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SSI LOGIMAT® 
-VARASTOAUTOMAATTI

Pienosien dynaaminen varastointi- ja 
keräilyratkaisu

ssi-schaefer.com
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SSI SCHÄFERin SSI LOGIMAT® -varastoautomaatti on ratkaisu 
näihin ja moniin muihin haasteisiin.

SSI LOGIMAT® -varastoautomaatti on ikään kuin suuri veto-
laatikosto, jossa on kaksi pinoa keräilyalustoja (yksi alusta 
edessä ja yksi takana). Kahden keräilyalustarivin välissä 
on hissi. Hissi nousee varastointilaitteen koko korkeuden, 
ja ottaa halutun keräilyalustan paikaltaan ja toimittaa sen 
käyttöaukolle. 

Yksikössä on luukku edessä, ja käyttäjät voivat valita halu-
amansa keräilyalustan käyttöliittymästä. Yksikkö lähettää 

keräilyalustan käyttöaukolle, missä käyttäjä voi poimia 
tavarat turvallisesti.
 
Varastoautomaatti säästää valtavasti tilaa. Pinta-alatarve on 
erittäin pieni, koska kaikki varastoidaan pystysuunnassa.

Varastoautomaatteja käytetään kaikenlaisiin tarpeisiin 
pulteista ja muttereista arvotavaroihin ja lääketuotteisiin. 
Lisäksi varastoautomaatit toimitetaan usein lisävarust-
ein, joilla keräilystä saadaan käytännössä virheetöntä, 
ergonomiasta loistavaa ja keräilynopeudesta entistäkin 
ripeämpää.

ONKO TILA LOPPUMASSA TAI ONGELMIA 
KERÄILYNOPEUDEN KANSSA?
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•  Erittäin kätevä 
goods-to-person-keräilyprosessi

•  Kompakti rakenne tarjoaa taloudellisia ja 
ympäristöetuja

•  Pienosien maksimaalinen varastointitiheys 
säästää jopa 90 % lattia-alaa

•  Automatisoidut prosessit ja ergonominen  
suunnittelu parantavat suorituskykyä yli 20 %

•  Vaatii vain vähän huomiota käyttäjiltä, ja lyhyt 
käyttökoulutus riittää

•  Automaattiset prosessit ja loistava ergonomia 
tehostavat toimintaa

SSI LOGIMAT® -VARASTOAUTOMAATIN ETUJA

SSI LOGIMAT® ON 
MONITOIMIRATKAISU VARASTOINTIIN 
JA KERÄILYYN
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Tilankäytön optimointi
Hyödyntää tilojen koko huonekorkeuden, 
säästää tilaa ilman kalliita rakenteellisia 
laajennuksia, lisää kapasiteettia 
maksimaalisella tiiviydellä

Parempi keräilytehokkuus
Goods-to-person-periaate lyhentää 
etäisyyksiä ja tehostaa keräilyä

Ergonomista turvallisuutta
Yksilölliset työtasokorkeudet 
ja turvajärjestelmät vähentävät 
sairastamisesta johtuvia poissaoloja ja 
parantavat työtyytyväisyyttä

Turvallisempaa keräilyä
Säästää kustannuksissa innovatiivisten 
koneellisten toimintojen ja virheettömän 
keräilyn avulla

Siisteys ja puhtaus lisäävät tehokkuutta
Lyhentää etsintä- ja kuljetusaikoja, parantaa 
työturvallisuutta, suojaa herkästi vaurioituvia nimik-
keitä ja auttaa välttämään kirjanpidossa virheellisiä 
varastomääriä

Digitalisointi tekee prosesseista läpinäkyviä
Nopeat yhteenvedot, varastoturvallisuus ja 
varastonimikkeiden jäljitettävyys helpottavat 
varastonpitoa ja parantavat varastoprosesseja 
kestävällä tavalla



RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET 
YHDISTELYYN
Dynaaminen SSI LOGIMAT® -järjestelmä on 
tulevaisuuteen katsova logistiikkaratkaisu.

Älykäs asennus
SSI LOGIMAT® -automaatti voidaan tarvittaessa 
asentaa myös varastorakennuksen ulkoseinään. 
Tällaisella asennuksella voidaan minimoida 
varaston laajentamisen rakennuskustannuksia, 
koska ainoa tarvittava muutos olemassa olevaan 
rakennukseen on käyttöaukon avaaminen 
seinään. Lisäksi varastoautomaattia käytettäessä 
järjestelmän korkeus voidaan suunnitella 
yksilöllisesti. Keräilyyn ja varastointiin voidaan 
käyttää useita SSI LOGIMAT® -automaatteja, ja 
tällä tavoin liittää yhteen varaston eri alueet.

