYVARASTO RENKAILLE
SSI SCHÄFERin pyörille ja renkaille suunnitellut siirtohyllyt koostuvat
tyypillisestä rengas- tai ulokehyllyistä, jotka asennetaan vaunualustoille ja
joita siirretään samanaikaisesti ajomoottorin avulla. Hylly kulkee kiskoilla, ja
ainoastaan tarvittava varastokäytävä avataan kerralla.

Renkaiden siirtohyllyt
Renkaiden varastointi siirtohyllyihin on tehokas ja tilaa
säästävä ratkaisu. Ratkaisun etu on, että ainoastaan yhden
käytävän tarvitsee olla auki kerrallaan. Rengashyllyt liikkuvat
siirtoalustoilla. Tietty käytävä avataan siirtämällä alustoja.
Siirtovaunualustoilla rengasvarastossa saadaan tilaa
säästymään jopa 85 % yksitasoiseen hyllyratkaisuun ja yli 100 %
välitasoratkaisuun verrattuna.

EMX-SIIRTOHYLLYJEN TÄRKEIMMÄT EDUT
• Varastointikapasiteetti jopa lähes kaksi
kertaa suurempi kuin kiinteä rakenteisella
varastointiratkaisulla samassa pinta-alassa
• Soveltuvat kaiken kokoisille renkaille aina 800 mm
halkaisijaan asti
• Siirtohyllyn kantavuus jopa 50 tn, pituus jopa 50 m
• Modulaarinen rakennevalikoima
• Monipuoliset yhdistelmät
• Myös nastarenkaiden varastointiin
• Säästöt toiminta- ja kiinteistökuluissa tilan
äärimmäisen tehokkaan hyödyntämisen ansiosta

8

9

KUORMALAVAHYLLYSTÖT

KUORMALAVAHYLLYSTÖT
Varastointikapasiteetin maksimointiin suunnitellut modulaariset
järjestelmät.
SSI SCHÄFERin uusimmat
kuormalavahyllystöjärjestelmät
voidaan räätälöidä vastaamaan
tarpeisiin, ja ne on suunniteltu
yhteensopiviksi euromittojen ja
muiden yleisten kuormalavamittojen
kanssa. Kuormalavahyllystöt tarjoavat
huomattavaa joustavuutta eri
levyisten hyllyväliköiden tapauksissa,
kun käytetään trukkilavoja,
teräshäkkilavoja tai muita
kuormankäsittelyvälinetyyppejä.
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Adjustable Pallet Racking ratkaisu (säädettävä
kuormalavahylly, APR) on yleisesti käytössä kaikilla sektoreilla
eri puolilla maailmaa
APR-järjestelmiä voidaan koniguroida monella tavalla
varastointikapasiteetin maksimoimiseksi. Käytäväleveydeksi
voidaan valitaleveä, kapea tai erittäin kapea. Varastopaikkojen
syvyyttä voidaan kasvattaa lisäämällä rullat, läpivirtausvaraston
muodostamiseksi. Tiivis varastointi voidaan toteuttaa
myös syväkuormahyllyjärjestelmiä käyttämällä, jotka ovat
ihanteellinen ratkaisu, kun halutaan varastoida suuria määriä
samaa tuotetta.
SSI SCHÄFER tekee suunnitteluvaiheessa tiivistä yhteistyötä
asiakkaidensa kanssa varmistaakseen, että hyllystöratkaisu
soveltuu rakennuksen vaatimuksiin ja hyödyntää saatavilla
olevan tilan maksimaalisesti.
SSI SCHÄFER tarjoaa tuotteilleen SEMAn hyväksymää
hyllystöjen tarkastus- ja korjauspalvelua. Useimmat varaosat
löytyvät suoraan varastosta, mikä varmistaa seisokkiajan
jäämisen mahdollisimman lyhyeksi.

