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TIETOJA FREJA TRANSPORT & LOGISTICS A/S 
-YHTIÖSTÄ

FREJA

FREJA on kattavien kuljetus- ja logistiikkapalvelujen tarjoaja. Yhtiö palvelee 
monien eri liiketoiminta-alueiden asiakkaitaan kuljetuksissa, tilausten 
kirjaamisessa, pakkaamisessa ja toimituksessa aina vastaanottajalle saakka. 
Yhtiö hyödyntää tässä kattavia globaaleja kuljetusyhteistyöliittoja sekä 
Pohjoismaissa sijaitsevia varastojaan ja tullivarastojaan.

Jørgen J. Hansen perusti yksityisomisteisen 
tanskalaisyritys FREJAn vuonna 1985. Yhtiö on nykyään 
kansainvälinen toimija, jolla on sivuliikkeet Tanskan 
lisäksi Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Puolassa ja 
Kiinassa.
Perustamisestaan lähtien FREJA on kasvanut noin 
20 prosentin vuosivauhtia. Nykyisin yhtiö työllistää 
800 sitoutunutta työntekijää ja toimittaa joka vuosi 2 
miljoonaa tavaralähetystä.
Yksi FREJAn asiakkaista on kenkäkauppias Deichmann, 
jonka puolesta yhtiö hoitaa kaikki Tanskan ja 
Ruotsin verkkokauppatilaukset. Sopimus kattaa 
kenkien varastoinnin, tilausten keräilyn ja käsittelyn 
sekä kaikkien verkkokauppatilausten toimituksen 
molemmissa maissa. Kaikki tilaukset käsitellään ja 
toimitetaan FREJAn toimiston yhteydessä olevasta 
varastosta Tanskan Skanderborgista käsin.

FREJA käsittelee joka päivä 400–500 
verkkokaupan tilausta, joita tekevät Deichmannin 
tanskalaiset ja ruotsalaiset asiakkaat – 
ruuhkahuippuina tilauksia tulee jopa 1000 
päivässä.
Ennen uutta keräily- ja varastointiratkaisua kaikki 
kengät varastoitiin ulkoisen varaston hyllystöihin, 
mikä vaati 1000 m2 varastopinta-alaa hyllystöille, 
ja työntekijät joutuivat kävelemään paljon 
noutaessaan jokaisen yksittäisen tilauksen.
Kenkäkauppiaalla oli kunnianhimoisia 
kasvusuunnitelmia Tanskan ja Ruotsin 
markkinoiden suhteen. Sen vuoksi FREJAn 
oli varmistettava, että varasto pysyy mukana 
vauhdissa, kun nämä suunnitelmat toteutuisivat.

• Useiden varastotoimipisteiden keskittäminen

• Jopa 1000 tilauksen keräily päivässä

• Turvallinen ja ergonominen työpaikka

• Tulevaisuuden kasvusuunnitelmiin valmis 

HAASTE TIIVISTETTYNÄ

HAASTE

”Asiakkaamme suunniteltu kasvuvauhti on 
ripeä, ja olisimme voineet tehdä enemmän 
työtä samalla tavoin ja rakentaa lisää 
hyllyjärjestelmiä manuaaliseen keräilyyn – tai 
sitten ajatella innovatiivisemmin. Päätimme 
valita jälkimmäisen lähestymistavan.”

HAASTE

Marina Steensen
Group Healthcare 

Logistics Director at 
FREJA
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RATKAISU LOPPUTULOS
Useiden toimittajien huolellisen arvioinnin 
jälkeen FREJA valitsi SSI SCHÄFERin 10 
LOGIMAT®-varastoautomaattia uudeksi 
keräily- ja varastointiratkaisuksi, jolla kaikki 
Deichmannin verkkokauppatilaukset toteutetaan. 
Vain kymmenen päivää asennuksesta 
varastoautomaatit olivat valmiina käyttöön. 
Kussakin LOGIMAT-moduulissa on 37 kaukaloa, ja 
yhteensä kapasiteetti sallii yli 40 000 kenkäparin 
varastoinnin.
LOGIMAT® -varastoautomaatit on varustettu 
LOGITILT-toiminnolla, jonka ansiosta työtekijä 
näkee helposti kunkin kaukalon sisällön. Keräily 
automaatista on hyvin ergonomista.

LOGIMAT-automaattien ansiosta FREJA pystyy 
varastoimaan ja keräilemään saman määrän kenkiä 
350 m2 tilassa 1000 m2 tilan sijaan – ja automaatit 
ovat valmiina tulevaa kasvua varten.

