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SSI LOGIMAT® 
LAGERAUTOMAT

Den dynamiska lösningen för lagring och 
plockning av smådelar

ssi-schaefer.com
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•  Mycket smidig gods till person-princip

•  Den kompakta designen har ekonomiska och 
miljömässiga styrkor

•  Maximal lagringsdensitet för smådelar – upp 
till 90 % mindre golvyta

• Automatiserade processer och ergonomisk design 
förbättrar prestandan med över 20 %

•  Enkel handledning för användaren med minimala 
krav på utbildning för drift

•  Högre prestanda genom automatiserade processer 
och bättre ergonomi

HIGHLIGHTS SSI LOGIMAT® VLM

Lagerautomaten (VLM) SSI LOGIMAT® från SSI SCHÄFER är 
lösningen på dessa utmaningar och annat.

SSI LOGIMAT® ÄR DEN 
HELTÄCKANDE LAGRINGS- OCH 
PLOCKNINGSLÖSNINGEN

Lagerautomaten SSI LOGIMAT® påminner om ett  
förvuxet utdragsskåp med två staplar av hyllplan, en 
främre och en bakre. Mellan de två raderna av lådor 
sitter en hiss. Denna hiss rör sig över den vertikala  
lagringsmaskinens hela höjd för att ta ut ett enskilt 
hyllplan från den aktuella positionen och transportera 
den till öppningen. 

Enheten har en öppning på framsidan och gör det  
möjligt för användare att välja en specifik låda via 
användargränssnittet. Enheten skickar ned lådan till 
öppningen och gör det möjligt för användaren att plocka 
artiklarna på ett säkert sätt.  

Lagerautomater sparar väldigt mycket utrymme, vilket 
betyder att artiklarna tar upp minimalt med yta eftersom 
allting lagras på höjden. 

Användarna integrerar lagerautomaten för olika  
tillämpningar – allt från muttrar och bultar till värdefulla 
artiklar eller läkemedel. Dessutom har många  
lagerautomater tillvalsutrustning som gör plockningen 
nära nog felfri och som ökar plockningshastigheten 
genom ergonomiska förbättringar. 

BÖRJAR DU FÅ ONT OM PLATS ELLER 
KÄMPAR DU MED PLOCKHASTIGHETEN?
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Platsoptimering
Genom att utnyttja takhöjden och spara 
plats utan dyrbar strukturell utbyggnad 

Högre effektivitet vid plockning
Gods till person-principen skapar 
korta avstånd och ökar effektiviteten 
vid plockning

Säkerhet genom ergonomi
Individuella arbetshöjder och 
säkerhetssystem minskar sjukfrånvaron 
och ökar personalens trivsel

Bättre säkerhet vid plockning
Minska kostnaderna genom felfri plockning 
med hjälp av innovativa maskinfunktioner

Högre effektivitet genom renhet och prydlighet
Effektiviserar sökning och transport, ökar 
arbetssäkerheten, skyddar ömtåligt gods och  
förebygger felaktiga lagersaldon

Digitalisering skapar transparenta processer
Snabb överblick, korrekta lagersaldon och 
spårbarhet förenklar inventering och förbättrar 
lagerprocesserna på ett hållbart sätt
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OBEGRÄNSADE 
KOMBINATIONSMÖJLIGHETER
Det dynamiska systemet SSI LOGIMAT® är en 
framtidssäker logistiklösning.

Smart installation
SSI LOGIMAT® kan även vid behov monteras 
på utsidan av lagerbyggnaden. Den här typen 
av installation kan minimera kostnaderna för 
tillbyggnad av lagret, eftersom man bara behöver 
ta hål i den befintliga ytterväggen. Dessutom 
gör lagerautomaten det möjligt för att planera 
systemets höjd efter situationen. Flera SSI 
LOGIMAT® kan användas för plockning och 
lagring av artiklar så att lagrets olika delar kan 
sammankopplas.