KUORMALAVAHYLLYSTÖJEN EDUT
• Tukeva ja vakaa: päätyelementin välikkökuorma
jopa 30 tonnia ja vaakapalkkiparin tasokuorma jopa
4,5 tonnia vakiona
• Helppo kokoonpano harvoista osista
• Yhden tai kahden varastopaikan syvyinen
varastointimahdollista
• Monikerroksiset ratkaisut mahdollisia
(monitasovarasto)
• Erilaisia värejä ja päätyelementin
viimeistelyvaihtoehtoja
• Saatavilla myös hyllystöjen turvallisuuskoulutus
• Pyydettäessä sertiioidut hyllystötarkastajamme
voivat suorittaa lakisääteiset turvallisuustarkastukset
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DYNAAMISET VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT

SIIRTOHYLLYSTÖT
Siirtohyllyjärjestelmät
Varastojen ikuisuusongelma on tilankäytön optimointi.
SSI SCHÄFER on kehittänyt vastaukseksi tähän haasteeseen
siirtovaunuhyllymalliston, jolla tilankäyttö paranee käytännössä
jopa 85 %.
Siirtohyllyjärjestelmä tarjoaa 100 % valintatarkkuuden
ja välittömän pääsyn kaikkiin lavapaikkoihin, ja samalla
kustannustehokkuus saadaan maksimoitua etenkin
kylmävarastoissa, mutta myös huoneenlämpöisissä varastoissa.

KANAVAVARASTOJÄRJESTELMÄ ORBITER
SSI SCHÄFER Orbiter järjestelmällä voidaan rakentaa varasto, jonka
kanavasyvyys on yli 20 kuormalavaa.
Orbiter-järjestelmä on suunniteltu täyttämään
kaikki eurooppalaiset turvallisuusstandardit. Se
kasvattaa kapasiteettia perinteisiin sisäänajettaviin
syväkuormausvarastojärjestelmiin verrattuna hyödyntäen
lavojen alla olevilla kiskoilla kulkevaa sähkökäyttöistä
lava-alustaa. Ratkaisu mahdollistaa erittäin tiiviin
ja turvallisen kuormalavavaraston, jota voidaan
käyttää FILO/FIFO-periaatteilla. Radio-ohjattavalla
kämmenlaitteella ohjattavat lava-alustat tarjoavat
huomattavasti tehokkaamman ja kustannustehokkaan
ratkaisun kuin muut kanavavarastojärjestelmät.

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA
• Huippumoderni operatiivinen turvallisuus
• Tiivis, rajallisen nimikemäärän kanavavarasto
• Nopea varastointi ja nouto
• Innovatiivinen virtalähde ja telakointiasema

Orbiter-kanavavarasto
Johtava ratkaisu tarjoaa turvallisen, nopean ja älykkäästi
ohjattavan lava-alustajärjestelmän jopa 40 lavan syvyisille
varastokanaville. Tiiviin varastotavan toteuttava järjestelmä
mahdollistaa nopean varastoinnin ja noudon, ja sitä voidaan
käyttää sekä FILO/FIFO-periaatteilla.

Siirtojärjestelmät varmistavat turvallisen työympäristön
sisäänrakennetuilla visuaalisilla ja äänivaroituksilla.
Tarjolla on paljon erilaisia lisävarusteita ja ominaisuuksia.
Niitä ovat mm. täysin automatisoitu ohjaus ja käyttö
itseohjautuvilla kuljetusvaunuilla (AGV), etäohjaus
radio-ohjaimella, turvavalokennot ja rajapinta omaan
varastonhallintajärjestelmäänne.

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA
• Maksimoi tilankäytön, kapasiteetin kasvu jopa
85 %
• 60 % pienempi tilavaatimus uusissa
rakennuksissa
• Mahdollistaa tiiviin ulokehyllystövarastoinnin
• Koko varaston täydellinen ohjausjärjestelmä
• Mahdollisuus käyttää täysin itseohjautuvia
kuljetusvaunuja ( AGV )

Automatisoitu Orbiterkanavavarasto
Integroitaessa Orbiter-kanavavarastoon lavanosturi,
varastointi- ja noutoprosessia voidaan nopeuttaa ja
tehostaa entisestään. Haarukkatrukkien kuljettajien tarvetta
vähentävä järjestelmä on ihanteellinen nopean läpimenon
operaatioihin ja pakkasvarastoihin.

