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Leder

Kære læsere!

Vi har nu levet med COVID-19 pandemiens udfordrin-
ger i mere end et år. Smittetallene stiger i nogle dele af 
verden med alarmerende hastighed, mens andre lande 
nyder godt af en vellykket, streng vaccinepolitik. Vi håber, 
at verden gradvist vil overvinde de værste følger af krisen. 
Alligevel vil vi fortsat opleve store konsekvenser af pande-
mien i lang tid fremover. Det gælder blandt andet digitali-
sering af økonomien og industrien, som blev fremskyndet 
på grund af pandemien. Omstillingen sker så hurtigt, at 
det undertiden synes, som om den eneste ting, der er 
sikker, er usikkerheden. Men er det kun bekymrende? Nej, 
tværtimod. De nye udfordringer byder også på mulighe-
der, der skal gribes uden at tøve. Det er vi helt klar til!

Der er andre langsigtede tendenser, der har og fortsat vil 
have stor indflydelse på logistik- og materialehåndterings-
industrien. Disse omfatter blandt andet tilstrømningen 
af mennesker til byerne, som ikke viser tegn på at aftage. 
Vi ser også en stadig større betydning af e-handel, øget 
efterspørgsel fra forbrugerne efter individuelle og hurti-
ge løsninger, og dermed øget pres på vores kunder for at 
opfylde forbrugernes stadig mere komplekse ønsker på 
en mere effektiv, hurtigere og billigere måde.
 
For at kunne gøre alt dette er der et stadig større behov 
for automatisering, baseret på pålidelige, teknologiske 
og digitale innovationer. Brug af softwareløsninger og 
data, som aktivt kan styre virksomhedsprocesser i et 
dynamisk markedsmiljø, er et andet vigtigt aspekt. Her 
står SSI Schäfer klar til at hjælpe som specialist i logistik 
og materialehåndtering. Vores hovedansvar er at levere 

løsningsbaserede materialehåndteringssystemer til vores 
kunder, som gør dem i stand til at opfylde øgede for-
ventninger og krav fra deres kunder på en mere effektiv 
og bæredygtig måde. Vi er helt bevidst om vores store 
ansvar, og vi er utrolig godt forberedt på det med vores 
omfattende produkt- og serviceportefølje. Gennem 
årtier har SSI Schäfer altid trofast holdt fast i at være 
en velrenommeret familieejet virksomhed med stærke 
værdier og et meget stort kundeengagement samt den 
langsigtede succes med virksomhedens logistik- og 
materialehåndteringsystemer.  

I løbet af de nærmeste måneder og år vil vi prioritere en 
målrettet og konsekvent fremgang inden for digitalisering 
– både for små, mellemstore og store virksomheder. En 
lille faktaoplysning giver indtryk af netop hvor vigtig digi-
talisering er: Mere end halvdelen af de Fortune 500-virk-
somheder, der var på listen i 2000, er forsvundet ud i den 
blå luft – og de fleste af dem havde enten negligeret at 
tage hensyn til den enorme digitaliseringstrend, eller 
ganske enkelt fejlvurderet den. Det ser vi frem for alt som 
en motivation til at gribe udfordringerne og benytte os af 
de fantastiske muligheder, der viser sig for os, og bruge 
dem til kundernes bedste.

Jeg håber, du vil få glæde af at læse det seneste nummer 
af vores koncernmagasin Update. Fortæl os, hvad du 
synes –  hvad der faldt i din smag, og hvor vi kan forbedre 
os. Vi glæder os til at høre fra dig.

Mange hilsner

Steffen Bersch

CEO i SSI Schäfer Group

Vores hovedansvar er at  
levere løsningsbaserede  
materialehåndterings- 
systemer til vores kunder, 
som gør dem i stand til at  
opfylde øgede forventninger 
og krav fra deres kunder 
på en mere effektiv og  
bæredygtig måde. 



4

Imprint

Update 

Koncernmagasinet fra  
SSI Schäfer Nr. 37 (2021)

Udgiver 

SSI SCHÄFER 
FRITZ SCHÄFER GMBH & CO KG 
Fritz-Schäfer-Straße 20 
57290 Neunkirchen 
Phone +49 2735 70-1 
global.marketing@ssi-schaefer.com

Ansvarlig for indholdet 

SSI SCHÄFER 
FRITZ SCHÄFER GMBH & CO KG 
Enrico Gazzano

Redaktion, koncept, design 

SSI SCHÄFER 
FRITZ SCHÄFER GMBH & CO KG

Billedreferencer 

Omslag:  
Gunnar Assmy/stock.adobe.com,  
pp. 5/18: iStock.com/Halfpoint 
p. 20: XuBing/stock.adobe.com; 
iStock.com/gorodenkoff, 
p. 28: stockmedia/stock.adobe.com

Copyright forbeholdes. Eftertryk kun 
tilladt med udtrykkelig tilladelse fra 
udgiveren og redaktionen. Vi tager 
forbehold for trykfejl.

Har du spørgsmål eller kommentarer? 
Kontakt os på:
global.marketing@ssi-schaefer.com

IndholdIndhold

26 ▸  Temperaturkontrolleret distribution:  

Guide til best practices for at sætte turbo på den 
tekniske ydeevne med mindre arbejdsindsats og 
større overskud

Vidensdeling

▸  FAQ: Svar på de mest almindelige spørgsmål om 
brug af modulopbyggede og standardiserede 
robotløsninger i moderne, økonomiske logistik-
løsninger, der fleksibelt kan tilpasses ændrede 
krav til håndtering.

6

Robotløsninger
Produktudviklinger, løsninger  
og kundeservice 

▸  Sikkerhed på lageret: Sådan kan virksomheder 
udnytte fordelene ved regelmæssige reoleftersyn og 
digitale serviceværktøjer 

▸  Brug af den rigtige logistiksoftware til visualisering 
af komplekse processer og strukturering af data på 
en lønsom måde.

▸  Tre fordele ved Advanced Pick Station: Den nye 
vare-til-person plukkeløsning imponerer med  
ergonomi, effektivitet og bæredygtighed 

▸  WEASEL® Lite, den førerløse truck (AGV), giver nem 
tilgang til automatisering

18

20

22

24

Kundetilfredshed

▸  Fokus på bæredygtighed hos ASKO: Til-
passet løsning til komplet sekvensering hos 
en af Skandinaviens førende grossist- og 
detailvirksomheder

▸  Interview: Innovativ lager- og plukkeløsning 
giver optimal ydelse på begrænset plads hos 
Arvato SCS

▸  Brand og automatisering: SSI Schäfer er stolt 
over at have indgået et partnerskab med Coca- 

Cola Europacific Partners Australia, tidligere 
kendt som Coca-Cola Amatil

▸  Mathem: En vigtig brik i puslespillet for fortsat 
ekspansion 

▸  Sievi: En skalérbar og bæredygtig løsning til 
lagring af råmaterialer og færdigvarer 

8

10

14

16

17

6 10 18



7

Garanteret sikkerhed, dynamik og økonomieffektivitet for processen: problemfri 
integration i en totalløsning giver operatørerne fordelene med standardiserede og 
modulbaserede robotløsninger ved stadigt ændrede krav til varehåndtering.

Hvilke varer kan håndteres med en 

robotløsning?

Brug af robotløsninger til materialehåndtering vari-
erer fra kollipluk over portalrobotter til friarmsrobot-
ter, som kan lagre, plukke, depalletere og palletere 
kasser, lag og tungt, uhåndterligt gods.
  Ved kolliplukning sørger en kombination af forskel-
lige gribeteknologier og de nyeste algoritmer fra AI og 
3D-billedbehandling for sikker håndtering af koniske, 
kubiske og cylindriske varer, poser eller sågar løst gods. 
Disse robotløsninger kan plukke op til 1.000 pluk i timen 
med en produktverificering på 100 %, og de kan kobles 
direkte til det interne materialeflow via conveyorsystemer 
eller autonome mobile robotter (AMR).
 Efter depalletering af lag (LM) og descrambling (sepa-
ration af kasser) bruges palleteringsrobotter til at palletere 
kasserne, således at de passer til butikken. I sidstnævnte 
tilfælde pakkes kasserne med høj hastighed efter et forud 
beregnet pakkemønster, enten på en palle til hver filial eller 
på en trolley. De forskellige robotter kan håndtere mange 
forskellige typer varer, fordi varerne skubbes over på pallen – 
med en hastighed på op til 600 kasser i timen. 