Kuljetusjärjestelmien avulla vieläkin 
tehokkaampi
SSI LOGIMAT® -varastoautomaatin integroiminen 
ergonomisesti suunniteltuihin kuljetusjärjestelmiin 
on loistava tapa toteuttaa varaston tehokas 
materiaalivirtaus. Kuljetusjärjestelmä yhdistää 
yksittäiset varastoalueet tai työasemat toisiinsa. Näin 
työntekijät voivat keskittyä kokonaan tavaroiden 
keräilyyn SSI LOGIMAT® -automaatista.

Automaatiosiirtymä SSI LOGIMAT® -automaatin 
ja WEASEL®-vaunujen avulla
Muoviosien galvanointiin erikoistunut C+C 
Krug GmbH päätti siirtyä puoliautomaattisiin 
logistiikkaprosesseihin SSI SCHÄFERin tuella. 
Kolme SSI LOGIMAT® -varastoautomaattia, kaksi 
itseohjautuvaa WEASEL®-kuljetusvaunua ja lyhyt 
pakkausten kuljetusjärjestelmä takaavat tehokkaat 
prosessit varaston ja tuotannon välillä.
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LMB-laatikkomallisto on suunniteltu varta vasten varastoautomaatteja 
silmällä pitäen. Laatikot on suunniteltu 800 mm:n alustasyvyydelle, ja niitä 
voidaan vielä jakaa yksittäin väliseinillä. Tämän ansiosta ne mukautuvat 
varastoitavan tavaran ominaispiirteisiin helposti ja nopeasti.

Voidaan käyttää 

•  Optimaalinen tilankäyttö koko alusta-
syvyys hyödyntämällä

•  Tuotteet eivät sekoitu

•  Korkeusvaihtoehdot: 95 ja 195 mm

•  Leveysvaihtoehdot: 100, 200, 400 mm

•  Ergonominen käyttö yläpuolelta

•  Kevyt ja kestävä PP-materiaali

•  Helppo integroida toisiin 
varastoautomaatteihin

•  Helppo puhdistaa

•  Väliseinän asentaminen helppoa napsauttamalla

•  Tuotteet eivät sekoitu, vaan pysyvät turvallisesti 
omissa osioissaan

•  Jokaiseen LMB-laatikkoon mahtuu 800 mm pitu-
udelta tavaraa 

•  Kuusi väliseinäpaikkaa noin 100 mm välein = jopa 
seitsemän osiota 

•  Viistopinnat tarroja varten

•  Selvästi hiljaisempi ja kevyempi ratkaisu kuin 
perinteiset metalliväliseinät

EDUT LYHYESTI VÄLISEINÄLLISTEN LMB-LAATIKOIDEN EDUT  

VARASTOTILAN FIKSU HYÖDYNTÄMINEN 
LMB-LAATIKOIDEN KANSSA

Ulkomitat (P x L x K) Sisämitat (P x L x K) Kapasiteetti Jako jopa 

800 x 100 x  95 mm 774 x  74 x  93 mm  5.2 litraa 7 osioon

800 x 200 x  95 mm 774 x 174 x  93 mm 12.4 litraa 7 osioon

800 x 200 x 195 mm 774 x 174 x 193 mm 25.7 litraa 7 osioon

800 x 400 x  95 mm 774 x 374 x  93 mm 26.7 litraa 7 osioon

800 x 400 x 195 mm 774 x 374 x 193 mm 55.5 litraa 7 osioon

KÄYTTÖTAPAUKSIA

Yhdelle alustalle jopa 280 varastopaikkaa

Kaikkia viittä eri 
kokoa LMB-laatikoita 

voidaan käyttää 
varastohississä 

vaihdellen ja yhdessä 
sen mukaan, millaiset 

tarpeet ovat

Jokaisen LMB-mallin mukana tulee kaksi 
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Jatkuva valoverholla toimiva vahvistustoiminto 
käyttöaukolla optimoi keräilynopeuden.

LISÄVARUSTELAITTEET

LogiTilt-kallistusmekanismi tekee tavaroiden alustalta 
ottamisesta ergonomista. Mekanismin ansiosta 
kurottamissyvyys lyhenee ja käyttäjä saa paremman 
yleisnäkymän alustan koko syvyydeltä. Kallistuskulmaa 
voidaan säätää yksilöllisesti kullekin alustalle 10–30 
asteen välillä yhden asteen portain. 