• Soveltuu pakkasvarastoihin
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TILAUSKERÄILYJÄRJESTELMÄT

PAPERITTOMAT KERÄILYJÄRJESTELMÄT
Valo-ohjatut keräilyjärjestelmät
SSI SCHÄFERin valo-ohjatut Pick by Light järjestelmät (PBL)
ovat puoliautomaattisia, paperittomia keräilyjärjestelmiä,
jotka voidaan integroida helposti nykyisiin tai tuleviin
keräilyprosesseihin ja strategioihin. Operatiivisesti
yksinkertaiset järjestelmät mahdollistavat joustavat,
reaaliaikaiset myyntitilaukset ja varastonhallinnan sekä
parantavat keräilynopeutta ja -tarkkuutta suhteessa
paperipohjaisiin järjestelmiin.
Ne sopivat ihanteellisesti hylly- ja pahvipakettivarastoihin
ja soveltuvat myös kuormalavahyllystöille. Kaikkiin näihin
varastotyyppeihin voidaan jälkiasentaa PBL-järjestelmä, kun
halutaan tehostaa nykyistä toimintaa.

LOGIMAT AUTOMATED VERTICAL STORAGE

PBL-ohjelmisto voidaan räätälöidä operatiivisten
vaatimusten mukaan sekä integroida jo olemassa olevaan
varastonhallintajärjestelmään.
SSI SCHÄFER on kehittänyt ainutlaatuisen, helpon PBLjärjestelmän, jonka asiakkaat voivat itse asentaa ja koniguroida.
E-pick on edullinen, lähtötason ratkaisu, jolla voidaan lisätä
varaston suorituskykyä 30 % ja vähentää keräilyvirheet yhteen
kymmenykseen. Se voidaan asentaa itsenäisenä järjestelmänä
tai yhdistää nykyiseen varastonhallintajärjestelmään tai muuhun
kaupalliseen ohjelmistoon.

AND PICKING
PBL-järjestelmän vaihtoehtona SSI SCHÄFER pystyy
sisällyttämään puheohjatun keräilyn integroituna
laajempaan materiaalinkäsittelyratkaisuun.

Puheohjattu keräily
Pick by Voice on keräilyratkaisu, jossa työntekijät voivat
ohjata keräilyä puhekomennoin. Puhuttu vahvistus varmistaa
keräilyn virheettömyyden, ja esim. keräilymäärä voidaan
tarvittaessa korjata. Näin ainoa asia, mihin työntekijän tarvitsee
käsiään käyttää, on itse nimikkeen keräily. Tämä lisää sekä
keräilyprosessin nopeutta että tarkkuutta.

Radio-ohjatut järjestelmät
Radio-ohjatut RF-keräilyjärjestelmät toimivat hyvin varastoissa,
joissa tuotevalikoima on huomattava. Nopeat ja tarkat RFkäsipäätteet antavat käyttäjille selkeät ja yksinkertaiset
ohjeet sekä mahdollistavat reaaliaikaiset varastojärjestelmän
päivitykset. Keräilyn lisäksi järjestelmää voidaan käyttää
laajemmin mm. saapuvan tavaran tietojen keruuseen,
varaston tarkistukseen ja inventaarioon sekä lähtevän
rahdin ohjaukseen. Käsipäätteet voidaan kiinnittää myös
kuljetusvaunuihin tai trukkeihin.
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LOGIMAT®- VARASTOAUTOMAATTI
Varastointi- ja keräilyratkaisu yhdessä paketissa.
SSI SCHÄFERin LOGIMAT®-varastoautomaatti toimii goods-to-personperiaatteella sekä suorituskyvyn ja ergonomian suunnannäyttäjänä.

