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Editorial

Käre läsare.
 
Vi har levt i skuggan av de utmaningar som covid-19- 
pandemin medfört i mer än ett år nu. Smittotakten i 
vissa delar av världen ökar med alarmerande hastighet 
medan andra länder nu njuter av frukterna av ett strikt 
vaccinationsprogram. Vi hoppas att världen successivt 
kommer att komma över de värsta effekterna av krisen. 
Dock kommer vi även i fortsättningen att känna av bety-
dande konsekvenser av pandemin. Hit hör digitalisering 
av ekonomin och industrin, vilket pandemin påskyndat. 
Förvandlingen sker så snabbt att det enda som är säkert 
att allt är osäkert. Men är detta det enda orosmolnet? Nej, 
tvärtom. De nya utmaningarna ger även möjligheter som 
man utan begränsningar kan utnyttja. Och vi är redo att 
göra just detta!

Det finns andra långsiktiga trender som har och fortsätter 
att ha stor inverkan på logistiken och materialhanterings-
branschen. Hit hör urbanisering, som inte uppvisar några 
tecken på att mattas av. Sedan har vi den ökade betydel-
sen av e-handel, kundernas ökade behov av individuella 
och snabba lösningar och det därav resulterande trycket 
på våra kunder för att tillfredsställa alltmer komplexa 
kunder som vill ha snabbare och effektivare lösningar till 
ett lägre pris.
 
För att klara detta finns det ökande behov av automation 
på basis av pålitliga, tekniska och digitala innovationer. An-
vändning av programvarulösningar och data för att aktivt 
styra företagsprocesser i en dynamisk marknadsmiljö är 
en annan viktig aspekt. SSI Schäfer finns här som specialist 

på logistik och materialhantering. Vår viktigaste uppgift är 
att förse våra kunder med lösningsbaserade materialhan-
teringssystem för att göra det möjligt för dem att uppfylla 
kundernas växande förväntningar och krav på ett mer 
effektivt och hållbart sätt. Vi är medvetna om detta enor-
ma ansvar och är väl förberedda att axla det tack vare vårt 
omfattande sortiment av produkter och tjänster. Genom 
åren har SSI Schäfer alltid stått fast vid sina principer som 
väl ansett familjeföretag med starka värderingar och ett 
enormt engagemang för sina kunder och lyckade logistik- 
och materialhanteringssystem för deras räkning 

Under de kommande månaderna och åren kommer vi att 
prioritera målmedveten och konsekvent digitalisering – 
både för små, mellanstora och stora företag. Ett krasst 
konstaterande visar hur stor betydelse digitalisering 
har: mer än hälften av Fortune 500-företagen som fanns 
2000 har försvunnit, och merparten av dem hade anting-
en missat megatrenden mot digitalisering eller helt enkelt 
felbedömt hur viktig den var. Framförallt tar vi detta som 
ett incitament för att ta oss an utmaningarna och som ett 
tillfälle för dem att presentera sig för oss och använda 
dem för våra kunders räkning.

Jag hoppas att du ska tycka om senaste numret av före-
tagstidningen ”Update”. Berätta för oss vad du tycker! 
Vad gillar du och var tror du att vi skulle kunna bli bätt-
re? Vi hoppas att du hör av dig!

Med vänlig hälsning

Steffen Bersch
VD för SSI Schäfer-koncernen

Vår viktigaste uppgift är  
att förse våra kunder med 
lösningsbaserade material- 
hanteringssystem för att 
göra det möjligt för dem 
att uppfylla kundernas väx-
ande förväntningar och 
krav på ett mer effektivt 
och hållbart sätt.
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Garanterad processäkerhet, dynamik och ekonomisk effektivitet: genom sömlös inte-
gration i en generell lösning gynnas operatörerna av standardiserade och modulära 
robotlösningar för de föränderliga krav som godshantering ställer.

Vilka typer av artiklar kan hanteras av en 
robotlösning?
Olika robottillämpningar förekommer inom intralo-
gistik: alltifrån plockning av delar till lastbryggan och 
robotar med ledade armar för lagring, plockning, 
avpalletering och palletering av lådor, skikt och skrym-
mande, tungt gods. 
  I fråga om plockning av delar sörjer olika griptek-
niker tillsammans med de senaste algoritmerna för AI 
och 3D-bildbehandling för säker hantering av koniska, 
kubiska och cylindriska artiklar, påsar eller till och med 
löst gods. Dessa robotlösningar uppnår plockningspre-
standa på upp till 1 000 plockningar per timme vid 100 % 
produktverifiering och kan anslutas direkt till det interna 
materialflödet via transportsystemet eller självstyrande 
robotar (AMR).
 Lageravpalleterare för uppdelning av lådor och 
sedan palleteringsrobotar används för lagerkompatibel 
palletering av lådor I det senare fallet packas kollina med 
hög hastighet enligt ett tidigare beräknat packmönster på 
antingen en pall för respektive filial eller på en vagn. De olika 
robotarna kan hantera många olika typer av artiklar, eftersom 
godset skjuts på pallen med en hastighet av upp till 600 kollin 
per timme.