Ännu högre effektivitet med hjälp av 
transportsystem
Att integrera SSI LOGIMAT® i ergonomiskt 
utformade transportsystem är en effektiv åtgärd 
för att implementera ett effektivt materialflöde 
inom en anläggning. Transportsystemet ansluts 
till de enskilda områdena inom lagret eller 
arbetsstationerna. Härigenom kan de anställda 
fokusera helt på att plocka varor i SSI LOGIMAT®.

Vägen till automation med SSI LOGIMAT®  
och WEASEL®
Specialisten på plastelektroplätering C+C Krug 
GmbH slog in på kursen med halvautomation 
inom logistikprocesser tillsammans med SSI 
SCHÄFER. Tre SSI LOGIMAT®-lagerautomater, 
två automatiskt styrda fordon, typ WEASEL® och 
ett kort transportsystem för backar ger effektiva 
processer mellan lager och tillverkning.

Serien med LMB-lagerlådor har formgetts specifikt för användning 
i lagerautomater. Lagerlådorna har optimerats för uppdelning efter 
backdjupet på 800 mm och kan även delas upp individuellt med 
avdelningsväggar. Detta möjliggör snabb och enkel uppdelning av 
lagergodset.

Olika typer av lådor

•  Maximal plats med maximalt 
utnyttjande avlådornas djup

•  Blandas inte med andra produkter

•  Tillgänglig höjd: 95 och 195 mm

•  Tillgänglig bredd: 100, 200, 400 mm

•  Ergonomisk åtkomst ovanifrån

•  Lätt och solitt PP-material

•  Lätt att integrera med andra 
lagerautomater

•  Lätt att rengöra

•  Avdelare som går snabbt och enkelt att montera

•  Ingen blandning av produkter – produkterna 
ligger tryggt i sina fack

•  Varje LMB rymmer upp till 800 mm långa föremål 

•  Sex avdelare i ett rutnät om ca 100 mm, dvs. 
maximalt sju fack 

•  Snedställda ytor för dekaler

•  Mycket mer tystgående och lättare jämfört med 
konventionella avdelare av metall

DINA FÖRDELAR FÖRDELAR MED LMB-LÅDOR MED AVDELARE 

SMART UTNYTTJANDE AV LAGRET MED 
LMB-LAGERLÅDA

Yttermått (L x B x H) Innermått (L x B x H) Kapacitet Delas av i max

800 x 100 x  95 mm 774 x  74 x  93 mm 5.2 Liter sju fack

800 x 200 x  95 mm 774 x 174 x  93 mm 12.4 Liter sju fack

800 x 200 x 195 mm 774 x 174 x 193 mm 25.7 Liter sju fack

800 x 400 x  95 mm 774 x 374 x  93 mm 26.7 Liter sju fack

800 x 400 x 195 mm 774 x 374 x 193 mm 55.5 Liter sju fack

ANVÄNDARLÖSNING

I en låda är upp till 280 olika platser 
möjliga

Blanda och variera 
alla LMB-lagerlådor 

efter behov, med 
fem olika storlekar i 

lagerautomaten

Alla LMB-typer levereras med två avdelare
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Ljusbarriär med kontinuerlig kvittering 
under serviceöppningen för att optimera 
effektiviteten vid plockning.

TEKNISKA 
TILLBEHÖR

LogiTilt är tillvalsutrustning som gör det möjligt att ta 
ut gods ur lastbäraren på ett ergonomiskt sätt. Denna 
tillvalsutrustning minskar hämtningsdjupet och ger 
bättre överblick över artiklarna längst in i lastbäraren. 
Vinkeln kan justeras individuellt för varje lastbärare – 
mellan 10 och 30 grader i steg om 1 grad. 

LogiTilt LogiBar

LogiDrive är en automatisk funktion som skjuter 
ut lastbäraren mot operatören. Rullbanorna sörjer 
för smidigt och tyst arbete. Den här ergonomiska 
funktionen är till exempel perfekt vid hantering av 
tungt gods med kran.