LOGIMAT® vie vain vähän lattiatilaa, mutta hyödyntää
rakennuksen korkeuden optimaalisesti. Automaattinen
korkeusvarastointi on ihanteellinen tilaa säästävä ratkaisu
runsaslukuisten pienten nimikkeiden varastointiin ja
keräilyyn. Varastoautomaatti voidaan asentaa itsenäisenä
yksikkönä tai integroida osaksi laajempaa keräilyratkaisua.
Modulaarinen järjestelmä voidaan sovittaa korkeudeltaan
jokseenkin mihin tahansa varastoympäristöön. Tämä
toimittaa tarvittavat nimikkeet keräilijälle nopeasti ja
ergonomisesti, mikä vähentää kävelyaikoja merkittävästi ja
kasvattaa työntekijöiden keräilyn nopeutta ja tuottavuutta.
Nimikkeet varastoidaan varastoalustoilla tai laatikoissa,
joita voidaan jakaa väliseinillä ja mukauttaa monenlaisille
eri tuotetyypeille. Eri ohjausvaihtoehdot varmistavat
äärimmäisen joustavuuden ja monikäyttöisyyden kaikissa
tilanteissa.

LOGIMAT®-VARASTOAUTOMAATIN
TÄRKEIMMÄT EDUT
• Jopa 90 % pienempi varastoalan tarve kiinteisiin
varastoratkaisuihin verrattuna
• Jopa 70 % nopeammat reitit
• Automatisoidut prosessit ja ergonominen rakenne
lisäävät suorituskykyä jopa yli 20 %
• Kaikki samalta toimittajalta laitteistosta ohjelmistoihin
ja iksuun jälkimarkkinointikonseptiin asti

TILAUSKERÄILYJÄRJESTELMÄT

KULJETTIMET JA KULJETTAMINEN
SSI SCHÄFER tarjoaa laajan valikoiman kuljetusratkaisuja, joilla pystytään
kuljettamaan mitä moninaisimpia tuotevirtoja maksimaalisen tehokkaasti ja
taloudellisesti.
Laatikkojen ja pahvilaatikkojen
kuljettimet
Kuljettimet muodostavat selkärangan järjestelmälle, joka
liittää yhteen kaikki jakelukeskuksen toiminnot. Laatikoiden
nopea reititys ja läpimeno (jopa 6 000 nimikettä/tunti)
tehostavat merkittävästi tilauskäsittelyä. Tarpeesta riippuen
valitaan järjestelmään parhaiten sopiva kuljetintekniikka;

Kuormalavakuljettimet
Raskaaseen käyttöön soveltuvaa lavakuljetinta sekä
siirtovaunujen , hissien, kääntöpöytien ja ketjukuljettimien
kaltaisia järjestelmäkomponentteja voidaan hyödyntää lavojen
kuljetukseen varastoissa ja jakelukeskuksissa. Ne ovat myös
keskeinen osa kuormalavojen automaattisia varastointi- ja
noutojärjestelmiä.

SSI Carrier

AGV WEASEL®

SSI Carrier on modulaarisesti suunniteltu taskukuljetin, jolla
hoituvat erilaisten riippukuljettimelle soveltuvien tuotteiden,
kuten kenkien, sähkölaitteiden, lelujen, kodinkoneiden,
kosmetiikan ja asusteiden, kuljetus. SSI Carrier järjestelmän
ainutlaatuisimpia ominaisuuksia on joustavuus. Yksi kuljetin
mahdollistaa tuotteiden keräämisen, puskuroinnin, jakelun ja
lajittelun.

Itseohjautuva WEASEL®-kuljetusvaunu seuraa optisesti
lattiaan merkittyä rataa ja takaa 35 kg painavien laatikoiden,
pakettien ja jopa riipputuotteiden turvallisen kuljetuksen.
Kuljetusvaunut voidaan vaatimusten pohjalta varustaa
manuaalisiksi, puoliautomaattisiksi tai täysautomaattisiksi.
WEASEL voidaan liittää olemassa oleviin kuljetinjärjestelmiin.
Koska WEASEL AGV ei tarvitse kiinteää rataa, joka monesti
estää muun liikenteen alueella, se soveltuu moniin kohteisiin
joihin perinteinen kuljetinjärjestelmä ei taivu. Sen avulla
voidaan esimerkiksi siirtää laatikoita vastaanottoalueelta
varastointi- ja keräilyalueelle sekä valmiit laatikot takaisin
pakkaus- ja lähetysalueelle.