Vilka processer kan automatiseras mer effektivt ge-
nom en robotlösning?
När robotlösningar introduceras ska inte målet vara att 
hoppa på trenden mot automation och digitalisering och 
automatisering av manuella processer 1:1. För att uppnå 
en omfattande optimering är det nödvändigt att hitta 
en kraftfull generell lösning som är skräddarsydd efter 
de unika behoven och kraven. Utöver att man behöver 
ta hänsyn till artiklarna och förpackningarna, måste man 
även bedöma vilken prestanda och tillgänglighet som 
behövs. Dessutom ska avkastningen på investeringen be-
räknas under systemets livstid. Det är viktigt att ta hänsyn 
till hela materialflödet och inte begränsa robotarna till 
enskilda processer i kedjan, utan integrera dem i en gene-
rell automatiserad intralogistiklösning. Detta är det enda 
sättet som operatörer kan dra nytta av de många olika 
fördelarna. Programvaran och i synnerhet bildbehandling, 
robotstyrning och smart logistikprogramvara spelar en 
viktig roll inom automation här. 

Behöver robotceller kapslas in eller är mänsklig inter-
aktion möjlig?
Ekonomiska överväganden samt faktumet att människor 
människor är ett extremt effektivt och kraftfullt ”plock-
ningssystem” På grund av säkerhetsfrågor leder nära 
samarbete mellan människor och robotar till behov av att 
drastiskt minska robotens hastighet. Därför rekommende-
ras att manuella processer organiseras utför robotceller 

för att undvika att inverka på den höga prestanda som 
industrirobotar är kapabla till. Plockningsroboton i ett 
system som kan användas i flerskift ska därför bara ses 
som ett komplement vid plockning.

Hur hittar jag rätt partner för att implementera mitt 
robotprojekt?
Kompetens och erfarenhet av liknande projekt är avgö-
rande när man väljer rätt partner för planering och im-
plementering av robottillämpningar. Tack vare företagets 
stora sortiment av standardiserade och modulära pro-
dukter kan SSI Schäfer implementera skalbara robotlös-
ningar för olika tillämpningsområden och på samma gång 
uppfylla de krav på godshantering som hela tiden ändras. 
Vid sidan av mycket dynamiska lösningar för plockning 
av delar samt lastbryggor och robotar med ledade armar 
för hantering av lådor och lager (SSI Case Picking) har 
SSI Schäfer även den programvara som behövs. Sömlöst 
integrerad som del av en automatiserad generell lösning 
får driftbolagen hög tillförlitlighet, dynamik och ekono-
misk effektivitet i fråga om robotteknik samt en hållbar 
partner inom planering och implementering.

Ett helautomatiskt lager som bara befolkas av robotar 
som kör från A till B av sig själva – en häftig framtidsvision 
eller en lösning som redan är ekonomiskt livskraftig? 
En sak är klar: digitalisering, robotteknik och artificiella 
intelligens (AI) har stor inverkan på intralogistik. 
Företag som hoppade på automationståget gynnas 
av den aktuella situationen på flera olika sätt; utöver 
låga arbetskostnader och förbättrad planering av 
resurserna kan de bättre implementera de senaste 

avståndsbestämmelserna och vid behov klara av 
toppar i orderingången med hög produktivitet dygnet 
runt. Idag är robotar redan en fast del av moderna 
och ekonomiska logistiktillämpningar – oavsett om de 
används för automatiserad palletering och avpalletering 
eller mycket dynamisk plockning av delar. Många företag 
är intresserade av att använda robotteknik i sina lager, 
vilket är orsaken till att vi tar tillfället i akt att svara på de 
vanligaste frågorna.

Robotlösningar

Vanliga frågor (FAQ) 
om robotteknik

Plockning av delar

Plockning av enskilda kollin

Läs mer om smart robotteknik för 
din omfattande logistiklösning här!

https://pages.ssi-schaefer.com/se-sv/update37_robotics

https://pages.ssi-schaefer.com/se-sv/update37_robotics
https://pages.ssi-schaefer.com/se-sv/update37_robotics
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ASKO har funnits på marknaden i mer än 150 år och har främjat 
och arbetat för sina värderingar och levererat funktionella 
produkter av hög kvalitet till kunderna. Återförsäljaren är över-
tygad om att kvalitet alltid ska gå hand i hand med ett fokus 
på hållbarhet. Knut-Andreas Kran delar deras tre viktigaste 
hållbarhetsmål: ”För det första vill vi vara ett klimatneutralt och 
hållbart företag. Vi har också som målsättning att före 2026 en-
dast använda förnybar energi och förnybara drivmedel för våra 
truckar. Sist men inte minst vill vi sänka vår energiförbrukning 
med 20 %, framförallt på lagren.” 

Partnerskap med SSI Schäfer
Logistik och materialhantering fungerar inom ett brett spek-
trum av områden och kan därför introducera hållbarhet på 
många olika sätt. Det är därför som SSI Schäfer erbjuder och 
tillhandahåller ett stort sortiment av ekonomiska och resursvän-
liga lösningar på basis av innovativ teknik. Som första materi-
alhanteringsföretag blev SSI Schäfer 2020 en del av initiativet 
”50 Sustainability & Climate Leaders”. Syftet med initiativet är 
att samordna internationella företags vilja att kämpa mot klimat-
förändringen och leva upp till FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling (UNSDG). 
 ”Det är viktigt för oss att en leverantör lever upp till alla be-
stämmelser. Vi måste kunna vara säkra på att de följer samma 
hållbarhetsmål som vi. Vi börjar med att fråga om de har ett 
hållbarhetsorienterat program. Om svaret är ja, kan vi fortsätta 
att diskutera.”, säger Knut-Andreas Kran. Denna utgångspunkt 
är inte ovanlig i Norden och håller på att få alltmer uppmärk-
samhet inom olika sektorer. Det öppnar upp för olika möjlig-
heter för företagen att bidra till långsiktiga, framtidssäkra och 
hållbara värderingar. Det var SSI Schäfers målmedvetna strävan 
efter att göra sin verksamhet grönare som gjorde att man 
valde dem som totalentreprenör. För ASKO, med dess ambiti-
ösa hållbarhetsmål och tydliga fokus på klimatneutralitet, var 
SSI Schäfer en perfekt partner. 