Hvilke processer kan automatiseres mere effektivt 

ved brug af en robotløsning?

Når man indfører robotløsninger, er det vigtigt at fokusere 
på, at man ikke bør hoppe for tidligt på automatiserings- 
og digitaliseringstrenden og automatisere manuelle 
processer en-til-en. For at opnå en høj grad af optimering 
er det vigtigt at finde en totalløsning med høj ydelse, som 
er tilpasset til at opfylde individuelle krav og behov. Ud 
over at man skal tage hensyn til varesortiment og embal-
lage, er det også nødvendigt at tage hensyn til ønsker for 
ydelse og tilgængelighed samt at beregne investerings-
afkastet i løbet af systemets levetid. Det er afgørende at 
tage hensyn til hele materialeflowet og ikke begrænse 
robotterne til enkeltprocesser i kæden, men integrere 
dem i en totalløsning til automatiseret intern logistik. Det 
er den eneste måde, operatører kan drage nytte af de 
mange fordele. Softwaren og særlig billedbehandling, ro-
botstyring og intelligent logistiksoftware spiller en vigtig 
rolle i denne automatisering.  

Skal robotcellerne indkapsles eller kan mennesker 

interagere med dem?

Økonomiske hensyn og den kendsgerning at mennesker 
er ekstremt effektive og højtydende “plukkesystemer” 
indikerer, at uhåndterlige varer bør plukkes i en parallel 
proces. Men på grund af restriktive sikkerhedsregler vil 

samarbejde mellem mennesker og robotter på nært hold 
resultere i behovet for at reducere robothastigheden dra-
stisk. Manuelle processer bør derfor organiseres væk fra 
robotceller for at undgå at hæmme den høje ydelse, som 
industrielle robotter har kapacitet til. Derfor bør stykpluk-
ningsrobottens muligheder for flere skift betragtes som et 
supplement til plukningen.

Hvordan finder jeg den rigtige samarbejdspartner til 

implementeringen af robotprojektet?

Når du skal vælge den rigtige samarbejdspartner til 
planlægning og implementering af en robotløsning, er 
kompetencer og erfaring væsentlige. SSI Schäfer har en 
enorm portefølje af standardiserede og modulbaserede 
produkter, og kan implementere skalérbare robotløsnin-
ger til forskellige anvendelsesformer, og dermed opfylde 
de konstant ændrede krav til godshåndtering. Ud over 
meget dynamiske løsninger til stykplukning, portalrobot-
ter og friarmsrobotter, som kan håndtere kasser og lag 
(SSI Case Picking), leverer SSI Schäfer også den tilhørende 
software. Løsningen er perfekt integreret som en del af 
en automatiseret totalløsning, som gør at virksomhederne 
kan drage nytte af robotteknologi med høj driftssikker-
hed, dynamik og økonomisk effektivitet, samtidig med, 
at de får en pålidelig samarbejdspartner, som kan støtte 
dem gennem planlægning og gennemførelse.

Et fuldautomatisk lager, hvor der kun opholder sig 
robotter, som kører af sig selv fra A til B – en spændende 
fremtidsvision, eller en allerede økonomisk gennemførlig 
løsning?  Én ting er sikker: digitalisering, robotløsninger 
og kunstig intelligens (AI) har stor indvirkning på den 
interne logistik. Virksomheder, der er steget på automati-
seringstoget, har fordele af den aktuelle situation på flere 
måder. Ud over lavere omkostninger til arbejdskraft og 
bedre ressourceplanlægning er det nemmere at opfylde 

de nyeste afstandskrav og om nødvendigt arbejde  
sig gennem spidsbelastninger i ordreindgangen med 
højt produktionsniveau døgnet rundt. I dag er robotter 
allerede en fast del af moderne og økonomiske logistik-
løsninger – både til automatisk palletering og depalle-
tering og højdynamisk kollipluk. Mange virksomheder 
er interesseret i at bruge robotløsninger på deres lagre, 
og derfor benytter vi lejligheden til at svare på de mest 
almindelig spørgsmål.

Robotløsninger

FAQ om  
robotter

Kollipluk

Kassepluk

Læs mere om smarte robot-
løsninger på omfattende 
logistikløsninger her!

https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_robotics

https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_robotics
https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_robotics
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ASKO har været på markedet i mere end 150 år. Virksomheden 
har fremmet sine kerneværdier og leveret funktionelle pro-
dukter af høj kvalitet til sine kunder. Virksomheden mener, at 
kvalitet altid bør gå hånd i hånd med et fokus på bæredygtig-
hed. Knut-Andreas deler ASKOs 3 vigtigste bæredygtigheds-
mål: “For det første vil vi være en klimaneutral og bæredygtig 
virksomhed. For det andet har vi det mål, at vores lastbiler skal 
køre på 100 procent vedvarende energi og brændstof inden 
2025. Sidst, men ikke mindst, vil vi reducere vores energifor-
brug med 20 procent, hovedsageligt på vores lagre”. 

På rette spor med SSI Schäfer

Intern logistik fungerer på en lang række områder og kan 
sikre bæredygtighed på mange måder.  SSI Schäfer tilbyder 
derfor et stort udvalg af økonomiske og ressourcebesparende 
løsninger, baseret på nyskabende teknologi. I 2020 tilsluttede 
SSI Schäfer sig, som den eneste i materialehåndteringsbran-
chen, ”50 Sustainability and Climate Leaders”-initiativet for at 
gøre sin indflydelse gældende i arbejdet med at finde bære-
dygtige, økonomiske og fremtidssikre løsninger på komplekse 
materialeflow. Initiativet er rettet mod de internationale virk-
somheder, som er villige til at kæmpe mod klimaændringer og 
opfylde FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 “Det er vigtigt for os at leverandører følger alle forordninger. 
Vi er nødt til at vide, at de har de samme bæredygtighedsmål. 
Først spørger vi dem, om de har et bæredygtighedsfokuseret 
program. Hvis svaret er ja, kan vi snakke nærmere sammen”, siger 
Knut-Andreas. Denne holdning er ikke usædvanlig for nordiske 
virksomheder, og den bliver mere og mere almindelig i forskel-
lige sektorer. Det giver virksomheder forskellige muligheder for 
at bidrage til langsigtede, fremtidssikre og bæredygtige værdier. 
Det var SSI Schäfers satsning på en grønnere virksomhed, som 
talte stærkt til fordel for at vælge dem som totalleverandør. ASKO, 
med ambitiøse bæredygtighedsmål og stærk fokus på klimaneu-
tralitet, og SSI Schäfer var det perfekte match. 
 