LogiTilt LogiBar

LogiDrive on automaattinen toiminto, joka tuo 
alustan ulospäin lähemmäs käyttäjää. Rullaratojen 
ansiosta toiminta on pehmeää ja hiljaista. Tämä 
ergonomiatoiminto on ihanteellinen esimerkiksi 
nosturilla käsiteltävien painavien tuotteiden kanssa.

LogiDrive
LogiGate on hissikuilun ja käyttöaukon erottava 
keskiöportti. Keskiöportti koostuu kahdesta osasta. Ketju 
liittää kaksi osaa yhteen, ja portin alempi puolikas toimii 
vastapainona. Mekanismi puolittaa sykliajat ja säästää 
energiaa.

LogiGate



SSI LOGIMAT® -automaattiin voidaan asentaa 
lisävarusteena LogiPointer-mekanismi, joka vähentää 
keräilyvirheitä. Laserosoitin näyttää käyttäjälle 
visuaalisesti oikean varastopaikan.

LogiPointer

LogiDual on suorituskykyä parantava 
rinnakkain toimiva, aikaviivästetty 
keräilyalustansiirtomekanismi. Samalla kun 
tuotteita poistetaan ensimmäiseltä keräilyalustalta, 
toinen keräilyalusta on jo matkalla käyttöaukolle.

LogiDual

LogiPull on käsikäyttöinen, täyspitkä keräilyalustanjatke 
kahdella alustatelineellä. Telineet kiinnitetään hyllyihin 
pystyyn, mutta lattiakiinnitys ei ole tarpeen. Käyttöaukko 
ja taittuvat kahvat mahtuvat rullaradoille, joten ulosvetoon 
tarvittava manuaalinen voima on vähäinen.

LogiPull

LISÄVARUSTELAITTEET



Vähimmäiskorkeus Enimmäiskorkeus Kuormakapasiteetti 
per alusta 

Koneen 
kuormakapasiteetti 

2,450 mm jopa 23 850 mm 100 
mm välein

jopa 700 kg jopa 80 tonnia 
vakioratkaisuna 
(korkea 
kuormakapasiteetti)

25mm 25mm / 1”

Alustan mitat (mm) Leveys (A) ml. 
paneelit (mm)

Syvyys (B) ml. 
paneelit (mm)

1,825 x 625 2,370 2,712

1,825 x 815 2,370 3,092

1,825 x 1,323 2,370 4,616

2,025 x 625 2,570 2,712

2,025 x 815 2,570 3,092

2,025 x 1,323 2,570 4,616

2,425 x 625 2,970 2,712

2,425 x 815 2,970 3,092

2,425 x 1,323 2,970 4,616

2,825 x 625 3,370 2,712

2,825 x 815 3,370 3,092

2,825 x 1,323 3,370 4,616

3,025 x 625 3,570 2,712

3,025 x 815 3,570 3,092

3,025 x 1,323 3,570 4,616

3,225 x 625 3,770 2,712

3,225 x 815 3,770 3,092

3,225 x 1,323 3,770 4,616

3,625 x 625 4,170 2,712

3,625 x 815 4,170 3,092

3,625 x 1,323 4,170 4,616

4,025 x 625 4,570 2,712

4,025 x 815 4,570 3,092

4,025 x 1,323 4,570 4,616

Korkeussäädettävä alusta 25 mm / 1” portain

Paneelien vakiovärit

RAL 5014 
(kyyhkynsininen)

RAL 9010 
(puhdas 
valkoinen)  

RAL 7024 
(grafiitinharmaa) 

RAL 7035 
(vaaleanharmaa)

Muita värejä saatavilla pyynnöstä. Näytön tai tulostimen asetusten vuoksi 
nämä värit eivät välttämättä vastaa täysin todellisia värejä.

1. Korkeusmittauksen valoverho

2. Vakaa runkorakenne

3. Joustava alustakonsepti

4. Erilaisia metallilevyverhoiluja

5. Ergonominen käyttöaukko

6. Intuitiivinen kosketusnäyttö

7. Alumiiniset kulmaprofiilit

8. Kaksipuolinen hissikuilun valvonta

9. Turvavaloverho

10. Automaattinen tasojen korkeuden 
säätö

TEKNISET 
OMINAISUUDET

0
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TEKNISET OMINAISUUDET

Hissin voitelu
Hammastanko ja -pyörästö ovat varustettuja 
automaattisella voitelujärjestelmällä, joka suorittaa 
ennaltaehkäisevää huoltoa aina, kun hissi liikkuu.