LogiDrive

Minska antalet plockfel med hjälp av LogiPointer för 
SSI LOGIMAT®. En laserpekare ger en optisk indikering 
av korrekt lagerposition.

LogiPointer

LogiGate är en port som skiljer hisschaktet från 
serviceöppningen. Porten består av två delar. De två 
delarna är sammankopplade med en kedja, och den 
nedre halvan av porten fungerar som motvikt. Den här 
funktionen halverar cykeltiderna och sparar energi.

LogiGate

Parallell förflyttning av lastbärare med 
tidsfördröjning för att öka prestandan. Medan 
gods håller på att tas bort från första lastbäraren, 
håller nästa lastbärare redan på att flyttas till 
serviceöppningen.

LogiDual

LogiPull är en manuell anordning som gör det möjligt 
att dra ut lastbärarna helt. Dessa fästen monteras på de 
stående hyllorna, men behöver inte sättas fast i golvet. 
Serviceöppningen och fällhandtagen passar ihop med 
rullbanorna och minimerar den manuella kraften som 
lastbärarnas förlängningar utsätts för.

LogiPull

HARDWARE OPTIONS 



Minimal 
höjd

Maximal 
höjd

Lådans 
lastförmåga

Maskinens 
lastförmåga

2,450 mm up to 

23,850 mm 

in 100 mm 

increments

upp till 700 kg upp till 80 ton i 

standardutförandet 

(högre lastförmåga)

25mm

25mm / 1”
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TEKNISKA FUNKTIONER

Användbara 
lådmått (mm)

Bredd (A) inkl. 
beklädnad (mm)

Djup (A) inkl. 
beklädnad 
(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

Lådor som kan justeras i höjdled i steg om 25 mm/1”

Standardfärger på panelen

RAL 5014 
(Duvblå)

RAL 9010 
(Vit) 

RAL 7024 
(Grafitgrå) 

RAL 7035 
(Ljusgrå)

Andra färger är tillgängliga på begäran. Färgavvikelser kan 
förekomma på grund av skärm- eller skrivarinställningar.

Hissens smörjning
Kuggstångsdrivningen är utrustad med ett automatiskt 
smörjsystem som sörjer för förebyggande underhåll 
varje gång hissen rör sig.

Hissdelar
Hissen körs med en tappväxelmotor som överför 
kraften direkt till axeln och drevet på kuggstången. 
Två olika växeldrivningar används för att bilda 
varianter för att maskinen ska fungera stabilt varje 
gång användaren väljer en lastbärare.

 1. Utdragbara tvärstag

 2. Hissmotor

 3. Motorfäste

 4. Hisschakt

 5. Hiss med flänslager

 6. Hissens styrmekanism

 7. Låssprint

 8. Främre styrrulle

 9. Hissens lastbärarstyrning

10. Hissens smörjning

Lenze asynkronmotor med 4 KW upp till 11 KW beroende på vald 
drivning. Du kan välja mellan fyra olika drivningar: 

•  Standard 

•  LogiHeavy

•  LogiPower

•  LogiFast

Strömförsörjning

Tekniska uppgifter

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

Elektriskt skydd 25–40 A

Max. effekt 12kva – 21kva

Styrspänning 24 VDC

Hissens drivningar

Tekniska uppgifter Standard Heavy Power Fast

Lastbärarens last 570 700 320 700

1. Ljusgaller för höjdmätning

2. Stabil ramkonstruktion

3. Flexibelt lastbärarkoncept

4. Variabel beklädnad med metallplåtar

5. Ergonomisk serviceöppning

6. Intuitiv pekskärm

7. Hörnprofiler av aluminium

8. Dubbelsidig axelövervakning

9. Säkerhetsljusgaller

10. Automatisk reglering av lådans höjd

•  Maximalt tillgänglighet tack 
vare robust teknik

•  Minimalt underhåll tack vare 
automatisk smörjning

•  Placering med hög 
precision utan ömtålig 
sensorteknik

FÖRDELAR

TEKNISKA FUNKTIONER



MJUKVARA

Lagerautomaten SSI LOGIMAT® är utrustad med ett 
programmerbart styrsystem (PLC) som standard som 
är första steget mot lagerhantering med IT-stöd. Denna 
manövreras via ett grafiskt användargränssnitt.