Et nyt regionalt logistikcenter til ASKO

Det højt automatiserede logistikcenter ligger i Sande, 
ca. 60 km syd for Oslo, og er delt i to forskellige tempe-
raturzoner: ambient- og dybfrostområde med 28.700 
pallelokationer samt særdeles effektive crossdocking- og 
konsolideringsområder.  
 Dybfrostområdet omfatter et højlager (HBW) med to 
krangange og SSI Exyz-højlagerkraner. HBW i dybfrostom-
rådet er specialudviklet til dobbeltdyb lagring ved -28 °C 
på 3.696 lagerlokationer. Med fokus på bæredygtighed, 
ny teknologiudvikling og øgede kundekrav beslutte-
de SSI Schäfer sig for at udskifte de oprindeligt valgte 
SSI Miniload- kraner med 84 SSI Flexi-shuttler i dybfrostom-
rådet, da de var mere velegnede til opgaven. Efter manuel 
depalletering tager SSI Flexi-shuttler over for lagring og 
hentning af kasser fra reolerne.
 Tørvareområdet omfatter et højlager med otte SSI 
Exyz-højlagerkaner og et SSI Navette-system med 90.000 
lagringspladser og 64 multi-level-shuttler til små lastbærere 
og 80 hejs, hvilket sikrer at processerne er så effektive som 
muligt. Depalleteringen, der er nødvendig for at indlagre 
varerne i det meget dynamiske shuttlelager, vil være fuld-
automatiseret og blive udført af to robotter. Udformningen 
af shuttlelagret – både i dybfrost- og tørvareområdet – er 
baseret på 3D-MATRIX Solution®, som muliggør lagring, 
buffering og sekvensering i ét system. Det gør, at kasser, 
som tidligere blev placeret på et midlertidigt lager, tilføres 
palleteringsrobotterne i en nøjagtig sekvens.
 De mange forskellige funktionsområder i logistikcentret 
er knyttet til hinanden og til transportbufferen på 6 niveauer 
af lang række palle- og kasse-conveyorsystemer. Materia-
leflowet mellem områderne og lager- og ordrestyringen 
koordineres af WAMAS®, logistiksoftwaren fra SSI Schäfer. 
Takket være WAMAS® kan kapacitetsudnyttelsen spores og 
optimeres når som helst.

Projektet forventes at være fuldført i 2021

De seneste begivenheder har lært erhvervslivet, at fleksibi-
litet er en af de mest efterspurgte kompetencer, som bør 
indgå i ethvert overlevelseskit. At have et fleksibelt tilbud, 
fleksible vilkår og fleksible operationer i næsten hvert ene-
ste aspekt i din drift er ganske enkelt en ny normal og ikke 
længere noget, man skal lægge sig ekstra i selen for. Ved at 
indse det har SSI Schäfer tilstræbt at holde en høj fleksi-
bilitet i sit arbejde. Fremtidige systemudvidelser er derfor 
allerede inkluderet i den oprindelige løsning, således at sy-
stemet nemt kan tilpasse sig markedskrav med det samme. 
Det virkede glimrende i det aktuelle projekt med ASKO.

Dagligvarer, logistik 
og bæredygtighed: 
Tilpasset løsning 
for fuldstændig 
sekvens

Tilbage i 2017, gav NorgesGruppen ASA, en af Skandinaviens førende grossist- og detail-
virksomheder, SSI Schäfer opgaven at bygge et helt nyt logistikcenter til datterselskabet 
ASKO OSLOFJORD AS (ASKO). Det nye logistikcenter er designet til at håndtere den me-
get dynamiske lagring og plukning af dagligvarer fra tørvare- og dybfrostsegmenterne.

Kundetilfredshed

ASKO kunne kun se to mulige løsninger 

på et fremtidigt kapacitetsproblem: 

enten at udvide det nuværende 

logistikcenter eller at flytte. Vi ville 

ganske enkelt ikke være i stand til at 

holde trit med den forventede vækst 

i det eksisterende center. Vi ville heller 

ikke bare bygge et større manuelt 

lager, da vi betragter automatisering 

som en investering i fremtiden.

Knut-Andreas Kran  

administrerende direktør i ASKO OSLOFJORD AS

Et højlager med to krangange og SSI Exyz-højlagerkraner

To højdynamiske shuttleløsninger, baseret på  
3D-MATRIX Solution®

SSI Flexi-shuttler i dybfrostområdet

Robotteknologi for at understøtte automatiseret 
materialeflow

WAMAS® logistiksoftwaren til materialeflow,  
visualisering og lagerstyring

Løsninger: 
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Kundetilfredshed

Tilbage i 2006 havde SSI Schäfer ansvaret for automa-

tiseringsprojektet i Gütersloh. Hvad var baggrunden 

for udvidelsen, og hvilke specifikke krav havde I til 

projektet?

I løbet af 14 år har det skræddersyede, højeffektive system 
med ergonomiske vare-til-person plukkestationer vist sig 
at være investeringen værd og har udviklet sig i takt med 
vores virksomhed. Men de seneste års udvikling i virksom-
heden har afdækket et behov for at udvide plukkesektio-
nen, særligt for B- og C-varer. Det langvarige samarbejde 
gjorde det muligt for SSI Schäfer at implementere en opti-
meret, fremtidssikker og energieffektiv løsning, som giver 
øget udnyttelse af pladsen, kapaciteten og ydeevnen.  

Eksisterende materialehåndteringssystemer, processer 
og materialeflow skulle bibeholdes ud fra et bæredygtig-
hedsperspektiv. Ud over, at eksisterende faciliteter skulle 
bruges på en optimal måde, skulle udvidelsen planlægges 
sådan, at den kunne gennemføres, samtidig med at drif-
ten ikke blev forstyrret. Det var afgørende, at forretningen 

på ingen måde blev påvirket. Det var særlig vigtigt, at 
systemet skulle være effektivt, og at arbejdsstationerne 
skulle være ergonomiske. For at det nye system skulle 
være fremtidssikret, skulle det kunne skaleres fleksibelt, 
således at det effektivt kunne håndtere omskiftelige 
ordreudsving og fremtidig udvikling.

Hvordan ser en sådan løsning ud, som åbner for mak-

simal ydelse og fleksibilitet, samtidig med at den er 

fremtidssikret på begrænset plads?

SSI Schäfer har udviklet et modulbaseret koncept med en 
meget dynamisk systemløsning. Det er en løsning, som 
garanterer os optimal fleksibilitet og ydeevne. Her har 
SSI Schäfer har givet os noget helt unikt: 
 Med sin patenterede 3D-MATRIX Solution® var 
SSI Schäfer den eneste virksomhed, der kunne kombinere 
en innovativ og kraftfuld løsning med optimal udnyttelse 
af pladsen – et lager- og plukkesystem, spredt på kun 
900 m² med en kapacitet på cirka 16 millioner bøger om 
året. Den innovative shuttleteknologi med superkapa-
citorer som energilagringsystem giver høj ydeevne og 
energieffektivitet. Det nye system skulle også kunne 
skaleres på en fleksibel måde for at være fremtids-
sikkert. Pladsmæssigt er det muligt at udvide med 
op til otte reolgange.
 Denne innovative og, frem for alt pladsbe-
sparende lagerløsning, gjorde det muligt for 
os at nå målene om øget produktivitet og 
kacitet.

Innovation møder 
bæredygtighed 

For på lang sigt at kunne håndtere den hurtige vækst hos Vereinigte Verlagsauslieferung 
(VVA), som er en del af Arvato Supply Chain Solutions (SCS) i afdelingen Gütersloh 
(Tyskland), har SSI Schäfer, som leverandør af løsninger og samarbejdspartner gennem 
mange år, moderniseret og udvidet distributionscentret, samtidig med at det var i drift. 
I dette interview fortæller Harald Horstmann, Vice President Publisher hos Arvato SCS, 
om det innovative lager- og plukkesystem, der giver optimal ydelse på begrænset plads.

Harald Horstmann Vice President Publisher 
hos Arvato Supply Chain Solutions

Denne fællesudviklede løsning 

afspejler de centrale elementer 

innovation og bæredygtighed: Den 

er fleksibel, kraftfuld, fremtidssikker, 

pladsbesparende, energieffektiv og 

ergonomisk – og alt dette er vigtige 

målsætninger, som vi har kunnet 

kombinere på en vellykket måde.
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Lagerenheden i det nye shuttlelager er designet med 
den patenterede 3D-MATRIX Solution fra 
SSI Schäfer. Dermed får Arvato SCS en 
fremtidssikker løsning til automatise-
ret lagring, bufferlagring og integreret 
sekvensering i ordrebehandlingen. For 
eksempel kan enkeltprocesser langs de 
horisontale og vertikale akser adskilles 
for at forhindre flaskehalse under lagring 
og plukning. Hver plukkestation er forbun-
det via kasseconveyorsystemer (z-aksen) til de 
tilsvarende lifte (y-aksen), som betjenes af shuttler. Det 
giver tilgang til hele varesortimentet med 3D-MATRIX 
Solution fra hver arbejdsstation, således at plukkeordrer 
kan behandles i deres helhed fra én arbejdsstation.  