Ett nytt regionalt distributionscenter för ASKO
Det mycket automatiserade distributionscentret ligger 
i Norge, och är uppdelat i två olika temperaturzoner: rums-
temperatur och frys med 28 700 lagerplatser för pallar samt 
mycket effektiva docknings- och konsolideringsområden. 
 Frysdelen innehåller ett höglager med två gångar 
(HBW) med staplingskranar av typen SSI Exyz. HBW i frys-
delen används för lagring vid -28 °C med dubbelt lagrings-
djup och 3 696 olika lagerplatser. Med fokus på hållbarhet, 
teknikutveckling och kundens ökade krav valde SSI Schäfer 
att byta ut de SSI Miniload-kranar, som man valt från början, 
mot 84 SSI Flexi-skyttlar i frysdelen, eftersom de är bättre 
lämpade för rollen med innovativ energiförsörjning från 
superkondensatorer. Efter manuell avpalletering sköter 
SSI Flexi-skyttlar inlagring och hämtning av behållare från 
hyllor. 
 Delen med rumstemperatur innefattar ett högla-
ger med åtta staplingskranar av typen SSI Exyz samt ett 
SSI Navette- system med 90 000 platser med 64 skyttlar 
för små lastbärare i flera nivåer och 80 lyftar. Dessa ger 
processer som är så effektiva som möjligt. Den nödvändiga 
avpalleteringen för att lagra gods i det mycket dynamiska 
skyttellagret kommer att bli helautomatisk och skötas av 
två robotar. Båda skyttellagren – både i frysdelen och den 
rumstempererade delen – baseras på 3D-MATRIX Solution® 
som möjliggör lagring, buffring och sekvensindelning i ett 
och samma system. Denna gör det möjligt att överlämna 
kollin, som tidigare lades in i ett buffertlager, till pallete-
ringsrobotar i en exakt sekvens.
 På grund av det stora antalet funktionsområden inom 
anläggningarna sammanlänkar olika transportsystem för 
pallar och backar dem inbördes och till en leveransbuffert 
i sex plan. Materialflödet mellan områdena samt lager- och 
orderhantering samordnas av WAMAS®, SSI Schäfers logis-
tikprogramvara. Tack vare WAMAS, kan kapacitetsutnyttjan-
det följas upp och optimeras när som helst.

Projektet förväntas bli klart under 2021
Den senaste tidens händelser har lärt företagen att flexi-
bilitet är en av de viktigaste förmågorna för att överleva. 
Flexibilitet i sortimentet, villkoren och bestämmelserna och 
detta i nästan alla aspekter på din verksamhet, är kort och 
gott ett nytt normaltillstånd som inte kräver särskilda an-
strängningar längre. För att uppnå detta strävar SSI Schäfer 
efter att upprätthålla hög flexibilitet i sitt arbete. Därför 
ingår framtida systemutbyggnader redan i den initiala 
layouten så att systemet kan anpassas lätt och snabbt efter 
marknadens behov. Det fungerade bra i det nuvarande 
projektet med ASKO.

Hållbarhet inom 
livsmedelsåter-
försäljning under 
luppen

2017 anlitade NorgesGruppen ASA – en av de ledande återförsäljarkoncernerna 
i Skandinavien – SSI Schäfer för att uppföra ett nytt logistikcenter för dotterbolaget 
ASKO OSLOFJORD AS (ASKO). Logistikcentret är utformat för att hantera mycket 
dynamisk lagring och plockning av torra och djupfrysta livsmedel.

Kundnöjdhet

ASKO förutsåg att man skulle få framtida 

kapacitetsproblem, och att det bara 

fanns två möjliga lösningar: antingen 

bygga ut den befintliga byggnaden 

eller flytta. På den befintliga platsen 

skulle vi helt enkelt inte kunna hålla 

jämna steg med den förväntade 

tillväxten. Vi ville inte heller bara bygga 

ett större manuellt lager, eftersom  

vi anser att automation är en  

investering för framtiden.

Knut-Andreas Kran VD för ASKO OSLOFJORD AS

Två höglager med en kompakt, energieffektiv 
staplingskran av typ SSI Exyz 

Två mycket dynamiska skyttellager som baseras 
på 3D-MATRIX Solution®

SSI Flexi-skyttel med enkel nivå för lagrings- och 
hämtningsprocesser inom frysdelen

Robotteknik används som komplement till 
automatiserade materialflöden

Logistikprogramvaran WAMAS® för hantering 
av materialflöden, visualisering och lagerhantering

Delar av lösningen:
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Kundnöjdhet

2006 ansvarade SSI Schäfer för automationsprojektet 
i Gütersloh. Vad var bakgrunden till expansionen och 
vilka specifika krav hade du för projektet?
Det skräddarsydda och högeffektiva systemet med dess 
ergonomiska plockstationer som följer gods till person-
principen har bevisat sitt värde under 14 års tid och har 
utvecklats i takt med utmaningarna och vår verksamhet. 
Men på grund av verksamhetens utveckling på senare år 
behövde vi i synnerhet bygga ut plockningssektionen för 
B- och C-artiklar. Genom vårt långa partnerskap kunde 
SSI Schäfer implementera en optimerad, framtidssäker 
och energieffektiv lösning för att förbättra anläggningens 
effektivitet, kapacitet och prestanda. 