Visuell indikering för maskinens status. Funktionerna representeras med intuitiva ikoner som inte är beroende av ett visst 
språk.

PLC-systemet styr alla drivningar genom frekvensstyrning, 
övervakar artiklar i lagret och sörjer för pålitlig drift med 
upp till fyra serviceöppningar per hissautomat.

SOFTWARE

LOGIDRIVER
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Lagerautomaten SSI LOGIMAT® är utrustad med 
ett standardstyrsystem (PLC). För att kunna ansluta 
Lagerautomaten till kundens WMS- eller ERP-system, 
kan man välja mellan de nödvändiga gränssnitten och 
proprietär LOGISOFT-programvara.

Varje projekt baseras på en enkel och pålitlig lösning 
som med enkla uppgraderingar kan skräddarsys efter 
de logistiska krav som just dina verksamhetsprocesser 
ställer. Maskinen är lätt att manövrera med hjälp av ett 
intuitivt användargränssnitt med pekplatta.

Med hjälp av Driver-gränssnittet kan SSI LOGIMAT®:s lastbärare styras via kundens egna programvara. Driver-
gränssnittet baseras på TCP/IP-protokollet. Hör med våra lokala specialister för den exakta specifikationen.

• Effektiviserade lagerprocesser

• Inga onödiga åtgärder

• Lätt att integrera i befintliga processer

• Minimera antalet fel

• Skalbarhet

• Intuitivt användargränssnitt med pekpanel

DINA FÖRDELAR

Från enkla tillämpningar till komplex lagerhantering

Styr SSI LOGIMAT® med din egen programvara

STYRNING OCH PROGRAMVARAINTEGRERAD PLC-STYRNING AV STANDARDTYP

• Hämtning och återlämning av lastbärare

• Lagringsstrategi med fast höjd

• Smart höjdmätning (IHO)

• med automatiserad konsolideringsfunktion

• Schaktövervakning

• Säkerhetsljusgaller

• Visning av fyllningshastighet

• Loggning och diagnos

• Användaradministration

• Lastövervakning, övervakning av  
utskjutning osv.

KORT ÖVERBLICK: BASFUNKTIONER

Organisation, kontroll och säkerhet tack vare IT-stöd



LOGISOFT WMS är ett lagerhanteringssystem för små 
och mellanstora företag. Det har formgetts utifrån 
idén att stora kostnads- och tidsbesparingar kan göras 
genom att optimera lagrets prestanda och minimera 
mängden manuellt arbete. 

Genom att hitta optimala lagerplatser för varje artikel 
genom att kontrollera sekvensen för ordrar som ska 
plockas och med hjälp av avancerad utrustning som ökar 
hastigheten. För att uppnå detta LOGISOFT baseras på 
avancerade algoritmer som optimerar platsutnyttjandet 

Ett lagerhanteringssystem för små och mellanstora företag

och plockningshastigheten. Alla funktioner är dolda för 
den normala användaren och verkar i bakgrunden för att 
förbättra arbetshastigheten. 

Det är trevligt med avancerade funktioner, men inte 
om man behöver speciell utbildning för att lära sig 
att använda dem. LogiSoft är lätt att använda av en 
vanlig operatör, går snabbt att lära sig och har intuitiva 
funktioner så att nya operatörer kan börja använda 
systemet efter en kort introduktion.

