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OM FREJA TRANSPORT & LOGISTICS A/S

FREJA

FREJA er totalleverandør af løsninger inden for transport, logistik og 
lagring. Med omfattende globale transportalliancer, faciliteter til lagring 
og frilagerfaciliteter i Norden tilbyder virksomheden transport, online-
booking, emballering og pakkeopgaver samt levering til slutbrugeren for 
kunder i alle virksomhedssegmenter.

FREJA har været privatejet siden virksomheden blev 
grundlagt af Jørgen J. Hansen i 1985, og er i dag en 
international aktør med afdelinger i både Danmark, 
Finland, Sverige, Polen og Kina. Siden etableringen 
har FREJA haft en årlig vækstrate på cirka 20 %, og 
i dag har virksomheden omtrent 800 dedikerede 
medarbejdere og 2 millioner forsendelser hvert år.

FREJA håndterer alle e-handelsordrer til de danske og 
svenske markeder for en af sine kunder, Deichmann, 
som er en stor spiller inden for modesko. Aftalen 
omfatter lagring af sko, plukning af ordrer og pakning 
samt forsendelse af alle e-handelsordrer til begge 
lande. Alle ordrer håndteres og afsendes fra FREJAs 
administration og lager i Skanderborg.

“Med kundernes planlagte vækstrater 
kan vi enten vælge at gøre mere af det 
samme og etablere flere hyldesystemer 
til manuel plukning – eller tænke 
innovativt. Vi har valgt det sidste.” 

Marina Steensen
Group Healthcare 

Logistics Director hos 
FREJA



3

FREJA håndterer hver dag mellem 400 og 500 
online-ordrer fra Deichmanns danske og svenske 
e-handelskunder – ved spidsbelastninger helt op 
til 1.000 ordrer om dagen.

Før etablering af den nye plukke- og lagerløsning 
blev alle sko opbevaret på hylder på et eksternt 
lager, hvilket krævede hyldeplads på mere end 
1.000 m2, hvor medarbejderne skulle gå langt for 
at plukke hver enkelt ordre. 
 
Deichmann har fastlagt ambitiøse vækstplaner for 
udviklingen af de danske og svenske markeder. 
Derfor måtte FREJA sikre, at lagerfaciliteterne 
kunne leve op til disse planer i fremtiden.

• Centralisering af adskillige lagerplaceringer

• Plukning af op til 1.000 ordrer dagligt

• Sikker og ergonomisk arbejdsplads

• Fremtidssikker løsning, velegnet til vækstplaner

KORT OM UDFORDRINGEN

UDFORDRINGEN

UDFORDRINGEN
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LØSNINGEN
Efter en omhyggelig evaluering af flere 
leverandører valgte FREJA at anskaffe 10 stk. SSI 
LOGIMAT® lagerautomater fra SSI Schäfer som 
deres nye lager- og plukkeløsning til effektuering 
af alle Deichmanns e-handelsordrer. Efter kun 10 
dages montagetid var automaterne klar til at blive 
fyldt. Hver lagerautomat har 37 skuffer med plads 
til opbevaring af mere end 40.000 par sko.

LOGIMAT® lagerautomaterne har en LOGITILT 
vippemekanisme, der giver medarbejderen et 
godt overblik over hver skuffe, og som giver en 
ergonomisk korrekt plukning af varer og reducerer 
rækkedybden.

LØSNINGEN

“Vi har valgt denne løsning i samarbejde 
med FREJA for at øge hastigheden og 
effektiviteten, og vi er meget glade for 
den samlede løsning.” 

Dennis Timmermann 
Distribution Logistics hos 
Deichmann Sverige
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RESULTATET
Med LOGIMAT® lagerautomaterne kan FREJA nu 
opbevare og plukke det samme antal sko på kun 
350 m2 i stedet for 1.000 m2 – og de er klar til den 
fremtidige vækst.

Med den pladsbesparende løsning kunne FREJA 
også samle adskillige lagerfaciliteter i én, og 
dermed opsige en ekstern lejeaftale og samle alle 
lageraktiviteter under ét tag.

Desuden er hastigheden på effektueringen af 
ordrer steget. FREJA har nu hurtigere og mere 
effektive plukkeprocesser, og gåafstandene på 
lageret er reduceret til et minimum, hvilket sparer 
medarbejderne for utallige skridt hver dag. 

En anden fordel ved lagerautomaterne er 
den ergonomiske plukning ved hjælp af 
LOGITILT mekanismen, der vipper skufferne i 
betjeningsåbningen og dermed sikrer ergonomisk 
korrekt plukning.

”SSI SCHÄFER gjorde et stort stykke arbejde for 
at forstå vores behov, og det var tillidsvækkende. 
Sammenholdt med det havde de en økonomisk 
fornuftig løsning, en høj kvalitet og gode 
referencer, og så var valget let,” tilføjer Marina 
Steensen.

RESULTATET
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Lagerareal 1,000 m2 i alt
(SSI SCHÄFER LOGIMAT lagerareal = 350 m2)

SKU’er Cirka 70.000

Spidsbelastningsperioder Cirka 400-500 ordrer dagligt – op til 1.000 ordrer 
ved spidsbelastninger.

Specifikationer
Antal 10

Bredde 4,025 mm

Højde 9,150 mm

Antal skuffer Gennemsnitligt 37 skuffer pr. lagerautomat

Indlagrede varer 40.000 par sko i alt

Tilvalg
LOGITILT Vippemekanisme på skuffen for ergonomisk 

plukning.

Software
LOGISOFT enterprise til batch-plukning 

FAKTA OG TAL

LOGIMAT Vertical Lift Modules

Nøgletal for systemet

• Høj komfort gennem varer-til-person-princippet

• Kompakt design giver ergonomiske og miljømæs-
sige fordele

• Gåafstanden på lageret reduceres med mere end 
70 %

• Behovet for gulvplads reduceres med 90 % sam-
menlignet med traditionelle statiske lagerløsninger

• Automatiserede processer og ergonomisk design

• Ydeevnen forbedres med over 20 %

HOVEDTRÆK:
SSI LOGIMAT® LAGERAUTOMAT
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SEKS ÅRSAGER TIL AT VÆLGE     
SSI SCHÄFER

© by SSI SCHAEFER.  
We reserve the right to make technical changes to all products shown in this 
document. Product colours may differ from the original due to printing processes. 
We assume no liability for typographical errors.

  Stabilitet 
 SSI SCHÄFER er en økonomisk uafhængig, familieejet  
 virksomhed og vores strategi har et langsigtet fokus  
 på at skabe en stabil, kontinuerlig og bæredygtig vækst  
 med langsigtede løsninger. 

  Pålidelighed
  Takket være vores verdensomspændende Customer 

Service & Support-værk sikrer SSI SCHÄFER problemfri 
drift af dit system, både under og efter installationen.

  Effektivitet
 Løsninger fra SSI SCHÄFER er skalérbare og kan ud 
 vides i takt med vækst og ændrede behov i din virsom-
hed. Du kan altid udbygge eller ændre systemet.

  Kvalitet 
 Som systemspecialist og OEM leverer SSI SCHÄFER  
 skræddersyede koncepter og løsninger i topkvalitet  
 fra en kilde og specifikt udviklet til at håndtere dine  
 udfordringer.

  Knowhow 
  Løsninger fra SSI SCHÄFER er altid opdaterede med 

de seneste teknologiske standarder og er nemme at 
integrere i eksisterende IT-systemer.

  Internationalt
  SSI SCHÄFER er en global koncern med lokale kon-

torer over hele verden. Med 70 datterselskaber taler 
vores ekspertteam dit sprog.