Befintliga materialhanteringssystem, processer och mate-
rialflöden ska underhållas ur hållbarhetsperspektiv. Utöver 
optimalt utnyttjande av befintliga anläggningar handlade 
det om att planera för utbyggnaden på ett sätt som gjorde 
det möjligt att genomföra den medan anläggningen var 
i drift. Det var avgörande att vår verksamhet inte påverka-
des i något avseende. Vi lade särskild vikt vid systemets 

effektivitet samt arbetsstationernas ergonomi. För att det 
nya systemet skulle vara anpassat efter framtida behov 
behövde det vara flexibelt skalbart för att effektivt kunna 
reagera på fluktuationer i orderingången och den framti-
da utvecklingen.

Hur ska denna lösning utformas för att möjliggöra 
maximal prestanda och flexibilitet samt framtida 
livskraft på en begränsad plats?
SSI Schäfer utvecklade ett modulärt koncept för en myck-
et dynamisk systemlösning för oss. Det är en lösning som 
ger oss maximal flexibilitet och prestanda. Det är här som 
SSI Schäfer som erbjöd oss något helt unikt: 
 Med sin patenterade 3D-MATRIX Solution® var 
SSI Schäfer det enda företag som kunde implementera en 
innovativ och kraftfull lösning i kombination med optimalt 
platsutnyttjande – ett lagrings- och plockningssystem 
som bara tar upp 900 m² golvyta med en teknisk prestan-
da på cirka 16 miljoner böcker per år. Den innovativa 
skytteltekniken använder superkondensatorer för en-
ergilagring för att ge hög prestanda och energieffek-
tivitet. Det nya systemet behöver även vara flexibelt 
skalbart för att vara framtidssäkert. En potentiell 
utbyggnad till maximalt åtta gångar är möjlig.
 Tack vare den innovativa och framförallt 
platsbesparande lagerlösningen kunde vi nå 
våra mål att öka produktiviteten och den tek-
niska prestandan.

Lösningar för Arvatos 
logistikkedja 

För att på lång sikt kunna hantera Vereinigte Verlagsauslieferungs (VVA) snabba 
expansion som del av Arvato Supply Chain Solutions (SCS) i tyska Gütersloh har lös-
ningsleverantören och den mångåriga samarbetspartnern SSI Schäfer moderniserat 
och byggt ut distributionscentret medan verksamheten var igång. I den här intervjun 
berättar Harald Horstmann, vice VD för Arvato SCS, om det innovativa lagrings- och 
plockningssystemet, vilket ger optimal prestanda på den begränsade ytan.

Harald Horstmann vice VD vid Arvato 
Supply Chain Solutions

De centrala delarna av innovation 

och hållbarhet avspeglas i denna 

lösning som utvecklats gemen-

samt: flexibla, kraftfulla, framtids-

säkra, platsbesparande, energief-

fektiva och ergonomiska – detta är 

viktiga attribut som vi lyckats kom-

binera på ett framgångsrikt sätt.
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Lagerlokalen för det nya skyttellagret har utformats med 
hjälp av den patenterade 3D-MATRIX-lösningen 
från SSI Schäfer. Detta ger Arvato SCS en 
framtidssäker lösning för automatiserad 
lagring, buffring och integrerad sekvensin-
delning av orderhanteringen. Genom att 
till exempel löskoppla enskilda proces-
ser längs den horisontella och vertikala 
axeln förebyggs flaskhalsar under lagring 
och hämtning. Varje plockstation är ansluten 
via transportörsystem för behållare (z-axel) till 
motsvarande lyftar (y-axel) som hanteras av skyttel-
fordon (x-axel). Detta ger åtkomst till hela produktsorti-
mentet i 3D-MATRIX-lösningen från varje arbetsstation, 
så att plockningsordrarna kan hanteras helt från en 
arbetsstation. 

I Arvato SCS möjliggör 84 integrerade enkelnivå-skyttlar 
av typ SSI Flexi effektiva lagrings- och hämtningsproces-
ser. 20 integrerade lyftar sörjer för snabba materialflöden 
på den vertikala systemnivån. Systemet ökar Arvato 
SCS:s kapacitet inom automatiserade lagerbehållare för 
detta ändamål till mer än 60 000 platser och ökar antalet 
plockstationer som är organiserade enligt gods till per-
son-principen med 60 %.

Skyttellager 
som utformats 
enligt 3D-MATRIX 
Solution®

Prestanda: Modulärt logistikkoncept för att hantera de 
ökade kraven på genomflöde i takt med att antalet artiklar 
ökar och att strukturerna blir alltmer småskaliga

Flexibilitet: Skalbar lösning för framtida expansion 

Hållbarhet: Bibehållande och inkoppling av befintliga 
system, optimal användning av befintligt utrymme och 
implementering av stora utbyggnader under pågående 
verksamhet 

Ergonomi: Hantering av alla artiklar och bekvämt 
arbetssätt enligt ergonomics@work!®-principen

Den unika, patenterade 3D-MATRIX Solution® för bästa 
möjliga utnyttjande av platsen

SSI Flexi-skyttel med innovativ energiförsörjning med 
hjälp av superkondensatorer

Ergonomiska arbetsstationer för högsta plocknings-
prestanda för montering och sortering av returer

Kundens behov:

Delar av lösningen:

20 som är integrerade i ställ sörjer för 
snabba materialflöden på vertikal nivå.