LOGISOFT WMS

LOGISOFT DRIVER

LogiSoft Driver är avsedd för en serviceöppning och gör det möjligt 
att använda viktiga SSI LOGIMAT®-funktioner med hjälp enkla HTTP-
kommandon: 

• Användning av lådor (hämtning och återlämning)

• LogiTilt (en lutningsanordning för ergonomisk hämtning av gods 
och minskning av hämtningsdjupet)

• LogiPointer (laserpekarsystem för att identifiera 
borttagningspositionen)

• Statusfråga

LOGISOFT DRIVER
Programvaran LOGISOFT Driver kan användas för att styra SSI 
LOGIMAT® pålitligt och effektivt med tredjepartsprogram.

12

• Godsmottagning

• Plockning och inlagring 

• Plockning och inlagring med 
hjälp av PDA-terminaler

• Konsolidering och leverans

• Uppdatering av lagersaldo

• Automatisk varumottagning

• Allmän administration

Standardprosesser  
i LOGISOFT WMS:

Alternativa 
processer  i 
LOGISOFT WMS:

• Värdintegration

• 3PL-hantering

• Hantering av partier och 
serienummer

• Kontinuerlig uppdatering av 
lagersaldo

• Pick-to-Light

• Aviseringar av händelser

• Kvalitetsinspektion

•      Intern varumottagning

Hårdvara som 
stöds:

• SSI LOGIMAT® – standard

• Plockvagn – tillvalsutrustning

• Mobilt ställage 
– tillvalsutrustning

• AGV – tillvalsutrustning

• Transportör – tillvalsutrustning

•      Robotarm – tillvalsutrustning



Egenskaper PLC-styrning av standardtyp LOGISOFT-versioner

LOGIDRI- PLC-programvara Driver WMS Tillval

Gods-
mottag-

ning

Godsmottagning 

Skanna inkommande gods för 
orderaktivering



Mobilapp för godsmottagning 

Kvalitet-
sinspek-

tion

Kvalitetsinspektion 

Definiera en rutin för kvalitetsinspektion 

Avlastning av artiklar till områden för 

kvalitetsinspektion


Inlagring

Hantering av parti- och serienummer  

Hantering av tillverkningspartier 

Hantering av serienummer 

Säkerhet

Begränsad tillgång till lastbärare  

Lastbärare kan låsas för användare  

Inloggning i LogiSoft med smartcard, 

RFID eller andra kort

Klienthantering  

Lösenordsskydd osv.  

Fysisk 
invente-

ring

Förpackningsstorlekar 

Definiera artikelmängder som passar i 
en förpackning



Optimera förpackningsval på basis av 

plockade artiklar


Avancerad inventering 

Skapa inventeringsordrar för i 

lagerinventering


Löpande inventering 

Skapa strategier för löpande 

LOGISOFT EGENSKAPSLISTA

Egenskaper
PLC-styrning av standardtyp LOGISOFT-versioner

LOGIDRIVER
PLC-

programvara
Driver WMS Tillval

Lagerförflyttning

Automatisk varumottagning 

För varje artikel kan mängden som passa på en 

plats beräknas


Upprätthåller bestämda lagernivåer 

Accepterar varumottagningsordrar från 

värdsystemet


Omklassificering

Lagerchef 

Optimerad lagerposition på basis av 
plockfrekvens



ABC-strategi 

3PL-hantering 

Flera artikelägare 

Plockning

Hantering av parti- och serienummer 

Hantering av tillverkningspartier/-satser 

Hantering av serienummer 

Stöd för plockvagn 

Konfiguration av platser på plockvagn 

Gränssnitt för plockvagn 

Trådlös styrning av platserna på en plockvagn 

Put-to-Light och Pick-to-Light 

Packetering

Konsolidering och leverans 

Spåra konsolideringsstatusen 

Spåra fullständiga och ofullständiga leveranser 

Platshantering i konsolideringsområdet 

HOST IT

Utkörning och inkörning av lastbärare genom 

NGKP2-kommandon


Utkörning och inkörning av lastbärare genom 

HTTP-kommandon


Standardgränssnitt med värdsystem som 

använder XML-protokoll
 

Övrigt

Bilder kan bifogas 

Artiklar kan kompletteras med en bild 

Aviseringar av händelser 

Aviseringar kan utlösas vid statusändringar (på 

basis av system- och transaktionsloggen)