AUTOMAATTISET KERÄILYJÄRJESTELMÄT
SSI SCHÄFERin automaattiset keräilyjärjestelmät tehostavat
toimintaa kun on tarve käsitellä suurempia volyymeja ja
lyhentää läpimenoaikoja. sekä käsitellä rakenteeltaan monimutkaisempia tilausrakenteita.
Olipa kyseessä suoraviivainen aluekeräily tai 100 prosenttinen goods-to-person-ratkaisu, järjestelmän tarjoama
keskeinen hyöty on työntekijän kävelyajan lyheneminen
tai poistuminen kokonaan. Silloin keräilyyn kuluva aika
vähenee ja tilausten korkea tarkkuus ja virheettömyys
saadaan taattua.
SSI SCHÄFER haluaa saavuttaa äärimmäisen tehokkuuden,
ja siksi olemme yhdistäneet yhtiön keskeiset automaattiset varastointi- ja keräilytuotteet innovatiivisiin, joustaviin
kuljetinjärjestelmiin ja ergonomiseen työpistesuunnitteluun. Tämän tuoteyhdistelmän ansiosta työntekijät ovat
pystyneet keräilemään jopa 1 000 tilausriviä tunnissa. Vielä
tästäkin korkeampiin lukuihin, eli yli 2 000 tilausriviin, yltää
robottikeräilyjärjestelmämme Robopick.
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EDUT PÄHKINÄNKUORESSA
• Korkea tuottavuus myös ruuhkahuipuissa
• Aikaa vievien manuaalisten keräilytoimien poistuminen lisää tehokkuutta
• Korkea laatu ja luotettavuus johdonmukaista myös
huippukuormituksessa
• Tuotteiden tiivis varastointi hyödyntää tilan
tehokkaasti
• Joustavat tuoteväylät tekevät kunnossapidosta
helppoa
• Helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin
• Helposti laajennettava, modulaarinen järjestelmä
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AUTOMAATTIVARASTO

SHUTTLE JÄRJESTELMÄMALLISTOMME
Monipuolinen Shuttle mallistomme kattaa kaikki varastointitarpeet – suurista kuorma-alustoista kuormalavojen kautta laatikoihin ja pahvipakkauksiin.
SCHÄFER LIFT & RUN (SLR)
MonitasoShuttle järjestelmä
Kuormalavojen varastointijärjestelmä

3D-Matrix-Solution: kaikki
nämä kolme tuotetta voidaan
yhdistää 3D-Matrix Solution
järjestelmään, joka tukee
”kaoottista” varastoa, eikä vaadi
lainkaan ABC-luokittelua.

SCHÄFER TRAY SYSTEM (STS)
Monitaso Shuttle järjestelmä
Kuormalavojen kerrosvarastointijärjestelmä

NAVETTE

AUTOMAATTISET VARASTOINTI- JA
NOUTOJÄRJESTELMÄT
Lavanosturit, Miniload nosturit, Shuttle ja karuselliteknologia muodostavat
pystysuuntaisen tilan ja ajan optimointiin suunniteltujen automaattisten varastointi- ja noutojärjestelmien perustan.
Kuormalavajärjestelmien skaala ulottuu suuren
volyymin pitkäaikaisvarastoinnista huippudynaamisiin
toimituspuskureihin. Ne voidaan asentaa nykyisiin
jakelukeskuksiin erillisinä tai siiloratkaisuna, jossa hyllystöön
tulee seinät ja katto ( rack clad). SSI SCHÄFER toimittaa
molempia mallistoja omalta terästehtaaltaan.

Miniload Crane -nosturit
SSI SCHÄFERin Miniload nosturit (SMC) tarjoavat
joustavan järjestelmän laatikoiden ja pahvilaatikoiden
puskurointiin tai varastointiin. Nosturit hyödyntävät
tehokkaasti pystysuuntaisen tilan, mutta vievät verraten
vähän lattiatilaa.
Monenlaiset ratkaisut voidaan toteuttaa integroimalla
SMC-nosturit osaksi suuren volyymin tai tiiviin varastoinnin
manuaalisia tai goods-to-person-automaatiojärjestelmiä.
SMC on myös ihanteellinen ratkaisu herkän tai arvokkaan
tavaran turvalliseen varastointiin, ja järjestelmää voidaan
käyttää myös pakattujen tuotteiden toimituspuskurina
ennen lähetystä. Nosturin kulkunopeus on 5 m/s, ja se
ulottuu 6–24 metrin korkeusalueelle.