Kundnöjdhet

Utöver systemets prestanda och flexibilitet låg fokus 
även på arbetsstationernas ergonomi, som utforma-
des i samförstånd. Vad kännetecknar dessa ”trevliga 
arbetsstationer”?
Som del av vårt sociala ansvar ville vi skapa optimal er-
gonomi och skapa en så trevlig arbetsmiljö som möjligt. 
Vad är det när allt kommer omkring poängen att ha ett 
kraftfullt system om de anställda blir trötta snabbt eller 
om de utsätts för hälsorisker? 
 Tillsammans med våra anställda, SSI Schäfer, Darm-
stadts tekniska universitet och det nystartade företaget 
cellumation har vi utvecklat ett motsvarande koncept. 
Lösningen består av speciella arbetsstationer som käll- 
och målbehållare kan levereras till på en nivå och varifrån 
plockarna kan hantera sina ordrar på ett ergonomiskt 

sätt. De nya arbetsstationerna i skyttellagret är mult-
ifunktionella och gör, utöver själva plockningen av 
ordrarna, det möjligt att sortera om returnerat gods. För 
att förbättra ergonomin ytterligare och optimera arbets-
miljön utnyttjar parterna även lösningens justerbara ar-
betshöjder, den ergonomiska organisationen av widgets, 
optimal presentation av informationen och material som 
är behagliga att ta på.
 Vi bryter även ny mark i fråga om belysning – ljusets 
färg anpassas efter dygnsrytmen. Vi har generellt gjort 
mycket för att de anställda inte ska tänka på att de arbe-
tar på en höjd av 16 meter och känner sig bekväma.

Herr Horstmann, tack för ett intressant samtal.

Arbetsstationer i en one stop- 
plockningslösning för orderplockning 
vid en enskild arbetsstation.

Få detaljerade insikter 
inom utbyggnad och 
modernisering av 
systemet!

Vad är det när allt kommer 

omkring poängen att ha 

ett kraftfullt system om de 

anställda blir trötta snabbt eller 

om de utsätts för hälsorisker? 

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 allmän upphandling valdes den lösning som 
SSI Schäfer rekommenderade för det toppmoderna distri-
butionscentret med 30 000 m2 i Brisbane i Australien. I nära 
samarbete med Coca-Cola Europacific Partners Australia, 
tidigare känt som Coca-Cola Amatil, och på grundval av 
SSI Schäfers stora erfarenhet inom blandad palletering med 
robotar, skapades ett koncept som matchade deras behov av 
ett flexibelt, agilt och exakt system som stöder verksamhet-
ens leveransprofil samt lagringskapaciteten och det nödvän-
diga genomflödet. Att ta fram ett system som var förenligt 
med deras säkerhetskultur var också högprioriterat. Koncep-
tet integrerar både plockning av enskilda kollin med bul-
klagring och ger ett mycket flexibelt system med både hög 
utnyttjandegrad och tillgänglighet. Mer än 2,5 miljoner kollin 
plockas varje år.

Anthony Lee projektledare för större projekt 

för Coca-Cola Europacific Partners Australia, 

tidigare känt som Coca-Cola Amatil

Ett märke i världsklass och 
automation i världsklass

”Innovation och automation.” SSI Schäfer kan stolt berätta att vi inlett samarbete med 
Coca-Cola Europacific Partners Australia, tidigare känt som Coca-Cola Amatil, för att le-
verera en toppmodern anläggning som presenteras i en serie företagsvideor som nyli-
gen presenterats. Coca-Cola Europacific Partners Australia, som tidigare var kända som 
Coca-Cola Amatil, är ett av de största tappningsföretagen och distributörerna av dryck 
inom Asien-Stillahavsregionen.

  SSI Schäfer var verkli-

gen engagerade för att säkerställa att 

anläggningen fungerade, och i slutän-

dan har vi skapat en anläggning som 

har något av den högsta utnyttjande-

graden och tillgängligheten som jag 

någonsin har sett.

Anthony Lee, projektledare för större projekt: ”Jag tycker 
att SSI Schäfer var mycket lätta att samarbeta med under 
arbetet med utformningen. De bidrog med mycket exper-
tis som de fått från hela världen när vi utvecklade den här 
anläggningen.”

Lagringsdensitet med högt genomflöde
SSI Schäfers design utnyttjar den unika SSI Lift&Run- 
tekniken som ger hög lagringsdensitet och samtidigt högt 
genomflöde. SSI Lift&Run-höglagret (HBW) tar emot fulla 
pallar direkt från den angränsande tappningsanläggning-
en via en brygga. Systemet sörjer för automatisk lagring 
och hämtning av mer än 30 000 pallar på sju nivåer och 
innefattar tolv SSI Lift&Run-kranar i fyra gångar och ett 
omfattande palltransportsystem med flera pallyftar.

Smidigt och exakt system
I anslutning till SSI Lift&Run-höglagret installerade 
SSI Schäfer ett automatiskt system för plockning av enskil-
da kollin (ACP). Närheten och den direkta kopplingen till 
HBW möjliggör automatisk påfyllning av pallar direkt från 
HBW. Fulla pallar transporteras till ACP från ASRS (Auto-
mated Storage and Retrieval System), där de automatiskt 
packas av genom en avpalleteringsrobot, case wheeler 
och Intralox-singulator. De enskilda kollina lagras sedan 
direkt i ett SSI Cuby-buffertsystem med tre gångar och 
skyttlar.