Hos Arvato SCS sørger 84 integrerede single-level 
shuttler af typen SSI Flexi for effektive lagrings- og 
plukkeprocesser. 20 integrerede lifte sørger for hurtigt 
materialeflow på det vertikale systemniveau. Systemet 
udvider kapaciteten i Arvato SCS for automatiserede 
lagerkasser, der er tilgængelige på ad-hoc basis til mere 
end 60.000 lokationer i alt, og øger antallet af vare-til 
person plukkestationer med 60 %. 

Shuttlelager de-
signet i henhold 
til 3D-MATRIX 
Solution® 

Ydeevne: Modulopbygget logistikkoncept, der håndterer 
stigende kapacitetskrav, når vareantallet øges, og 
ordrerne får stadig mindre størrelse.

Fleksibilitet: Skalérbar løsning gearet til fremtidig 
vækst 

Bæredygtighed: Opretholder og knytter eksisterende 
systemer sammen, giver optimal udnyttelse af pladsen og 
åbner for omfattende udvidelser under igangværende drift. 

Ergonomi: Håndterer alle varer og giver ubesværede 
arbejdsgange i henhold til ergonomics@work!®-konceptet

Unik patenteret 3D-MATRIX Solution® for bedst mulig 
udnyttelse af pladsen

SSI Flexi shuttle med innovativ energiforsyning, som 
bruger superkapacitorer

Ergonomiske arbejdsstationer som giver maksimal pluk-
keeffektivitet ved ordrehåndtering og sortering af returvarer

Kundekrav:

Løsningselementer:

20 lifte er integreret i reolerne og sørger for 
hurtige materialeflow på det vertikale niveau.

Kundetilfredshed

Ud over systemydelse og -fleksibilitet var der også 

fokus på ergonomi på arbejdsstationer, som I har 

designet i et samarbejde. Hvad kendetegner disse 

særligt behagelige arbejdsstationer?

Som en del af vores sociale ansvar ønskede vi optimal er-
gonomi og at skabe så godt et arbejdsmiljø som muligt. 
For hvad er pointen med at have et kraftfuldt system, hvis 
medarbejderne hurtigt bliver trætte eller sætter deres 
helbred på spil. 
 Sammen med vores medarbejdere, SSI Schäfer, det 
tekniske universitetet i Darmstadt og start-up virksom-
heden cellumation udviklede vi et koncept, der matcher 
dette. Løsningen omfatter særlige arbejdsstationer, 
hvor kilde- og forsendelseskasserne kan leveres på 
ét niveau, og hvor plukkerne kan håndtere ordrerne 

på en ergonomisk måde. De nye arbejdsstationer på 
shuttlelageret er multifunktionelle, og kan både sam-
menstille ordrerne og sortere returnerede varer. For at 
give endnu bedre ergonomi og optimere arbejdsmiljøet 
har løsningen også fordele som individuelt justérbare 
arbejdshøjder, ergonomisk indstilling af knapper, op-
timal præsentation af information og berøringsvenlige 
materialer.
 Vi går også helt nye veje, når det handler om 
belysning – farven på lyset tilpasser sig den biologiske 
døgnrytme. Alt i alt har vi gjort meget for at sørge for, 
at medarbejderne ikke skal mærke, at de arbejder i en 
højde på 16 meter – og at de skal have det godt med det.

Tak for en interessant samtale Harald Horstmann

Ét-stop-løsningen på arbejdsstatio-
nerne gør det muligt at fuldføre ord-
replukningen fra én arbejdsstation.

Få detaljeret informa-
tion om udvidelsen og 
moderniseringen af 
systemet!

For hvad er pointen med at 

have et kraftfuldt system, 

hvis medarbejderne hurtigt 

bliver trætte eller sætter deres 

helbred på spil. 

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_ArvatoSCS
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Efter en åben licitation blev SSI Schäfers anbefalede 
løsning valgt som leveringsløsning af et topmoderne 
distributionscenter på 30.000 m2 i Brisbane, Australien.  
I et tæt samarbejde med Coca-Cola Europacific Partners 
Australia, tidligere kendt som Coca-Cola Amatil, og støttet af 
SSI Schäfers omfattende erfaring med robotstyret palletering 
af forskellige typer kasser, blev der udviklet et koncept, 
der matchede kundens prioriteringer om et fleksibelt, agilt 
og fejlfrit system, som både kunne støtte virksomhedens 
leveringsprofil og krav til lagerkapacitet og nødvendigt 
gennemløb. Det var også en prioritet at levere et system, 
der opfyldte deres stolte sikkerhedskultur. Konceptet 
integrerer kasseplukning og masselagring og giver et meget 
fleksibelt system med høj udnyttelse og tilgængelighed, som 
håndterer plukning af mere end 2,5 millioner kasser om året.

Anthony Lee Project Manager Major Works 
for Coca-Cola Europacific Partners Australia, 

tidligere kendt som Coca-Cola Amatil 

Et brand i verdensklasse og 
automatisering i verdensklasse

”Innovation og automatisering”. SSI Schäfer glæder sig over at have indgået samar-
bejde med Coca-Cola Europacific Partners Australia, tidligere kendt som Coca-Cola  
Amatil, om at levere et automatiseret og moderne anlæg, som de viser frem i en 
række af deres nyeste koncernvideoer. Coca-Cola Europacific Partners Australia, 
tidligere kendt som Coca-Cola Amatil, er et af de største tapperier og distributører 
af drikkevarer i Asien/Stillehavsområdet.

    SSI Schäfer var dybt en-
gagerede i at sikre at anlægget funge-
rede, og ultimativt har vi konstrueret et 
anlæg, der har en af de højeste udnyt-
telses- og tilgængelighedsgrader, jeg 

nogensinde har set.

Anthony Lee Project Manager Major Works: ”Jeg synes, at 
SSI Schäfer var meget samarbejdsvillige gennem hele de-
signfasen. De bidrog med stor ekspertise, som de har fået 
fra projekter verden over for at hjælpe os med at udvikle 
dette anlæg.”

Lagertæthed med høj kapacitet

Konceptet fra SSI Schäfer omfatter den unikke Lift&Run- 
teknologi, der både giver høj lagertæthed og høj kapacitet. 
SSI Lift & Run højlageret (HBW) modtager hele paller via 
en bro direkte fra det tilstødende tappeanlæg. Systemet 
håndterer automatisk ind- og udlagring af mere end 
30.000 paller på syv niveauer, og omfatter tolv SSI Lift & 
Run-kraner i fire krangange samt et stort conveyorsystem til 
paller med flere pallelifte.

Agilt og fejlfrit system

Ved siden af SSI Lift & Run-højlageret har SSI Schäfer 
installeret et automatisk kasseplukningsystem (ACP). Nær-
heden og den direkte forbindelse til højlageret gør det 
muligt at genopfylde med paller direkte fra højlageret. Ful-
de paller transporteres til det automatiske kassepluknings-
system fra kranlageret, og tømmes derefter automatisk 
lag for lag med depalleteringsrobot, kassetransportør og 
Intralox kasseseparation. De enkelte kasser bliver derefter 
lagret direkte uden bakke som lastbærer i et SSI Cuby 
shuttle-kasselagersystem med 3 køregange.