Hissin osat
Hissi liikkuu hammaspyörämoottorilla, joka 
välittää voiman suoraan akseliin ja hammastangon 
hampaisiin. Kahden eri hammaspyörävälityksen 
avulla saadaan vakaan suorituskyvyn vaatimat 
toiminnot aina, kun käyttäjä valitsee keräilyalustan.

 1. Teleskooppivartiset poikkipalkit

 2. Hissin moottori

 3. Moottorin kannatin

 4. Hissin akseli

 5. Hissin tukilaippa

 6. Hissin ohjausmekanismi

 7. Lukitustappi

 8. Etuohjaustela

 9. Hissin alustan ohjain

10. Hissin voitelu

Lenze-asynkronimoottori 4 kW – 11 kW käyttökoneistosta riippuen. 
Käyttökoneisto on valittavissa neljästä mallista:

• Standard 

• LogiHeavy

• LogiPower

• LogiFast

Voimanlähde

Tekniset tiedot

Voimanlähde 480 V +/ 10 % 60Hz, 3l / PE

Sulakkeet 25 A – 40 A

Maks. teho 12 kVA – 21 kVA

Ohjausjännite 24 V DC

Hissin käyttökoneistot

Tekniset tiedot Standard Heavy Power Fast

Alustakuorma 
(kg)

570 700 320 700

•  Loistava käyttövarmuus vankan 
teknologian ansiosta

•  Vähäinen huoltotarve 
automaattisen voitelun ansiosta

•  Erinomainen paikannustarkkuus 
ilman vikaherkkää 
anturiteknologiaa

EDUT



OHJELMISTO

SSI LOGIMAT® -varastoautomaattiin kuuluu ohjelmoitava 
logiikkaohjain (PLC), joka on ensimmäinen askel kohti 
IT-pohjaista varastonhallintaa. Sitä käytetään graafisen 
käyttöliittymän avulla.

Laitteiston tila näkyy näytöltä. Toiminnot esitetään kieliriippumattomasti selkeillä kuvakkeilla.

Vakiomallinen logiikkaohjain ohjaa kaikkia 
taajuusmuuttajakäyttöisiä sähkömoottoreita, valvoo 
varastoituja nimikkeitä ja varmistaa jopa neljän käyttöaukon 
turvallisen toiminnan yhtä varastoautomaattia kohden.
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INTEGROITU VAKIOMALLINEN
LOGIIKKAOHJAIN

• Keräilyalustojen haku ja palautus

• Kiinteäpaikkainen varastostrategia

• Älykäs korkeuden mittaus (IHO)

ja automaattinen tiivistystoiminto

• Hissikuilun valvonta

• Turvavaloverho

• Täyttöasteen näyttö

• Lokiseuranta ja vianmääritys

• Käyttäjien hallinta

•  Kuormituksen ja kuilun valvonta jne.

PÄHKINÄNKUORESSA: 
PERUSTOIMINNOT

IT-pohjaisuus varmistaa organisoinnin, ohjauksen ja turvallisuuden



OHJELMISTO

LOGIDRIVER
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SSI LOGIMAT® -varastoautomaatissa on vakiomallinen 
ohjain (PLC). Varastoautomaatti yhdistetään asiakkaan 
WMS- tai ERP-järjestelmään valitsemalla vaadituista 
rajapinnoista ja yhtiömme LOGISOFT-ohjelmistosta.

Jokainen projekti perustuu suoraviivaiseen ja 
luotettavaan ratkaisuun, joka voidaan mukauttaa 
helpoin päivityksin juuri teidän yrityksenne logistiikan 
liiketoimintaprosessien vaatimusten mukaiseksi. Käyttö 
on helppoa selkeän kosketuspaneeliliittymän avulla.

Driver-rajapinnan avulla SSI LOGIMAT® -keräilyalustoja voidaan ohjata asiakkaan omalla ohjelmistolla. 
Driver on TCP/IP-protokollaan perustuva rajapinta. Tarkempia teknisiä tietoja voit pyytää paikallisilta 
asiantuntijoiltamme.