Tilaa säästävä ratkaisu antoi FREJAlle jopa 
tilaisuuden yhdistää useita varastoja yhteen. 
Näin kaikki erään toimipaikan varastotoiminnot 
saatiin siirrettyä ja ulkopuolinen vuokrasopimus 
lopetettua tarpeettomana.

Lisäksi tilausten toteuttaminen on nopeutunut. 
FREJAn keräily on nyt nopeampaa ja 
tehokkaampaa ja kulkeminen varastossa 

pienentynyt murto-osaan, mikä säästää 
työntekijöiltä paljon askelia joka päivä.

Eräs varastoautomaattien tuoma lisähyöty 
on LOGITILT-toiminnon antama ergonomia. 
Työpisteessä kallistuvat kaukalot varmistavat 
ergonomisen keräilyn.

”SSI SCHÄFER teki hyvää työtä, kun he perehtyivät 
tarpeisiimme ja valoivat meihin uskoa. Kun heillä 
lisäksi oli taloudellisesti järkevä ratkaisu, korkea 
laatutaso ja hyvät referenssit, valinnan tekeminen 
oli helppoa”, Marina Steensen tiivistää.

LOPPUTULOSRATKAISU

”Valitsimme tämän ratkaisun yhdessä 
FREJAn kanssa, koska halusimme lisää 
nopeutta ja tehoa. Olemme erittäin 
tyytyväisiä kokonaisratkaisuun.” 

Dennis Timmermann, 
Distribution Logistics, 
Deichmann SE
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Varastointitila yhteensä 1000 m2 (SSI SCHÄFER 
LOGIMATin vaatima pinta-ala = 350 
m2)

Nimikkeet (SKU) Noin 70 000

Kuormitushuiput Noin 400–500 tilausta päivässä – jopa 
1000 tilausta kiireaikoina

Tekniset tiedot
Numero 10

Leveys 4,025 mm

Korkeus 9,150 mm

Kaukaloiden lukumäärä Keskimäärin 37 kaukaloa per 
varastoautomaatti

Varastoidut tuotteet Yhteensä 40 000 paria kenkiä

Lisävarusteet
LOGITILT Työergonomiaa parantava kauka-

loiden kallistusmekanismi

Ohjelmisto
LOGISOFT Enterprise eräkeräilyyn

TIETOJA JA LUKUJA

LOGIMAT Vertical Lift Modules

Järjestelmän avainluvut

• Erittäin kätevä goods-to-person-keräilyprosessi

• Kompakti rakenne tarjoaa taloudellisia hyötyjä 
ja ympäristöetuja

• Kävelyyn käytetty aika lyhenee yli 70 %

• Staattisiin ratkaisuihin verrattuna varastoauto-
maatti vaatii jopa 90 % vähemmän varastotilaa

• Automaattiset prosessit ja ergonominen 
suunnittelu

• Suorituskyky kasvaa yli 20 %

PÄHKINÄNKUORESSA:
LOGIMAT-VARASTOAUTOMAATTI
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MIKSI KANNATTAA VALITA SSI SCHÄFER?

© 2020 SSI SCHÄFER 
Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi sallittu vain SSI SCHÄFERin nimenomaisella 
luvalla. Emme ota vastuuta painovirheistä. 

  Vakaus: 
  Taloudellisesti riippumattomana perheyrityksenä SSI 

SCHÄFER on sitoutunut pitkän aikavälin ratkaisuihin. 
Voit luottaa siihen, että asiantuntijatiimimme on 
apunanne tänään, huomenna ja tulevina vuosina.

  Tehokkuus:
  SSI SCHÄFERin ratkaisut ovat skaalautuvia ja kasvavat 

liiketoimintanne mukana. Ratkaisuun voi aina tehdä 
muutoksia tai jälkiasennuksia.

  Laatu:
  AJärjestelmäasiantuntijana ja alkuperäisenä laitevalm-

istajana SSI SCHÄFER tarjoaa räätälöidyt, juuri teidän 
haasteisiinne sovitetut korkealaatuiset ratkaisut samalta 
toimittajalta.

  Luotettavuus:
  Maailmanlaajuisen asiakaspalvelu- ja tukiverkostonsa 

avulla SSI SCHÄFER varmistaa järjestelmänne sujuvan 
toiminnan niin asennuksen aikana kuin sen jälkeenkin.

  Osaaminen:
  SSI SCHÄFERin ratkaisut ovat aina ajan tasalla ja 

noudattavat viimeisimpiä teknologiastandardeja. 
Ne voidaan integroida helposti olemassa oleviin 
tietojärjestelmiinne.

  Kansainvälisyys:
  Globaalina organisaationa SSI SCHÄFERillä on 

paikallisia toimipisteitä kaikkialla maailmassa. Yli 70 
tytäryhtiömme asiantuntijat palvelevat sinua omalla 
kielelläsi. 