Øget sikkerhed

De ønskede kasser bliver sekvenseret ud af SSI Cuby kas-
selageret til en af de tre robotter til automatisk palletering. 
Robotten palleterer de 30 hurtigst omsættelige SKU’er, og 
plukker over 2,5 millioner kasser årligt. Tom Scheibling, Sup-
ply Chain: “50 % af vores manuelle håndteringsopgaver er 
blevet automatiseret på dette anlæg, og ultimativt betyder 
denne automatisering både færre skader, som skyldes ma-
nuel håndtering, og lavere risiko ved manuel håndtering”.

Emily Smeed, Inventory Manager: ”Det eliminerer behovet 
for meget gaffeltruckhåndtering; det eliminerer helt 
behovet for manuel håndtering. Jo mere vi lægger ind 
i automatiseringen, jo mindre behøver vi at udsætte med-
arbejderne på lageret for.”

Fleksibelt system som støtter forretningsmodellen

SSI Schäfers egenudviklede, standardiserede logistiksoft-
ware WAMAS® styrer alle komponenter inden for den inter-
ne logistik i ét intelligent system med grænseflade direkte 
til SAP-host EWM-systemet. Dette omfatter SSI Schäfers 
verdensførende Pack Pattern Generator-modul, der bruges 
til at sammenstille stabile og tætte paller. 

Sikring af den bedste systemydelse

Et vigtigt aspekt for at sikre optimal systemkapacitet er 
SSI Resident Maintenance® -teamet, der ikke kun vedlige-
holder udstyret med direkte rådgivning til deres partnere 
ude på stedet, men også løbende optimerer og forbedrer 
pålideligheden og kapaciteten. Med SSI Schäfers Com-
puterized Maintenance Management System (CMMS), 
bliver alle aktiviteter, som vedligeholdelsesteamet udfører, 
registreret og logget via håndholdte terminaler. Således 
opbygges der en database med hovedårsager til alle 
typer stop, som flyder ind i samarbejdet om fortløbende 
forbedringstiltag for vedligeholdelses- og driftsteamsene.
 Designet gav Coca-Cola Europacific Partners Australia, 
tidligere kendt som Coca-Cola Amatil, en kompakt men 
alligevel fleksibel lagerløsning, som gjorde det muligt at 
nå målene om at idriftsætte et nyt lager ved produktions-
anlægget med en conveyorforbindelse via en bro direkte 
fra produktionen. Løsningen opfyldte alle krav til lagring, 
gennemstrømning, udvidelsesmuligheder og redundans. 

Innovation og automa-
tisering: Se videoen 
for at få mere at vide!

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation

Kundetilfredshed

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_innovation+automation
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Kundetilfredshed

En skalérbar og 
bæredygtig løsning 

Mathem automatiserer nyt 
logistikcenter i Larsboda

Sievi, Nordeuropas største producent af sikkerheds- og arbejdsfodtøj, investerer  
i et fuldautomatisk lagersystem for at få gavn af væksten i branchen

I lighed med den øvrige dagligvarehandel på nettet i de nordiske lande har Mathem 
også turbo på væksten. Etableringen af et nyt logistikcenter i Larsboda syd for Stock-
holm er en vigtig brik i puslespillet for fortsat ekspansion. 

Sievi har valgt SSI Schäfer til at udvide virksomhedens 
nuværende lager i Sievi, Finland, i 2021. Skoproducenten 
leverer både sine produkter til det lokale marked og  
eksporterer til mere end 40 lande verden over.
 Sievis største målsætninger er at levere sine 200 
SKU’er til kunderne hurtigt og problemfrit samt at imøde-
komme fremtidige udviklingsplaner for udvidelse  
af produktionen og lagerkapaciteterne. For at opfylde 
disse behov skal SSI Schäfer levere en bæredygtig udvi-
delse af det eksisterende system, der vil fordoble den 
samlede ydelse pr. time og øge antal lagerlokationer  
med over 60 %. 

Bæredygtig udvidelse for maksimal ydelse og 

lagerkapacitet

For at opfylde kravene til effektivitet implementerer  
SSI Schäfer en løsning til mere effektive sekvenserings-
processer mellem det automatiske miniloadsystem og 
pakkestationerne. De seks eksisterende pakkelinjer bliver 
afmonteret,og seks nye pakkelinjer bliver installeret i et 
andet område. 

For at undgå manglende lagerbeholdning bliver der 
implementeret et nyt højlager med fire SSI Exyz-lager-
kraner. SSI Exyz-lagerkranerne skal håndtere paller med 
råmaterialer og halvfabrikata. Det automatiske miniload-
system til lagring af skoæsker bliver desuden udvidet med 
tre krangange. Den skalérbare og bæredygtige løsning 
giver Sievi mulighed for at lagre råmaterialer og færdigva-
rer på én enkelt lager- og produktionslokation.
 Efter varemodtagelse bliver råmaterialer og halvfa-
brikata opbevaret i det nye højlager og transporteret til 
produktionsområdet efter behov. Derefter bliver færdige 
produkter opbevaret i det automatiske miniloadsystem. 
Skoæskerne bliver transporteret til sekvenseringstårnene, 
hvor de bufferlagres for senere at blive transporteret til 
pakkestationerne i den korrekte sekvens ved hjælp af hejs 
og conveyorsystemet. Ved pakkestationerne bliver sko-
æskerne pakket i henhold til kundeordrerne. Når der er 
påført etiketter, bliver de sendt videre til forsendelsen og 
leveret til detailhandlen i ordrestørrelser, der varierer fra  
1 til 2.000 æsker.
 Projektet forventes at blive sat i drift i december 2022.

Mathem blev grundlagt i 2007 som en dagligvarebutik på 
nettet og har siden da ekspanderet eksplosivt med flere 
og flere loyale kunder. 
 En høj grad af fleksibilitet er et must, da kundetilbud-
dene løbende udvikles og ændrer sig. Løsningen skal 
også opfylde kundernes krav om øget og hurtigere til-
gængelighed, som har været en af de største drivkræfter i 
løbet af projektet. Valget er faldet på SSI Schäfer på grund 
af deres fleksibilitet og tilpasningsevne til Mathems forret-
ningsbehov og produktivitetsmål.
 ”Mathem er et meget vigtigt projekt for medarbej-
derne hos SSI Schäfer. Det viser med al tydelighed, at vi 
går forrest, hvad angår effektiviteten i dette markedsseg-
ment, som fortsat er i rivende vækst. Det er spændende at 
bidrage til og støtte Mathem med at nå sine mål,” - siger 
Hans Ekström, Solution Design Manager Automation hos 
SSI Schäfer.

SSI Schäfer har allerede stor erfaring inden for automati-
sering til fødevaredetailhandlen med flere store projekter 
i de nordiske lande. Et eksempel er den største automati-
serede løsning i Europa til COOP og automatisering med 
et stærkt fokus på bæredygtighed til ASKO.
 ”Jeg er glad for, at aftalen er faldet endeligt på plads. 
På kort tid og i tæt samarbejde med SSI Schäfer har vi fun-
det en løsning, der skaber forudsætningerne for at vi kan 
fortsætte vores fantastiske vækstrejse og opnå vores fast-
satte rentabilitetsmål. Der skal plukkes og leveres tusind-
vis af varer i alle mulige kombinationer til vores kunder 
hver dag og så hurtigt som muligt. Løsningen giver også 
vores logistikmedarbejdere i Sverige det bedste arbejds-
miljø. Vi er kommet langt og har taget mange vigtige 
beslutninger, og nu begynder det virkelige arbejde med 
at opnå dette,” siger Henrik Peitz, COO i Mathem
 Installationen går i gang i efteråret, og målet er at 
sætte de nye faciliteter i drift i andet halvår af 2022.