•  Virtaviivaiset varastoprosessit

•  Ei turhaa työtä

•  Integrointi olemassa oleviin  
prosesseihin on helppoa

•  Virheiden minimointi

•  Skaalautuvuus

•  Selkeä käyttöliittymä kosketusnäytöllä

EDUT LYHYESTI

Yksinkertaisista sovelluksista monimutkaiseen varastonhallintaan

SSI LOGIMAT® -automaatin ohjaus omalla ohjelmistolla

OHJAUS JA OHJELMISTO



LOGISOFT WMS on pk-yritysten tarpeisiin suunniteltu 
varastonhallintajärjestelmä. Sen suunnittelu perustuu 
ajatukseen, että varaston suorituskyvyn optimoinnilla 
ja manuaalisen työn minimoinnilla voidaan 
saavuttaa valtavia säästöjä niin kustannuksissa kuin 
ajankäytössäkin. 

Tämä onnistuu määrittämällä kullekin nimikkeelle 
ihanteelliset varastopaikat, ohjaamalla keräiltävien 
tilausten sekvenssejä ja antamalla mahdollisuus 
kehittyneiden, nopeutta tehostavien laitteistojen 
käyttöön. Tätä silmällä pitäen LOGISOFT-ohjelmisto 

Varastonhallintajärjestelmä pk-yritysten tarpeisiin

perustuu algoritmeihin, jotka optimoivat varastopaikat, 
keräilynopeuden ja tilankäytön. Tämä kaikki tapahtuu 
tavallisen käyttäjän silmiltä piilossa, mutta pinnanalainen 
toiminta nopeuttaa työskentelyä. 

Kehittyneet toiminnot ovat tietenkin hyväksi, mutta vain 
siinä tapauksessa, ettei niiden hyödyntäminen edellytä 
erikoiskoulutusta. LogiSoft on tavallisen käyttäjän 
helppo käyttää, nopea oppia ja intuitiivisten toimintojen 
ansiosta uusille käyttäjille riittää pelkkä lyhyt perehdytys 
järjestelmään.

LOGISOFT WMS
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LOGISOFT DRIVER

Yhdelle käyttöaukolle tarkoitettu LogiSoft Driver antaa 
mahdollisuuden käyttää SSI LOGIMAT® -automaatin 
toimintoja yksinkertaisilla HTTP-komennoilla:

• Keräilyalustojen toiminta (haku ja palautus)
• LogiTilt (kallistuslaite, joka pienentää kurotussyvyyttä 

ja tekee tuotteiden keräilystä ergonomista)
• LogiPointer (oikean keräilykohdan osoittava 

laserosoitinjärjestelmä)
• Tilakysely

LOGISOFT DRIVER
LOGISOFT Driver -ohjelmiston avulla SSI LOGIMAT® -automaattia 
voidaan ohjata luotettavasti ja tehokkaasti kolmannen osapuolen 
ohjelmistolla.

•   Tavaran vastaanotto

•   Keräily ja hyllyttäminen 

•   Keräily ja hyllyttäminen

     kämmenlaitteiden avulla

•   Koonti ja lähetys

•   Varaston laskenta

•   Automaattinen täydennys

LOGISOFT-varastonhall-
intajärjestelmän 
standardityöprosessit:

LOGISOFT-varastonhall-
intajärjestelmän 
valinnaiset työprosessit:

•   Pääjärjestelmäintegraatio

•   3PL-käsittely

•   Erä- ja sarjanumerokäsittely

•   Jatkuva varaston laskenta

•   Valo-ohjattu keräily

•   Tapahtumailmoitukset

•   Laaduntarkastus

•   Sisäinen täydennys

Tuetut 
automaatiolaitteistot:

•   SSI LOGIMAT® – vakiona

•   Pick Cart – valinnainen

•   Siirtohyllyt – valinnainen

•   Itseohjautuvat vaunut        
– valinnainen

•   Kuljetin – valinnainen



Ominaisuudet

Vakiomallinen logiikkaohjain LOGISOFT-versiot

LOGIDRI-
VER PLC-ohjelmisto Driver WMS

Valin-
naiset 

moduulit

Tavaran 
vastaa-
notto

Tavaran vastaanotto 

Saapuvien tavaroiden skannaus 

Mobiilisovellus tavaran vastaanottoon 

Laadun-
tarkastus

Laaduntarkastus 

Laaduntarkastusprosessin määrittely 

Nimikkeiden purku 

laaduntarkastusalueille


Hyllytys

Erä- ja sarjanumerohallinta  

Tuotantoerien hallinta 

Sarjanumeroiden hallinta 

Turvalli-
suus

Keräilyalustaan pääsyn rajoitus  

Keräilyalustat voidaan lukita  

Kirjautuminen LogiSoftiin älykortilla, 

RFID- tai muilla tunnisteilla

Asiakashallinta  

Salasanasuojaus jne.  