Cuby-yksitaso Shuttle on
maksimaalisen varastotiheyden
tarjoava huipputehokas
järjestelmä, joka on ihanneratkaisu
täysautomaattiseen laatikko- ja
pahvipakkausvarastoon. Cuby
Shuttlet kuljettavat luotettavasti
maks. 35 kg:n laatikoita.

Monitaso Shuttle järjestelmä
Pienten kuorma-alustojen varastointijärjestelmä
Yhden tai kahden varastopaikan syvyys
Yhden tai kahden syvyyden lastauslaite

CUBY
Monitaso Shuttle järjestelmä
Pienten kuorma-alustojen varastointijärjestelmä
Kahden varastopaikan syvyys
Yhden syvyyden lastauslaite

Skaalautuva yksitaso Shuttle on
suunniteltu käytettäväksi erittäin
dynaamisissa, automaattisissa
laatikkovarastojärjestelmissä.
Mukautuu dynaamisesti erilaisiin
varastopaikkakokoihin ja soveltuu
hyvin monenlaisille, enintään 50
kg:n kuljetusalustoille.

SSI FLEXI SHUTTLE
Joustava yksitaso Shuttle järjestelmä
Pienet kuormankantaja-alustat

Karusellivarastointi
SSI SCHÄFERin-karusellijärjestelmässä yhdistyvät varastointija keräilyjärjestelmä. Täysautomaattisesta vaakakarusellista
laatikot siirretään kuljettimia pitkin keräilyasemiin
(goods-to-person). Laatikoiden varastointi ja nouto on
toteutettu kaksisyklisellä prosessilla, joka saavuttaa jopa
250 kaksoissyklin tuntinopeuden yhtä karusellia kohden.
Sijoittamalla useampia karusellejä rinnakkain tai päällekäin
saavutetaan järjestelmältä tarvittava suorituskyky.
Järjestelmä on modulaarinen ja kompakti ja soveltuu myös
lähetysten puskurivarastoksi.
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OHJEELMISTORATKAISUT

KPI-mittarit ja seurantanäytöt
SSI SCHÄFERin WAMAS® Lighthouse Logistics
valvomossa visualisointiteknologia yhdistyy logistiikan
suorituskykymittarien esittämiseen. WAMAS® Lighthouse
ohjelmiston avulla voit tarkastella ja analysoida järjestelmän
toimintaa ja tehdä tehokkaita päätöksiä.

OHJELMISTORATKAISUT
Älykkäät IT-ratkaisut on suunniteltu ratkaisemaan yrityksenne
nykyiset ja tulevat sisälogistiikan haasteet.

Keskitetty tietovarasto ei visualisoi ainoastaan järjestelmää,
vaan myös koko materiaalivirran. Se sisältää myös
keskeiset suorituskykymittarit (KPI) ja laajan valikoiman
valvontamahdollisuuksia. Tämä ”keskitetty tiedonsaantipiste”
yhdistää teknisen ja logistisen näkökulman operatiivisiin
tietoihin yhdessä ohjauspaneelissa, josta voivat hyötyä monet
erilaiset käyttäjäryhmät.

Varastonhallinta- ja ohjausjärjestelmä
WAMAS®
WAMAS®-ohjelmisto kykenee hallitsemaan
logistiikkatoimintaanne kokonaisuutena. Siinä kaikki
sisälogistiikan komponentit yhdistyvät yhdeksi älykkääksi
järjestelmäksi. Ohjelmisto hallitsee ja valvoo kaikkia
sisälogistiikan prosesseja. Tämä kattaa tehokkaan ja joustavan
tilauskäsittelyn, nimikkeiden liikkeet ja resurssien optimoinnin.
Samalla ohjelmisto analysoi logistiikan suorituskykyä ja auttaa
päivittäisessä jotamisessa.
SSI SCHÄFERin ohjelmistoratkaisut on suunniteltu
yksinkertaistamaan varastoautomaation käyttöä. Ne
ovat täysin yhteensopivia SSI SCHÄFERin kuljetin- ja
hyllyteknologiakomponenttien kanssa. Monipuolisten
rajapintojen ansiosta voitte myös liittää järjestelmän muiden
toimittajien ohjelmistoihin ja palveluihin. Käyttämällä
varta vasten huipputehokkaan logistiikkajärjestelmän
ohjaukseen suunniteltua ohjelmistoa pystytte lyhentämään
läpimenoaikoja, säästämään kustannuksissa ja saamaan kaiken
hyödyn irti järjestelmästä.