Ökad säkerhet
Begärda kollin sekvensindelas till en av tre robotar för au-
tomatisk palletering från SSI Cuby-bufferten. Roboten pal-
leterar de snabbaste övre 30 SKU:erna som plockar över 
2,5 miljoner kollin varje år. Tom Scheibling, logistikkedja: 

”Hälften av vår manuella hantering har automatiserats i den 
här anläggningen, vilket i slutändan innebär färre person-
skador genom manuell hantering genom automation.”

Emily Smeed, lagerchef: ”Lösningen gjorde mycket av an-
vändningen av gaffeltruckar överflödig; den tar bort beho-
vet av all manuell hantering. Ju mer vi automatiserar, desto 
mindre behöver vi exponera våra anställda på golvet för.”

Flexibelt system som är kompatibelt med deras 
affärsmodell
Alla komponenter styrs av SSI Schäfers lagerstyrningssys-
tem WAMAS®, som fungerar som ett direkt gränssnitt till 
SAP-värdens EWM-system. Detta innefattar SSI Schäfers 
världsledande packmönstergenerator, som ansvar för att 
pallarna lastas på ett stabilt sätt med hög täthet.

Säkerställer optimal systemprestanda
En central aspekt för att ge systemet bästa möjliga pre-
standa är SSI Resident Maintenance®-teamet som inte 
bara underhåller utrustningen i direkt samråd med partner 
på plats, men som även fortsätter att optimera och förbätt-
ra pålitligheten och genomflödet. Genom SSI Schäfers 
Computerized Maintenance Management System (dator-
baserad underhållsledning eller CMMS) registreras och 
loggas allt arbete av underhållsteamet med hjälp av hand-
terminaler. Härigenom bygger man upp en databas med 
orsaker till driftstopp. Denna information kan användas 
för kontinuerliga, gemensamma förbättringsåtgärder för 
underhålls- och driftteam.
 Designen gav Coca-Cola Europacific Partners Aus-
tralia, tidigare känt som Coca-Cola Amatil, en kompakt 
och på samma gång tålig automatiserad lagringslösning 
som gjorde det möjligt att implementera ett nytt lager vid 
produktionsanläggningen med en transportör direkt från 
produktionen via en brygga. Lösningen uppfyllde alla 
krav i fråga om lagring, genomflöde, utbyggbarhet och 
redundans.

Innovation och automation: 
Titta på videon för att 
upptäcka mer!

https://pages.ssi-
schaefer.com/update37_innov

ation+automation

Kundnöjdhet

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

Bygger unikt  
automationslager för Dahl

Automatiserar Mathems nya 
logistikanläggning

Dahl, det ledande grossist- och handels-
företaget inom VVS, rör, markarbeten, 
kylning, fastigheter och verktyg har valt 
SSI Schäfer som leverantör för sitt nya 
centrallager för att täcka den svenska 
marknaden.

Den kraftiga tillväxten för Mathem inom e-handel med dagligvaror fortsätter. Eta-
bleringen av en ny logistikanläggning i Larsboda, söder om Stockholm, är en viktig 
pusselbit för fortsatt expansion. En minst lika viktig pusselbit är den specialdesignade 
automationslösningen från SSI Schäfer.

Det nya distributionscentret kommer att ansluta ca 2 000 
leverantörer och 38 000 hantverkare med vvs- och va 
utrustning både via direktleverans till byggarbetsplatser 
samt via ett åttiotal DahlCenter från Kiruna i norr till Ystad i 
södra Sverige.
 ”Tekniken i vår nya anläggning ligger verkligen i fram-
kant, vi kommer att bygga ett mycket  avancerat lager och 
vi ser nu fram emot en toppmodern och högautomatise-
rad verksamhet som inte ligger alltför långt från vår nuva-
rande. Det ger oss möjlighet att behålla intern kompetens” 
säger Jonathan Mankowitz, logistikdirektör på Dahl.
Systemet från SSI Schäfer består av ett pallhanterings-
område med palltransportör för att ta gods till och 
från arbetsstationer och ett höglager (HBW) för lag-
ring av pallar. Småvarorna hanteras i ett 24 meter högt 

Flexi-shuttlesystem som kommer att lagra både lagerlådor 
för plockning samt kartonger för palletering. Plockning 
kommer att ske vid goods to person stationer i kombina-
tion med palleteringsrobotar för att slutföra beställning-
arna före leverans. Det nya distributionscentret kommer att 
placeras i Bålsta och ersätta det nuvarande lagret i Kalhäll 
samt vissa satellitlager.
 ”Det har varit en stor utmaning för SSI Schäfer att hitta 
en lösning för Dahl eftersom de ställer höga krav på oss 
både med ett brett produktsortiment samt höga krav på 
ergonomi för att hantera dessa utmanande produkter. Vi 
har arbetat tillsammans med Dahl som ett team från dag 1 
och resultatet är ett enastående lager med hög automati-
seringsnivå och några nya och innovativa lösningar” säger 
Hans Ekström, Solution Design Manager för SSI Schäfer 
och ansvarig för projekt. 
 Lagret förväntas vara klart att tas i drift under 2023.