Grafisk statistik 

Utnyttjande av lastbärare, plockstatistik 

Konkurrentstyrning 

LOGISOFT har stöd för en extra hissautomat 

Manuell utkörning och inkörning av lastbärare  

14 15

FUNKTIONSÖVERSIKT

FUNKTIONSÖVERSIKT

INKOMMANDE LOGISTIK INTERNLOGISTIK UTGÅENDE LOGISTIK

GODSMOTTAGNING

KVALITETSINSPEKTION

INLAGRING OMKLASSIFICERING

LAGERFÖRFLYTTNING

FYSISK INVENTERING

PAKETERING

AVSÄNDNING

PLOCKNING
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MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Detta system föreställer SSI LOGIMAT®:s serviceöppning på lagrets ”huvudplan”. Det innebär att lagerautomaten 
kan byggas från källaren och sträcker sig över flera plan.

Flera SSI LOGIMAT® kan användas för plockning och lagring 
av artiklar, vilket gör det möjligt att sammanbinda flera lager.

Ingen begränsning i installationsmöjligheter
Genom sin kompakta design passar 
lagerautomaten SSI LOGIMAT® kort sagt alla 
lokaler och lever upp till vitt skilda krav från 
kunderna. Den rymmer två separata lagrings- och 
hämtningssidor, dubbelsidig lagring eller hämtning 
på ovanstående våningsplan. Den kan även sträcka 
sig över flera våningsplan genom ett tak eller vara 
nedsänkt i golvet.

Ännu högre effektivitet med hjälp av 
transportsystem
Att integrera SSI LOGIMAT® i ergonomiskt utformade 
transportsystem är en effektiv åtgärd för att maximera 
effektiviteten i materialflödet inom en anläggning. 
Transportsystemet sammanbinder enskilda områden 
inom lagret eller arbetsstationer. Härigenom kan de 
anställda fokusera helt på att plocka varor från VLM.

SSI SCHÄFER ger 
fördelar i form av 
högre produktivitet, 
pålitlig teknik, flexibla 
tillämpningar och en enda 
källa för alla komponenter. 

En lösning med SSI LOGIMAT® kan skalas upp i takt med att din 
verksamhet växer och är det perfekta logistiksystemet för både 
små och medelstora företag och multinationella aktörer.



FREJA är en totalleverantör av transport- och logistiktjänster. Genom 
vidsträckta globala samarbeten, lageranläggningar och gemensamma 
lager i Norden kan företaget erbjuda tjänster inom transport, 
ordermottagning, paketering och förpackning samt leverans till 
slutkunder inom alla verksamhetsområden.

För en av företagets kunder, skoåterförsäljaren 
Deichmann, hanterar FREJA alla e-handelsordrar 
för den danska och svenska marknaden. I avtalet 
ingår lagring av skor, orderplockning och 
distributionstjänster samt leverans av e-handelsordrar 
för båda länderna. Alla ordrar hanteras och levereras 
från FREJA:s kontor och lager i danska Skanderborg.

Innan den nya plock- och lagringslösningen 
implementerades lagrades alla skor på hyllor i ett 
externt lagring. Det tog upp mer än 1 000 m2 mer 
utrymme på hyllorna och de anställda var tvungna 
att gå runt i lagret för att plocka varje enskild order. 
Efter en noggrann utvärdering av flera leverantörer 
valde FREJA tio SSI LOGIMAT® lagerautomater 
från SSI SCHÄFER samt företagets nya plock- och 
lagringslösning för att hantera alla Deichmanns 
e-handelsordrar. 