Kundetilfredshed



App-baserede reoleftersyn i henhold til EN-standarden

SSI Schäfer har et omfattende udvalg af forebyggende og kor-
rigerende services, som hjælper kunder over hele verden med 
regelmæssige kvalitetskontroller og reoleftersyn i henhold 
til DIN EN 15635 ”Application and Maintenance of Storage 
Equipment”. Det sker ved hjælp af visuelle kontroller, mens 
systemet er i drift. Resultaterne bliver derefter dokumen-
teret i appen ”Computerized Maintenance Management 
System” (CMMS) i digitalt format. Hvis der opstår behov for 
reparationsarbejde, kan professionelle serviceteknikere 
hurtigt træde til. 
 Det specielle ved SSI CMMS-appen er, at den kom-
binerer viden og erfaringer fra alle de systemer, som 
SSI Schäfer vedligeholder over hele verden. Den fortlø-
bende dataudveksling mellem alle elementerne skaber 
en konsistent database med analyser og evalueringer, 
som sikrer en bæredygtig styring af vedligeholdelse 
og service.
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Uanset de lagrede varers størrelse eller type er reolerne det, der ligger til grund 
for alle lagre og distributionscentre. Regelmæssige eftersyn sørger for fordele for 
operatørerne i form af reduceret ulykkesrisiko og længere systemlevetid.

Produktudviklinger, løsninger og kundeservice

Reoleftersyn:  
Mange fordele og større 
sikkerhed på lageret 

Reolsystemer er en integreret del af infrastrukturen på la-
geret. De er faktisk rygraden på lageret. Uanset om det er 
traditionelle statiske reoler, mobilreoler eller automatiske 
kanallagersystemer kan godt designede og vedligeholdte 
reoler maksimere den tilgængelige plads og i høj grad 
optimere lagerets effektivitet. 

Både kravene til og belastningen på reolerne øges 
væsentligt, hvis virksomhederne har en større vareom-
sætning, bruger tungt udstyr til håndteringen eller lagrer 
farligt gods eller hurtigt omsættelige varer. For at sikre 
både kvaliteten af processer og systemer og sikkerheden 
på lageret til enhver tid – både ved høj og lav belastning – 
er det vigtigt at udføre regelmæssige eftersyn for at opnå 
en bæredygtig og lønsom drift.

Fordele ved regelmæssige reoleftersyn

Velgennemførte reoleftersyn for vedligeholdelse og ser-
vice sørger for, at det bliver muligt at identificere og forhin-

dre fejlfunktioner, skader og potentielle årsager til ulykker 
på et tidligt stadie. Fordelene for operatørerne er især:

• Reduceret ulykkesrisiko

• God holdbarhed for reoler og reolsystemer 

Når man tager de officielt certificerede reolinspektioner fra 
SSI Schäfer i betragtning, er der endnu en fordel: Lavere 
forsikringspræmier, da lageret nu har et lavt risikoniveau, og 
bliver klassificeret herefter. I sidste ende er pålidelige reol-
løsninger en fordel for hele forsyningskæden, som lagerets 
rygrad.

I Maintenance 4.0 bruges Computerized Maintenance 
Management System (SSI CMMS) fra SSI Schäfer til digital 
planlægning, styring og implementering af alle vedlige-
holdelsestiltag. SSI CMMS Web og SSI CMMS-appen er 
hovedelementerne i denne løsning. Systemet bliver for-
bundet med den virkelige verden via 1D- eller QR-koder. 
Disse er fastgjort på systemkomponenterne og kan kaldes 
op af serviceteknikerne ved hjælp af deres smartphones. 
Baseret på de tilgængelige data, kan vedligeholdelses-
chefen planlægge forebyggende tiltag i SSI CMMS Web. 
Serviceteknikerne synkroniserer med SSI CMMS-appen 
og kan derefter bruge deres smartphone eller tablet 
for at redigere planlagte aktiviteter direkte i systemet, 
dokumentere dem og synkronisere systemet med de data, 
der er indhentet.

Værktøjet er ikke kun egnet til forebyggende, men også 
korrigerende vedligeholdelse. I tilfælde af fejl kan korrige-
rende vedligeholdelsesarbejde  udføres uden tidstab eller 
behov for yderligere planlægning. SSI CMMS er desuden 
intuitiv at bruge og meget transparent.

SSI CMMS for forebyggende og 
korrigerende vedligeholdelse
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Håndtering af kompleksitet 
og lønsom strukturering af 
Big Data

Som følge af, at logistik- og materialehåndteringsprocesserne bliver stadigt mere net-
værksbaserede, digitaliserede og stadigt mere komplekse, sker der en ekponentiel vækst 
i den datavolumen, der genereres. Data betragtes som det ”nye guld” – og ikke uden 
grund. Men denne karakteristik antyder en værdi, som ikke nødvendigvis er korrekt.

Udfordringen består i at behandle og visualisere de 
tilgængelige data på en systematisk måde. Hverken 
menneskets hjerne eller øjne kan klare denne opgave. 
I stedet tager WAMAS® Lighthouse sig af denne funkti-
on i logistikken. Softwareløsningen, som er udviklet af 
SSI Schäfer, fungerer som en ” central informationsplat-
form”. Den centrale informationsplatform er udviklet til at 
visualisere ikke kun dit anlæg, men også materialeflowet 
fra forskellige leverandører – og andre producenter – som 
påvirker hinanden, og viser den derefter på en rolleba-
seret måde i realtid i henhold til operatørens ansvarsom-
råde. Derefter kommer der anbefalinger om handlinger. 
WAMAS® Lighthouse er en skalérbar webapplikation, som 
giver mulighed for mange enhedstyper, og platformen 

i+
To andre dele i SSI Schäfer-serien ”Managing Complexity” 
fokuserer på ordrebehandling og lagerstyring, som kan 
mestres med WAMAS®.forbinder den tekniske og logistiske visning med opera-

tive data i individuelle analysedashboards for forskellige 
brugergrupper.

Tidlig identifikation af problemer og forebyggelse af 

flaskehalse

WAMAS Lighthouse skaber transparens og giver et 
realistisk billede af anlægget ved hjælp af visualise-

ringssystemet SCADA (SCADA = Supervisory Control 
and Data Acquisition), som er udviklet til at overvåge og 
styre processer. Det giver strukturerede visninger af de 
logistiske aspekter af anlægget, for eksempel kapaci-
tetsdata, materialeflow, flaskehalse eller ordreopfyldelse. 
Informationsdybden kan tilpasses fleksibelt for at opfylde 

de nyeste krav ved hjælp af en zoom-funktion, som kan varieres uendeligt. Midt 
i stigende centrering får brugerne tilgang til stadig flere detaljer og stadig mere 
information om status quo på systemet, enkeltkomponenter og transportenheder. 
Derfor er det med sikkerhed muligt at finde ud af, om eksempelvis en flaskehals, 
som kan forhindre, at ordrer behandles i tide, er nært forestående på conveyorsyste-
met. Dermed kan operatørerne nemt bryde ind og tage kontrol ved at iværksætte 
tiltag, som kan forhindre overløb, eller bede om reserveressourcer i tide til at kunne 
kompensere midlertidigt for dette.