Mathem etablerades redan 2007 som en matbutik på 
Internet och har sedan dess sett en enorm expansion med 
fler och fler återkommande kunder. I dagsläget bedrivs 
verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö samt 
dess närområden.
 Med ett kunderbjudande som ständigt utvecklas 
och förändras krävs en hög grad av flexibilitet. Lösningen 
måste även möta kundernas krav på ökad och snabbare 
tillgänglighet vilket varit en av de stora drivkrafterna under 
projektet.
 ”E-handel av dagligvaror är en spännande bransch 
där vi sett en hög tillväxt över stora delar av världen, 
inte minst under det senaste året. Mathem är ett mycket 
viktigt projekt för oss på SSI Schäfer. Det visar tydligt att 
vi är i absolut framkant när det gäller effektiviseringar i 
ett marknadssegment som vi ser fortsätter växa. Att få 
vara med och bidra och hjälpa Mathem nå sina mål känns 
fantastiskt roligt” säger Hans Ekström, Solution Design 
Manager Automation på SSI Schäfer.

 

Med Mathems projekt profilerar SSI Schäfer sig ännu 
starkare inom e-handel av dagligvaror. Ett område som 
ställer högre krav på automationslösning än typisk 
e-handel inom detaljhandeln på grund av större ordrar 
och högre kapacitet. SSI Schäfer har sedan tidigare stor 
erfarenhet inom automation för food retail med flera stora 
projekt i Sverige och Norge samt övriga världen, både för 
butikspåfyllnad och e-handelslager.
 ”Det gläder mig att affären äntligen är i hamn. Vi har på 
kort tid, och i nära samarbete med SSI Schäfer, hittat en lös-
ning som ger förutsättningar att fortsätta vår fantastiska till-
växtresa samt att nå våra uppsatta lönsamhetsmål. Varje dag 
måste tiotusentals artiklar, i valfri kombination, plockas och 
levereras till våra kunder med så kort ledtid som möjligt. Lös-
ningen vi sökte skall även erbjuda våra medarbetare logis-
tiksveriges bästa arbetsmiljö! Vi har kommit en lång väg och 
fattat många viktiga beslut och nu börjar det verkliga arbetet 
att uppnå detta” säger Henrik Peitz, COO på Mathem.
 Installationsarbetet påbörjas i höst och målet är att ta 
anläggningen i drift under andra halvan av 2022. 

Kundetilfredshed



Appbaserade inspektioner av ställ i enlighet med 
DIN-standarden
Som en del av det stora utbudet av förebyggande och reak-
tiva tjänster hjälper SSI Schäfer kunder i hela världen med 
regelbundna kvalitetskontroller och utför inspektioner av 
ställ enligt DIN EN 15635 ”Stationära lagerinredningar i stål - 
Montage, drift och underhåll”. Detta sker under systemdrift 
med hjälp av okulärbesiktning. Resultaten dokumenteras 
sedan i digitalt format i SSI CMMS-appen (Computerized 
Maintenance Management System). Om reparationer 
krävs går det snabbt att göra professionella ingripanden. 
 Det som gör SSI CMMS-appen speciell är faktumet 
att den förenar kunskap och erfarenhet av alla sys-
tem som SSI Schäfer förvaltar runt om i världen. Det 
kontinuerliga datautbytet mellan alla element skapar 
en konsekvent databas för analyser och utvärderingar 
som i sin tyr sörjer för hållbart underhåll och hantering 
av servicearbetet.
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Oavsett vilken typ av gods det är fråga om eller vilken storlek godset har utgör ställen 
basen i alla lager eller distributionscenter. Genom regelbundna inspektioner minskar 
risken för personskador hos operatörerna och systemet blir mer hållbart.

Produktutveckling, lösningar och kundservice

Inspektioner av ställ: Otaliga 
fördelar och bättre säkerhet 
i lagret 

Ställsystem är en integrerad del av lagrets infrastruktur. De 
utgör själva ryggraden i lagret. Oavsett om det är fråga om 
ett konventionellt statiskt ställ, ett mobilt pallställ eller ett 
automatiserat kanallagringssystem kan väldesignade och 
väl underhållna ställ maximera det tillgängliga utrymmet 
och i hög grad optimera lagret effektivitet. 

Både kraven och lasterna på ställen ökar avsevärt om före-
tagen har högre omsättning på gods, använder kraftfull ut-
rustning för hantering eller har farligt gods eller gods med 
hög omsättning i lager. För att kvaliteten i processerna och 
systemen samt säkerheten i lagret alltid ska upprätthållas, 
vid både hög och låg belastning, är regelbundna inspek-
tioner en förutsättning för hållbar lönsamhet.

Fördelar genom regelbundna inspektioner av ställ
Tack vare korrekta inspektioner av ställ för underhåll 

och service är det möjligt att identifiera och förebygga 
funktionsfel, skador och potentiella orsaker till olyckor 

i ett tidigt skede. Operatörerna kan i synnerhet dra nytta 
av följande fördelar:

• Minskad olycksrisk
• Ställens och ställsystemens hållbarhet och tålighet 

Efter officiellt certifierade inspektioner av ställ genom 
SSI Schäfer blir även försäkringspremien lägre eftersom lag-
ret blir säkrare och klassificeras därefter. I slutändan stärker 
pålitlig ställösningar hela logistikkedjan som ryggraden 
i lagret. 