Inventaa-
rio

Pakkauskoot 

Pakkaukseen mahtuvien nimikemää-

rien määrittely


Pakkauksen optimaalinen valinta 

keräiltyjen nimikkeiden pohjalta


Kehittynyt inventointi 

Inventaaritilausten luonti varaston 

Jatkuva syklilaskenta 

Syklilaskentastrategioiden luonti 

LOGISOFT – OMINAISUUDET
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TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

TULOLOGISTIIKKA SISÄLOGISTIIKKA LÄHTÖLOGISTIIKKA

TAVARAN VASTAANOTTO

LAADUNTARKASTUS

HYLLYTYS UUDELLEEN LUOKITTELU

STOCK MOVEMENT

PHYSICAL INVENTORY

PAKKAUS

LÄHETYS

KERÄILY



Ominaisuudet

Vakiomallinen LOGISOFT-versiot

LOGIDRI-
VER

PLC-ohjel-
misto Driver WMS Valinnaiset 

moduulit

Nimikkei-
den siirto

Automaattinen täydennys 

Sijainnin tarjoaman kapasiteetin lasken-

ta kullekin nimikkeelle 

Määriteltyjen varastotasojen ylläpito 

Täydennystilausten hyväksyminen 

pääjärjestelmästä 

Uudelleen 
luokittelu

Varaston hallinta 

Varastopaikan optimointi keräilytihey-
den pohjalta



ABC-strategia 

3PL-käsittely 

Useita nimikkeiden omistajia 

Keräily

Erä- ja sarjanumerohallinta 

Tuotantoerien hallinta 

Sarjanumeroiden hallinta 

Keräilykärryjen tuki 

Keräilykärryjen sijaintien määritys 

Keräilykärrykäyttöliittymä 

Keräilykärryjen sijaintien ohjaus 

Valo-ohjattu hyllytys ja keräily 

Pakkaus

Koonti ja lähetys 

Koontitilanteen seuranta 

Valmiiden ja keskeneräisten lähetysten 

Koontialueen tilanhallinta 

IT-Pää-
järjes-
telmä

Keräilyalustojen haku ja palautus 

NGKP2-komennoilla


Keräilyalustojen haku ja palautus 

HTTP-komennoilla


Pääjärjestelmän standardikäyttöliittymä 

XML-protokollalla
 

Muuta

Kuvien liittäminen 

Nimikkeitä voidaan laajentaa 

Tapahtumailmoitukset 

Ilmoituksia voidaan lähettää 

tilanmuutoksista (järjestelmä- ja 


Tilastografiikat 

Keräilyalustojen käyttöaste, 

Kilpailijaseuranta 

LOGISOFT-TUKI 

LISÄVARASTOAUTOMAATILLE


Keräilyalustojen manuaalinen haku ja 

palautus
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OMINAISUUDET

ÄHT GISTIIK A

ÄHET
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LUKEMATTOMIA SOVELLUKSIA

Tässä käyttösovelluksessa SSI LOGIMAT® -automaatin käyttöaukko sijaitsee varaston ”päätasolla”, jolloin itse vara-
stoautomaatti voidaan rakentaa kellarista alkaen useiden kerrosten korkeuteen.

SSI LOGIMAT® -ratkaisu kasvaa liiketoimintasi mukana. Se on 
täydellinen logistiikkajärjestelmä pk-yrityksille ja globaaleille 
toimijoille.
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Keräilyyn ja varastointiin voidaan käyttää useita SSI 
LOGIMAT® -automaatteja, ja tällä tavoin liittää yhteen vara-
ston eri alueet.

Rajattomasti asennusmahdollisuuksia
Kompaktin rakenteensa ansiosta SSI LOGIMAT® 
-varastoautomaatti mahtuu käytännöllisesti katsoen 
mihin tiloihin vain ja täyttää asiakkaan vaatimukset. 
Varastointi ja keräily voidaan järjestää eri puolille 
laitetta. Toisaalta varastointi voi esimerkiksi 
tapahtua molemmilta puolilta samassa kerroksessa 
ja keräily ylemmästä kerroksesta. Automaattia 
voidaan jatkaa ylöspäin useiden kerrosten läpi tai 
hyödyntää alla oleva kellari.