Kontrol og fortløbende optimering i realtid

Al information er tilgængelig i WAMAS Lighthouse med blot nogle få klik, og giver 
en pålidelig kilde til at kunne vurdere, om systemet fungerer effektivt og vedligehol-
de systemet uden indskrænkninger. Lagrede hændelsesrapporter, fejlstatistikker og 
dedikerede key performance indicators (KPI’er), som hjælper med at vurdere ydel-
sen, viser sig også at være nyttige i denne sammenhæng. Alt kan stå og falde med 
fyldningshastigheden på anlægget, materialeflowet og plukkeydelsen og/eller for 
eksempel ordrebehandlingsstatussen. Resultatet er en evne til at levere omfattende 
information og diagnostik på en måde, som allerede opfylder kriterierne i Industry 
4.0 og Logistics 4.0, og som kortlægger den kompleksitet, som nævnes i starten, 
med kun ét system.  
 WAMAS Lighthouse giver virksomhederne en åben webbaseret og brugerorien-
teret informations- og integrationsplatform, som kan skaleres i moduler – i henhold 
til individuelle specifikationer – og som kan udvides og tilpasses fleksibelt til kun-
dens behov. 
 Løsningerne WAMAS® Warehouse Management System (WMS) og Material 
Flow System (MFS) udgør kernen i alle systemerne sammen med WAMAS Lighthou-
se. WAMAS Lighthouse er også nøglen til at tackle kompleksiteten – fra ethvert 
perspektiv. Kombinationen af omhyggelig databehandling og omfattende overvåg-
ningsoptioner sikrer maksimal tilgængelighed, muliggør en kontinuerlig forbed-
ringsproces og hjælper desuden med at reducere håndteringsomkostningerne. 

Systembaseret med topydelse hele vejen – i alle 
former for automatiserede anlæg, uanset branche

Denne software kan bruges i alle former for automatiserede 
anlæg, uanset branche. WAMAS Lighthouse registrerer 
og analyserer data fra hængende conveyorsystemer i 
modebranchen lige såomhyggeligt som fra plukkerobotter 
i lægemiddelbranchen. Det er ydermere muligt at vise, om 
ordrer, som skal leveres til butikker i fødevaresektoren, er 
klar til forsendelse. Det samme gælder for systemer og pro-
cesser inden for e-handel, hvor leveringskvalitet og evnen 
til at opfylde leveringsfrister ofte er afgørende for, om man 
får succes eller ej. 
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Med plukning efter vare-til-person-princippet har materialehåndteringskunder en 
forventning om væsentlig optimering af plukkeydelsen og fejlfrie processer. For at 
opfylde disse forventninger har SSI Schäfer en meget stor portefølje af arbejdsstati-
onssystemer til forskellige varedimensioner og kapacitetsklasser – med et konsekvent 
fokus på ergonomi for operatørerne.

Produktudviklinger, løsninger og kundeservice

3 fordele ved den nye 
Advanced Pick Station 

Advanced Pick Stationen, som er udviklet i henhold til 
de nyeste krav på markedet, er specialdesignet til større, 
sarte varer, som ikke tåler at blive kastet, eller som skal 
plukkes med begge hænder. Eksempler på sådanne 
varer er elektronikartikler, bøger, flasker, briller, reser-
vedele osv. Systemet kan kobles til fuldautomatiske 
miniloadlagre eller fleksibelt til en autonom mobil robot 
(AMR). Systemet kan specialkonfigureres til det respekti-
ve anvendelsesområde og har tre vigtige fordele:

Ergonomi

Den delvist automatiserede Advanced Pick Station 
reducerer arbejdsbelastningen. Arbejdsstationen har en 
unik egenskab med det gennemtænkte koncept ergono-
mics@work!®, hvor SSI Schäfer opfylder alle ergonomi-
ske krav til arbejdsstilling, lasthåndtering og gentagne 
belastninger. Dette er blevet bekræftet i videnskabelige 
tests, udført af Instituttet for Arbejdsvidenskab ved det 
Tekniske Universitet i Darmstadt (IAD). Stationen kan der-
for tilpasses perfekt til den aktuelle operatørs mål ved 
at bruge den højdejusterbare arbejdsstationsplatform. 
Tydelig og brugervenlig kommunikation og indikatorsy-
stem sørger for intuitiv og praktisk brugervejledning om 
dette. Løsningen imponerer også med sit udseende og 
design: Kontaktflader i metal er beklædt med berørings-
venlig træbeklædning, der bidrager til øget ergonomi og 
behageligt arbejdsmiljø.

Effektivitet

Designet på Advanced Pick Station gør det muligt at 
plukke økonomisk og hurtigt med konsistent kvalitet 
over længere tid. Lastbærerne fra lageret leveres på et 
transportsystem, og derfra plukkes der direkte i ordre-
kassen. Princippet for plukning af flere ordrer understøt-
ter en dynamisk og sundhedsvenlig arbejdsmetode, som 

også har en positiv indvirkning på ydelsen. Plukkefejl er 
reduceret til et minimum, takket være intuitiv og betje-
ningsvenlig kommunikation og indikatorsystem. Opera-
tøren ser tydeligt, hvilken ordrekasse, der skal plukkes til, 
mens alle de efterfølgende plukkeprocesser sker via den 
brugervenlige trykknap. Arbejdet forenkles, da det er 
muligt at bruge et bekræftelsesfelt til at skubbe plukkede 
varer over til den rigtige ordrekasse. Dette forhindrer 
også skader på produkterne. 

Bæredygtighed

Et af SSI Schäfers mål med at udvikle arbejdsstationen 
var at skabe en bæredygtig løsning. Energieffektivitet 
var derfor et vigtigt mål, som er nået ved at bruge den 
nyeste drevteknik. Arbejdsstationen fungerer uden 
pneumatik, og dermed bliver den meget støjsvag og 
energieffektiv. Ved at designe kontaktflader i metal og 
beklæde dem med berøringsvenligt træ – et vedvarende 
råmateriale i stedet for eksempelvis plast – bidrager 
SSI Schäfer også til at være bæredygtig.

Læs mere om de ergo-
nomiske vare-til-person- 
plukkeløsninger her!

https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_advancedpickstation

Brugervenlig kontakt, som 
bekræfter plukkeprocessen.

Intelligent kommunikations- og 
indikatorsystem giver intuitiv og 
praktisk vejledning til brugeren.

Advanced Pick Station gør det muligt at plukke varer, som 
ikke tåler at blive kastet, forsigtigt ned i ordrekasserne.

https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_advancedpickstation
https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_advancedpickstation
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AGV for nem tilgang 
til automatisering

Begrænset adgang til arbejdskraft er en udfordring i logistikken. For at give 
små og mellemstore virksomheder nem tilgang til automatisering med hurtigt 
investeringsafkast (ROI) har SSI Schäfer udviklet den førerløse truck eller automated 
guided vehicle (AGV) WEASEL® Lite®.

Virksomhederne vælger ofte en automatisk kombination af 
processer til gentagne og standardiserede logistikopgaver 
for at sikre fleksibel og rettidig levering af de ønskede 
varer. Det skyldes, at det bliver stadig vanskeligere at 
rekruttere pålidelige medarbejdere til logistikopgaver 
på lageret. Moderne semi- til fuldautomatiske løsninger, 
såsom AGV, bidrager til at strømline materialeflowet med 
de lagermedarbejdere, som allerede findes, uden behov 
for at investere store summer.

Markedet er en udfordring for materialehåndtering

Følgende faktorer er afgørende for 
automatiseringsprojekter:

•  Økonomisk effektivitet: økonomiske løsninger med 
kort implementeringstid og hurtigt investeringsafkast

•  Enkel integration i eksisterende lagre eller processer
• Fleksible alternativer for udvidelse og tilpasning

Det er i denne sammenhæng, at SSI Schäfer har udviklet 
Weasel Lite og dermed kan lancere en AGV på markedet, 
som ikke er vanskelig at installere, og som dermed nemt 
kan idriftsættes af virksomhederne selv. 

WEASEL Lite: maksimal fleksibilitet 

og hurtigt investeringsafkast

Weasel Lite er en variant af SSI Schäfers prisbelønnede 
AGV Weasel til transport af plastkasser, papkartoner 
og lignende, der vejer op til 35 kg. Tilføjelsen ”Lite” 
betyder, at AGV’en nemt kan integreres i eksiste-
rende bygninger og processer. Virksomhederne 
implementerer systemet selv – uden flådestyring, 
ekspertviden eller en overordnet it-installation.
 Den intelligente løsning muliggør maksi-
mal fleksibilitet til skabelse af netværk mellem 
forskellige afdelinger og hurtig udvidelse 
af antal AGV. På grund af det decentra-
liserede styresystem kendetegnes det 
også af at være enkelt, økonomieffektivt, 
og hurtigt og nemt at sætte i drift.