OHJELMISTORATKAISUN ETUJA
• Pienentää pääomakustannuksia
• Pienentää yksikkökustannuksia
• Parantaa suoritustehoa
• Mahdollistaa selkeän ja tehokkaan päätöksenteon
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WAMAS-OHJELMISTON EDUT
• Modulaarinen järjestelmä
• Integroituu saumattomasti SSI SCHÄFERin
järjestelmiin ja muiden toimittajien
ohjelmistoihin
• Avoimet rajapinnat mahdollistavat helpon
liittämiseen ERP-järjestelmäänn

Konsernitason ratkaisut
WAMAS® GO!
WAMAS® GO! on ensisijaisesti keskikokoisiin,
manuaalisiin varastointijärjestelmiin suunniteltu
varastonhallintajärjestelmä. WAMAS® GO! sisältää
integroituna vakioprosessit, ja sillä voidaan optimoida
mm. tavaran vastaanotto, varastointi, kuljetus,
keräily ja lähetys. Se sisältää kaikki manuaalisessa
varastossa tarvittavat toiminnot. WAMAS® GO!
kasvaa yrityksesi mukana ja sen toimintoja voidaan
laajentaa tulevaisuudessa esimerkiksi ohjaamaan
varastoautomaatiota.

SSI SCHÄFERin Enterprise Solution yksikkö kehittää ja
ylläpitää logistiikanhallintatyökaluja varastoinnin, kuljetuksen
ja yrityksen resurssienhallinnan tarpeisiin. Keskitymme toisin
sanoen asiakkaidenne toiveiden luotettavaan ja kestävään
toteuttamiseen.
SSI SCHÄFERin konsernitason ratkaisut käsittävät
koko toimitusketjun ja katsovat logistiikkaprosesseja
ja myyntitoimintoja kokonaisuutena alusta loppuun
asti. Tämä sisältää eri toimintojen välisen suunnittelun,
aikataulutuksen ja logistiikan hallinnan osana joustavaa
varastonhallintajärjestelmää.
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ASIAKASPALVELU JA TUKI

ASIAKASPALVELU JA TUKI ( CSS )
SSI SCHÄFER on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen parhaat
ratkaisut ja palvelut. Voimme huolehtia kaikista logistiikan
tarpeistanne, ympärivuorokautisesta teknisestä tuesta
päivittäisiin kysymyksiin.

SSI SCHÄFERin huolto- ja kunnossapitosopimukset
on suunniteltu varmistamaan asiakkaan järjestelmän
korkean käytettävyystason ja pitkän elinkaaren.
Kaikki tarjotut palvelut yhdellä sopimuksella joka
räätälöidään juuri teidän tarpeiden mukaiseksi
ja optioita voidaan hienosäätää dynaamisesti
sopeutumaan tuotantotilanteeseenne. Ratkaisuunne
optimoidusta elinkaaripalvelusta löytyy kaikki tarvittavat
palvelut vuosihuolloista aina avaimet käteen ylläpitoon
saakka.

PALVELUT PÄHKINÄNKUORESSA
• Tekninen tuki 24/7
• Järjestelmän etävalvonta
• Vuosi tarkastukset
• Ennakkohuolto
• Turvallisuustarkastukset
• Varaosapalvelu
• Korjaukset
• Retroit/ modernisoinnit
• Resident Maintenance -Avaimet käteen ratkaisu
• Konsultointi ja koulutus

SSI SCHÄFER RESIDENT MAINTENANCE -PALVELU
Suojele investointiasi kattavalla laitteistohuoltopalvelullamme.