Kuljetusjärjestelmien avulla vieläkin tehokkaampi
SSI LOGIMAT® -varastoautomaatin integroiminen 
ergonomisesti suunniteltuihin kuljetusjärjestelmiin on 
loistava tapa toteuttaa varaston tehokkain mahdollinen 
materiaalivirtaus. Kuljetusjärjestelmä yhdistää yksittäiset 
varastoalueet tai työasemat toisiinsa. Näin työntekijät 
voivat keskittyä kokonaan tavaroiden keräilyyn 
varastoautomaatista.

SSI SCHÄFERin etuja 
ovat parempi tuottavuus, 
luotettavat teknologiat, 
joustavat sovellukset 
ja koko kokonaisuuden 
toimitus samalta 
toimittajalta. 



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.

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.

Ennen uutta keräily- ja varastointiratkaisua kaikki 
kengät varastoitiin ulkoisen varaston hyllyissä, 
mikä vaati 1000 m2 varastopinta-alaa hyllystöille, ja 
työntekijät joutuivat kävelemään paljon noutaessaan 
jokaisen yksittäisen tilauksen. Useiden toimittajien 
huolellisen arvioinnin jälkeen FREJA valitsi 10 kpl 
SSI LOGIMAT®-varastoautomaatteja uudeksi keräily- 
ja varastointiratkaisuksi, jolla Deichmannin kaikki 
verkkokauppatilaukset toteutetaan. 

Vain kymmenen päivää asennuksesta 
varastoautomaatit olivat valmiina käyttöön. Kussakin 
SSI LOGIMAT® -moduulissa on 37 kaukaloa, ja 
yhteensä kapasiteetti sallii yli 40 000 kenkäparin 
varastoinnin. SSI LOGIMAT® -varastoautomaatit 
on varustettu LOGITILT-toiminnolla, jonka ansiosta 
työtekijä näkee helposti kunkin kaukalon sisällön ja 
keräily automaatista on hyvin ergonomista.

• Useiden varastotoimipisteiden 
keskittäminen

• Jopa 1000 tilauksen keräily päivässä

• Turvallinen ja ergonominen työpaikka

• Tulevaisuuden kasvusuunnitelmiin 
valmis ratkaisu

HAASTE TIIVISTETTYNÄ
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Varastointitila yhteensä 1000 m2 (SSI SCHÄFER LogiMatin vaatima pinta-ala = 350 m2)

Nimikkeet (SKU) Noin 70 000

Järjestelmän avainluvut

”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
Group Healthcare 

Logistics Director at 
FREJA

SSI 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.

ASIAKASESIMERKKI FREJA
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TOOLS: SUOMALAINEN 
TEOLLISUUSKOMPONENTTIEN TOIMITTAJA 
LUOTTAA SSI SCHÄFERIN LOGIMAT® 
-VARASTOAUTOMAATTEIHIN

”Nämä varastoautomaatit olivat ehdottoman 
välttämättömiä, jotta pystymme jatkossakin 
olemaan halutuin toimittaja asiakkaillemme. Jo 
maaliskuussa saavutimme uuden ennätyksen 
tilausrivien kokonaismäärässä, eli 48 000 riviä. 
Meihin teki vaikutuksen myös se, että SSI SCHÄFER 
on suuri, globaalisti toimiva yhtiö, jolla on täällä 
paikallinen toimisto ja valtavan hyvät referenssit eri 
puolilta maailmaa”. 

Semi Hurtta, 
Warehouse Manager at TOOLS Finland Oy

TOOLS FINLAND OY on käyttänyt neljää SSI SCHÄFERin 
LOGIMAT®-varastoautomaattia teollisuussektorin 
pienosanimikkeiden varastointiin ja keräilyyn. Tavoitteeksi 
asetettu keräilykapasiteetin 40 prosentin parannus saavutettiin 
vain muutama viikko sen jälkeen, kun automaatiolaitteet otettiin 
käyttöön.

vaakapinta-alaa ja kattaa 30 prosenttia yhtiön Kotkan 
jakelukeskuksen nimikevalikoimasta. 

Kompaktin SSI LOGIMAT® -ratkaisun ansiosta koko 
varastohuoneen korkeus saatiin niin tehokkaaseen 
käyttöön kuin mahdollista.