Efter bara tio dagars installationsarbeten var hissarna 
klara att användas. Varje SSI LOGIMAT® har 37 
lastbärare med sammanlagt plats för mer än 40 
000 par skor. Lagerautomaterna SSI LOGIMAT® är 
utrustade med LOGITILT-funktion, så att den anställde 
får god överblick över varje lastbärare och kan plocka 
varorna på ett mycket ergonomiskt sätt.

• Centralisering av flera lagerplatser

• Plockning av mer än 1 000 ordrar varje 
dag

• Säker och ergonomisk arbetsplats

• Lösning som kan anpassas efter 
framtida tillväxt

UTMANINGEN I KORTA DRAG

Lagerplats 1,000 m2 in total

(SSI SCHAEFER LOGIMAT lageryta =350 m2)

Lagerplatsenheter (SKU:er) Approx. 70,000

Viktiga egenskaper hos systemet

”SSI SCHÄFER förstod verkligen våra behov, 

vilket skapade tillit hos oss. I kombination 

med det faktum att de hade en prisvärd 

lösning, hög kvalitet och goda referenser, 

var det inget svårt beslut.” Marina Steensen, 

Group Healthcare Logistics Director på 

FREJA

Marina Steensen
Group Healthcare 

Logistics Director at 
FREJA

Tack vare SSI LOGIMAT® kan FREJA nu lagra och 
plocka samma antal skor på bara 350 m2 istället för 
1,000 m2 – och de är även redo för framtida tillväxt. 
 
Den platsbesparande lösningen gjorde det till och 
med möjligt för FREJA att kombinera flera lager i ett 
och på så sätt slippa externa leasingavtal och samla 
alla lagerprocesser på ett och samma ställe. Vidare 
har orderhanteringen effektiviserats. 

FREJA:s plockning går nu snabbare och effektivare 
och den fysiska förflyttningen inom lagret har 
minimerats.

CASE STUDY FREJA
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TOOLS: FINSK LEVERANTÖR AV 
INDUSTRIKOMPONENTER FÖRLITAR SIG 
PÅ SSI LOGIMAT® FRÅN SSI SCHÄFER

”De här hissarna var absolut nödvändiga så att 
vi kan fortsätta att vara förstahandsvalet för våra 
kunder. I mars hade vi redan slagit ett nytt rekord 
med 48 000 orderrader. Vi tyckte också att det var 
imponerande att SSI SCHÄFER är multinationellt 
företag med lokal närvaro, som underbyggs av 
fantastiska referenser från hela världen.” 

Semi Hurtta, 

LAGERCHEF FÖR TOOLS FINLAND OY

TOOLS FINLAND OY har använt fyra SSI LOGIMAT® 
lagerautomater från SSI SCHÄFER för lagring och plockning 
av smådelar för industrisektorn. Målet för den ökade 
plockningshastigheten med cirka 40 procent uppnåddes bara 
några veckor efter att de automatiserade maskinerna togs i drift.

Detta lager ryms nu på lite drygt 54 kvadratmeters 
horisontell yta och utgör cirka 30 procent av det totala 
artikelsortimentet i företagets distributionscenter i Kotka. 
Tack vare lagerautomaten SSI LOGIMAT®:s kompakta 
utförande kan hela takhöjden utnyttjas så effektivt som 
möjligt.

De integrerade lagerautomaterna hos TOOLS Finland 
är cirka 9,8 meter höga, 4,5 meter breda och 3 meter 
djupa. De innehåller sammanlagt cirka 6 800 smådelar 
som handverktyg, muttrar och bultar som är fördelade 
på mer än 70 lastbärare med en maximal last på upp 
till 450 kilogram.  
 

markerar en viss plockplats. Med hjälp av ”LOGIBAR” 
kan tiden för förflyttning minska genom att varuuttag 
kvitteras genom en heltäckande ljusbarriär under 
serviceluckan. Detta har även positiv inverkan på 
produktiviteten. Annan tillvalsutrustning som används 
är ”LOGIPOWER”: en motor som möjliggör snabbare 
förflyttning, vilket minskar tidsåtgången vid plockning 
ytterligare.