+
WEASEL Lite - 3 fordele

Fleksibilitet: tilpasningsvenlig løsning til automatiske processer 
Brugen af en flåde med flere Weasel Lite-køretøjer kan vokse i takt med dynamiske markedsbehov og virksomhedens 
udvikling. Flåden med de førerløse trucks følger et optisk spor, som fastgøres på gulvet efter ønsket rute. Fordelen er, 
at det er nemt at definere sporene, og at operatøren fleksibelt og individuelt kan tilpasse brugen når som helst. Hvis 
gennemstrømningen stiger er det nemt at udvide løsningen med flere køretøjer. Det er desuden altid muligt at opgradere til 
en mere kompleks, klassisk Weasel-løsning. Ved at integrere en ekstra hovedstyreenhed i den eksisterende Weasel-flåde får 
operatørerne højere effektivitet og større fordele ved grænsefladen, for eksempel kommunikation med conveyorsystemet, 
rulleporte, brandalarmsystemerne eller lyssignaler.

Økonomisk effektivitet: omkostningseffektiv automatisering
Weasel Lite kendetegnes ved lave anskaffelsesomkostninger, sammenlignet med almindelige stationære conveyorsystemer, 
fordi der ikke kræves omkostningstung installation af it-struktur og planlægning af komplekst layout. AGV’erne sørger for en 
konstant arbejdsydelse, og dermed sikrer de en hurtig stigning i produktiviteten. En fordel for virksomhederne er desuden 
kort implementeringsperiode og hurtigt investeringsafkast.

Enkelt: idriftsættelse med plug-and-play   
Kunden kan nemt selv integrere Weasel Lite i eksisterende bygninger og processer. Der er kun behov for nogle 
få forberedelser: fastsætte og klargøre ruten, installere appen for at styre AGV’erne fra tablet 
eller smartphone og aktivere køretøjerne. Materialeflowet kan planlægges med en gratis 
version af Weasel Lite Designer, men det er også muligt at planlægge med papir og blyant. 
Det er ikke nødvendigt at anskaffe it-udstyr, for eksempel server og trådløst net, på grund 
af den decentraliserede styring. AGV’erne i Weasel Lite kommunikerer via Bluetooth og 
modtager transportordrer via tablet fra en person der hvor der er behov for transport. Den 
decentraliserede styring gør, at der ikke er behov for it-færdigheder eller specifikke tekniske 
kompetencer, hverken til planlægning af materialeflowet eller idriftsættelsen. Tiden fra bestilling 
til idriftsættelse er normalt en til to uger inden for Tysklands grænser. 

Du kan få mere informa-
tion og se videoer om 
Weasel Lite her!

Med decentraliseret styring via tablet er der 
ikke behov for it-kompetencer eller særlige 

tekniske kompetencer.

https://pages.ssi-schaefer.com/

update37_weasel-lite

https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite


27

Sådan automatiserer du din 
kølekædedistribution

Tilgængelig online nu: Guide til best practices for at booste teknisk kapacitet 
med mindre arbejdsindsats og større fortjeneste 

Det ville være noget af en underdrivelse at sige, at lagring 
af temperaturkontrollerede varer er et ”varmt marked”. 
Ifølge Brandessence Market Research (2019) var trenden, 
allerede før COVID-19-pandemien, vokset fra en værdi på 
15 milliarder dollar i 2015 til den aktuelt beregnede værdi 
på 387 milliarder dollar. Flere faktorer driver denne vækst, 
men den vigtigste er ændret forbrugeradfærd. Denne 
udvikling er ikke kun regional, men snarere global, og 
den har ført til øget lagerkapacitet i USA, Europa og Asien 
og semi- og fuldautomatiske systemer, som er blevet 
installeret for at kompensere for mangel på arbejdskraft.
 Selv om pandemien har ændret den generelle opfat-
telse af kølekædedistribution, var den meget efterspurgt, 
også før det blev muligt at handle hjemmefra. For nogle 
få år siden blev just-in-time-logistik betragtet som den 

eneste løsning for at få en lønsom forsyningskæde. Nu 
er det kun et spørgsmål om at prøve at håndtere den 
hurtigt stigende efterspørgsel efter produkter. Men der 
er begrænset plads på kølelagre og der er ingen tegn på, 
at efterspørgslen fra fødevareproducenter, fødevareforar-
bejdningsvirksomheder, fødevareleverandører, restau-
ranter og medicinalvirksomheder vil falde i fremtiden. 
Desuden bidrager e-handel til at øge efterspørgslen efter 
hurtig levering. Dermed får valget af lokation enormt stra-
tegisk betydning, både når det drejer sig om nybyggerier 
og udvidelser af eksisterende systemer.  For at få lønsom-
hed er det vigtigt, at føde- og drikkevareproducenter, 
grossister og operatører af kølelagre først og fremmest 
kan garantere fødevaresikkerhed og produktintegritet 
samt forhindre madspild.

Trin for trin mod en vellykket logistikløsning 

SSI Schäfer har arbejdet på nogle af verdens største tempe-
raturstyrede, automatiserede lagre til producenter, grossister 
og tredjepartslogistik. Denne guide indeholder de værktøjer, 
du har brug for til iværksættelse af alle trinnene i beslutnings-
processen og opfyldelse af alle behovene i din specifikke 
lagerløsning, og for at forstå hvilke alternativer og processer, 
som er involveret i temperaturstyret distribution.  

Nybyggeri eller modernisering af eksisterende anlæg? 

Stort eller lille system? Og hvilken automatiseringsgrad? 
Alt, hvad du har brug for at vide for at tage beslutninger om 
disse vigtige udfordringer og om fordele ved og mulige løs-
ninger på specifikke logistikkrav, findes i første del af denne 
vejledning.
 Anden del handler om de forskellige anvendelses-
områder for temperaturstyret logistik og materialehåndte-
ring. Her bruges SSI Schäfers ekspertise som grundlag for 
at give dybere indsigt i lagring, plukning, conveyorsystemer 
og software. Det specifikke automatiseringsniveau spiller en 
vigtig rolle her. Årsagen er, at nogle dele fungerer optimalt 
som fuldautomatiske, mens andre passer bedre som manuel-
le løsninger. Selv inden for et lager har produkter forskellige 
karakteristika, for eksempel forskellige krav til temperatur 
eller teknisk kapacitet. Alle løsninger skal designes ud fra et 
individuelt og modulbaseret grundlag.  
 Kun en perfekt koordineret temperaturstyret mate-
rialehåndteringsløsning vil gøre det muligt at opnå optimal 
teknisk kapacitet og højere lønsomhed. Uanset hvilken slags 
løsning, du har brug for, kan du evaluere den med denne 
detaljerede guide.

Download guiden til 
best practices nu, og 
automatisér kølekæde- 
distributionen på en 
bæredygtig måde!

Vidensdeling
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https://pages.ssi-schaefer.com/update37_cold-chain-logistics
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_cold-chain-logistics


Vi har kun én klode, og det er vigtigt at passe på de tilgængelige ressourcer.  
SSI Schäfer står for bæredygtige, økonomiske og fremtidssikre løsninger til materiale- 
håndtering. Derfor har vi tilsluttet os ”50 Sustainability & Climate Leaders”-initiativet. 
Sammen med vores partnere og kunder når vi individuelle bæredygtighedsmål.

Bæredygtig, økomomisk 
og fremtidssikker

Læs mere om hvordan vores 
løsninger, ressourcer og aktiviteter 
kan hjælpe din virksomhed med at 
nå sine bæredygtighedsmål.

https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_50ClimateLeaders

https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_50ClimateLeaders
https://pages.ssi-schaefer.com/da-dk/upd37_50ClimateLeaders