Olemme asiakas sitoutuneita.

22

Resident Maintenance® on kattava
järjestelmänylläpitopalvelumme. SSI Resident Maintenance®
-palvelun tekniset asiantuntijat tarjoavat kattavat ylläpito,
huolto- ja tukipalvelut ja vähentävät yhtiönne omaa
työkuormaa merkittävästi.
Organisoimme ja otamme vastuun järjestelmän jatkuvasta ja
kestävästä ylläpidosta varmistaen pitkän ja hallitun elinkaaren.
Tekniset asiantuntijamme tuntevat SSI SCHÄFERin järjestelmät
syvällisesti ja toimivat yhdessä tuotantohenkilöstönne
kanssa. Yksilöllisesti valittujen KPI-suorituskykymittarien
avulla paikallinen huoltotiimi pystyy määrittämään
virheet ja kehittämään jatkuvasti järjestelmiä vastaamaan
prosessienne tarpeita. KPI-mittareita hyödynnetään myös
jatkuvan kehittämisen ohjelmassa. Sen avulla tiimi pystyy
tunnistamaan mahdollisia ongelmia jo ennen niiden
ilmaantumista, käyttämään resursseja optimaalisesti ja
hoitamaan ripeästi mahdolliset ongelmatilanteet. Nykyaikaisen
suunnitteluohjelmiston ansiosta sovitut huoltotyöt voidaan
hoitaa koordinoidusti välttäen häiriöt normaali prosesseillenne.

EDUT PÄHKINÄNKUORESSA
• Järjestelmänne jatkuva kehitys ja optimointi
• Varaston optimaalinen käyttöaste
• Koko laitteiston kunnossapito – tarpeen vaatiessa jopa
24/7
• Kattavat huoltosuunnitelmat ja kaikkien tärkeimpien
järjestelmäkomponenttien määräaikaistarkastukset
• Kaikkien laitteiston osien ennustava ja ennakkohuolto
• Elinkaari hallintana käyttöikänsä päässä olevien
kulutusosien tunnistaminen ajoissa ja ehkäisevä vaihto
• Nykyaikaiset huollonsuunnittelutyökalut
mahdollistavat dynaamisen huoltosuunnittelun ottaen
huomioon prosessinne, sekä laitteiston käyttötunnit

23

KUUSI SYYTÄ VALITA SSI SCHÄFER
• Turvallisuus:
Koska SSI SCHÄFER on taloudellisesti riippumaton perheyritys, se on sitoutunut pitkäkestoisiin ratkaisuihin. Voit
luottaa siihen, että palvelemme sinua vuosienkin päästä.

• Luotettavuus:
Kansainvälisen asiakaspalvelu ja -tukiverkostonsa
ansiosta SSI SCHÄFER pystyy takaamaan järjestelmän virheettömän toiminnan kestävällä tavalla.

• Tehokkuus:
Ratkaisumme ovat mukautettavia ja kasvavat asiakkaan
tarpeiden mukaan. SSI SCHÄFER -ratkaisu on sijoitus
tulevaa varten.

• Osaaminen:
Ratkaisumme ovat viimeisimpien teknisten vaatimusten mukaisia ja nykyaikaisia, ja ne on helppo
integroida olemassa oleviin IT-järjestelmiin.

• Laatu:
SSI SCHÄFER on automaatiojärjestelmien asiantuntija, joten
voimme tarjota asiakkaillemme itse tuottamiamme, yhden
tahon kehittämiä ratkaisuja. Näin voit olla varma siitä, että
saat tarpeisiisi täydellisesti sopivan ja laadukkaan ratkaisun.

• Kansainvälisyys:
SSI SCHÄFER toimii kansainvälisellä tasolla,
joten asiakkaat eri puolilla maailmaa voivat ottaa
yhteyden omalla alueellaan toimivaan yksikköön
omalla kielellään.

ssi-schaefer.com
0817FI © SSI SCHÄFER
Painettu Saksassa.
SSI SCHÄFER ei vastaa mahdollisista painovirheistä.