Sist men inte minst är lösningen framtidssäker. 
Om företaget, i takt med sin vidareutveckling och 
expansion, får ökade kapacitetsbehov, kan man 
utan problem komplettera med fler SSI LOGIMAT®-
maskiner. Dessutom eller alternativt kan man 
komplettera med annan tillvalsutrustning eller koppla 
in transportsektioner.

Lagerautomaterna manövreras via en pekskärm 
med ett användarvänligt och språkoberoende 
användargränssnitt som visualiserar informationen 
med hjälp av ikoner. Det innebär att man slipper 
kostsamma utbildningar. På skärmen visas bland 
annat enhetens status och de artiklar som är redo att 
plockas. 

TOOLS Finland Oy använder även ett av de tre 
förkonfigurerade tillvalspaketen, som gör det möjligt 
att enkelt anpassa SSI SCHÄFER:s lagerautomater 
efter de unika behoven. Dessa kompletterar 
basfunktionerna och fokuserar på aspekter som 
ergonomi, prestanda och underhåll. Det valda 
paketet, som fokuserar på hastighet och effektivitet, 
innehåller ”LOGIPOINTER”, ett laserpekarsystem som 
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Om du väljer SSI SCHÄFER kan du förlita dig på vår kompetens inom servicesektorn, 
som gjort oss till en ledande aktör på marknaden. Vi erbjuder en unik tjänsteportfölj 
och du kan lita på att all service och alla kundbesök sköts av våra egna 
specialiserade servicetekniker. Tack vare dess robusta design och komponenter av 
hög kvalitet kräver SSI LOGIMAT® ytterst lite underhåll.

Med hjälp av kundspecifika service- och underhållsmodeller samt innovativa 
reservdelskoncept sörjer vårt världsomspännande kundservice- och supportteam 
för att ditt system får största möjliga tillgänglighet, maximal driftsäkerhet och total 
kundtillfredsställelse.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Se till att allt går smidigt.

•  Felsökning ute hos kund

•  Förebyggande underhåll

•  Kontinuerlig systemövervakning

•  Regelbundna inspektioner och 
säkerhetskontroller

•  Världsomspännande reservdelsservice

•  Fullständig dokumentation

•  Analysresurser

•  Ämnesorienterade kurser och certifiering

•  Skräddarsydda moderniseringsåtgärder

VÅRA TJÄNSTER
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SEX ANLEDNINGAR TILL ATT 
VÄLJA SSI SCHÄFER

• Stabilitet
I egenskap av ekonomiskt oberoende familjeföretag 
strävar SSI SCHÄFER efter långvariga kundrelationer. 
Du kan känna dig trygg att vårt specialistteam 
kommer att finnas för dig idag, imorgon och i 
framtiden. 

• Effektivitet
SSI SCHÄFER:s lösningar är skalbara och kan byggas 
ut i takt med din verksamhet. Du kan alltid  
uppgradera eller eftermontera. 

• Kvalitet
Som systemspecialist och originaldelstillverkare 
erbjuder SSI SCHÄFER skräddarsydda 
och högkvalitativa lösningar från en och samma  
källa, som är specifikt utformade efter dina behov. 

• Pålitlighet 
Genom vårt internationella kundservice- och 
supportnätverk sörjer SSI SCHÄFER för att ditt 
system fungerar smidigt både under och efter 
installation.

• Kompetens
SSI SCHÄFER:s lösningar är alltid uppdaterade 
enligt de senaste tekniska standarderna och går 
lätt att integrera i ett befintligt system.

• Internationell organisation
Som global organisation har SSI SCHÄFER lokala 
avdelningar över hela världen. Med över 70  
verksamma filialer över världen har vi experter 
som talar ditt språk.