TOOLS Finlandille asennetut integroidut 
varastoautomaatit ovat noin 9,8 metriä korkeita, 4,5 
metriä leveitä ja 3 metriä syviä. Niissä säilytetään 
noin 6800 pientavaranimikettä, kuten käsityökaluja, 
muttereita ja pultteja. Nimikkeet sijaitsevat yli 70 
keräilyalustalla, joiden enimmäiskuorma on 450 
kilogrammaa. Tämä varasto vie nyt vain 54 neliömetriä 
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LOGIPOINTER-laserosoitinjärjestelmän. LOGIBAR-
tekniikan avulla kulkuaikoja voidaan lyhentää, kun 
käyttöaukon alle asennettu valohavaitsin vahvistaa 
nimikkeiden poiminnan. Tämä parantaa myös 
tuottavuutta. Lisäksi käytössä on LOGIPOWER, 
nopeamman kuljetuksen mahdollistava moottori, mikä 
entisestään lyhentää keräilyn saantiaikoja.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: ratkaisu on 
tulevaisuudenkin kannalta kestävä. Jos yhtiön 
kehittymisen ja kasvun myötä sisälogistiikkaan 
tarvitaan entistä enemmän suorituskykyä, SSI 
LOGIMAT® -varastoautomaattien määrää voidaan 
helposti lisätä. Sen lisäksi tai sen sijaan voidaan myös 
hankkia järjestelmään toiminnallisia laajennuksia tai 
liittää siihen kuljetusosuuksia.

Varastoautomaatteja ohjataan kosketusnäytöltä, 
jonka helppokäyttöinen ja kielestä riippumaton 
käyttöliittymä havainnollistaa tiedot selkeillä 
kuvakkeilla, minkä vuoksi kallista koulutusjaksoa ei 
tarvita. Näytettävät tiedot sisältävät laitteen tilan ja 
keräiltävät nimikkeet. 

TOOLS Finland Oy käyttää myös yhtä tarjolla olevista 
kolmesta esimääritellystä lisäpaketista, jonka avulla 
SSI SCHÄFERin varastoautomaatit voidaan mukauttaa 
helposti erityisvaatimuksiin. 
 Paketit laajentavat perustoiminnallisuutta ja 
keskittyvät työergonomian, suorituskyvyn ja 
kunnossapidon kaltaisiin seikkoihin. Valittu 
paketti keskittyy nopeuteen ja tehokkuuteen 
ja sisältää oikean keräilykohdan osoittavan 
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Kun valitset SSI SCHÄFERin, voit luottaa vahvaan ammattitaitoomme, jonka 
ansiosta olemme saavuttaneet markkinajohtajan aseman: tarjoamme ainutlaatuisen 
palveluvalikoiman ja varmuuden siitä, että kaikki huollot ja ylläpitopalvelut 
tapahtuvat SSI SCHÄFERin erikoisammattilaisten toimesta. Tukevan rakenteensa ja 
korkealaatuisten osiensa ansiosta SSI LOGIMAT® -varastoautomaatin ylläpitotarve 
on erittäin vähäinen.

Maailmanlaajuinen asiakaspalvelu- ja tukitiimimme tarjoaa asiakaskohtaisia huolto- ja 
ylläpitopaketteja sekä innovatiivisia varaosaratkaisuja, joiden avulla voimme taata 
järjestelmän optimaalisen käytettävyyden, parhaan mahdollisen luotettavuuden 
sekä tinkimättömän asiakastyytyväisyyden.

HUOLTO JA 
KUNNOSSAPITO

Varmistamme sujuvan toimivuuden

•  Vianmääritys paikan päällä

•  Ennaltaehkäisevä huolto

•  Järjestelmän jatkuva valvonta

•  Säännölliset tarkastukset ja 
turvallisuustarkastukset

•  Globaali varaosapalvelu

•  Täydellinen dokumentaatio

•  Analyysimahdollisuudet

•  Kohdennetut koulutukset ja 
sertifioinnit

•  Räätälöidyt 
modernisointitoimenpiteet

PALVELUTARJONTAMME
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KUUSI SYYTÄ VALITA SSI 
SCHÄFER

• 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 kasva-
vat liiketoimintanne mukana. Ratkaisuun voi aina 
tehdä muutoksia tai jälkiasennuksia. 

• Laatu
Järjestelmäasiantuntijana ja alkuperäisenä lait-
evalmistajana SSI SCHÄFER tarjoaa räätälöidyt, 
juuri teidän haasteisiinne sovitetut korkealaatuiset 
ratkaisut samalta toimittajalta. 

• Luotettavuus 
Maailmanlaajuisen asiakaspalvelu- ja tukiverkoston-
sa 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.