I enlighet med Maintenance 4.0 används SSI Schäfers 
SSI CMMS (Computerized Maintenance Management 
System) för digital planering, styrning och implementering 
av alla underhållsåtgärder. SSI CMMS Web och SSI CMMS- 
appen är centrala element i den här lösningen. Systemet 
är kopplat till den riktiga världen med hjälp av 1D- eller 
QR-koder. Dessa är kopplade till systemkomponenterna och 
kan anropas av servicetekniker via smarttelefon. På basis av 
tillgängliga data planerar den underhållsansvarige för före-
byggande åtgärder i SSI CMMS Web. Efter synkronisering 
med SSI CMMS- appen kan serviceteknikerna använda sina 
smarttelefoner eller surfplattor för att redigera de planera-
de aktiviteterna direkt i systemet, dokumentera dem samt 
synkronisera systemet med insamlade data.

Verktyget är inte bara lämpligt för förebyggande utan 
även för reaktivt underhåll. Vid funktionsfel kan reaktiva 
underhållsåtgärder utföras utan tidsförluster eller yt-
terligare planering. Dessutom är SSI CMMS intuitivt att 
använda och mycket transparent.

SSI CMMS för förebyggande 
och reaktivt underhåll
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Hantera komplexitet 
och strukturera 
lönsamhet i ”stordata”

På grund av att de alltmer nätverksanslutna, digitaliserade processerna inom logistik 
och materialhantering blir installationen mer krävande och datavolymerna som gene-
reras växer exponentiellt. Data betraktas som det ”nya guldet”, och inte för inte. Denna 
karakterisering ger dock informationen en status som den inte får per automatik. 

Utmaningen utgörs av systematisk behandling och visual-
isering av tillgängliga data. Varken den mänskliga hjärnan 
eller det mänskliga ögat klarar detta. Istället sköter 
WAMAS® Lighthouse denna funktion inom logistik. 
SSI Schäfers programvarulösning fungerar som ”central 
informationskälla”. Det är utformat för att visa informa-
tion från samverkande systemdelar från olika leverantörer 
– och andra tillverkare – och sedan behandla den centralt 
och presentera den rollbaserat i realtid enligt operatörens 
ansvarsområde. Detta mynnar i sin tur ut i rekommenda-
tioner om åtgärder. Detta sker i den webbaserade tillämp-
ningen oavsett plats i form av kontrollpaneler som är lätta 
att använda för analys.

i+
Två ytterligare delar av SSI Schäfers serie ”Hantering 
av komplexitet” fokuserar på orderhantering och 
lagerhantering, som WAMAS® också gör det möjligt att 
bemästra.

Identifiera problem på varje nivå och förebygga 
flaskhalsar
Den insyn som WAMAS Lighthouse – som alltså ger tydlig-
are överblick över lagret – ger är möjlig tack vare visual-
iseringssystemet SCADA  (SCADA = Supervisory Control 
and Data Acquisition), som utvecklats för övervakning 
och styrning av processer. Det ger en topologisk vy av 
hela systemet och, som resultat av detta, att alla mate-
rialflöden, prestandamoduler, resurser och potentiella 
flaskhalsar visas tydligt. Informationsdjupet kan justeras 
variabelt för att passa de senaste kraven via en zoom-
funktion som kan varieras oändligt. Vid sidan om ökande 
centrering får användare tillgång till alltmer detaljerad 

information rörande systemets, de enskilda komponenternas och transportenheter-
nas status. Det är därför möjligt att ta reda på om till exempel en flaskhals, som 
kan förhindra att ordrarna hanteras i tid, kommer att uppstå i transportsystemet. 
Det ger operatörerna möjlighet att ingripa och ta kontrollen över förebyggande 
åtgärder för att undvika överflöde eller i god tid beställa extra resurser för temporär 
kompensering.

Styrning och kontinuerlig optimering i realtid
All information är åtkomlig med några få klick i WAMAS Lighthouse och ger en 
pålitlig källa för utvärdering av systemets effektivitet och underhåll av systemet 
utan inskränkningar. Sparade händelserapporter, felstatistik och specifika nyckeltal 
(KPI:er) som används för att utvärdera prestandan är också användbara i detta 
sammanhang. Det kan i slutändan till exempel handla om lagrets fyllningshastighet, 
materialflödet och plockningsprestandan och/eller statusen för orderhantering. 
Resultatet är förmågan att tillhandahålla utförlig information och omfattande 
diagnosfunktioner på ett sätt som redan lever upp till kriterierna för Industry 4.0 och 
Logistics 4.0 och som klarar av den komplexitet som nämndes inledningsvis. 
 Med WAMAS Lighthouse får företagen en öppen, webbaserad och 
användarorienterad informations- och integrationsplatform som är modulärt skalbar 
och som vid behov när som helst kan byggas ut enligt individuella specifikationer.
 Lösningarna WAMAS® Warehouse Management System (WMS) och Material 
Flow System (MFS) utgör tillsammans med WAMAS Lighthouse hjärtat i alla 
system. WAMAS Lighthouse är också nyckeln till att hantera komplexitet – ur 
alla perspektiv. Den rigorösa databehandlingen i kombination med omfattande 
övervakningsalternativ, som sörjer för maximal prestanda, möjliggör kontinuerlig 
förbättring och hjälper även till lägre kostnader för fullgörande. 

Systembaserad med maximalt genomflöde – i alla 
automatiserade lager oavsett bransch

Denna programvara kan användas i alla automatiserade 
lager, oavsett bransch. WAMAS Lighthouse registrerar och 
analyserar data från överliggande transportsystem inom 
modebranschen med samma precision som plockrobo-
tar inom läkemedelsbranschen. Det är även möjligt att 
indikera om ordrar som är avsedda för butiksleverans inom 
livsmedelsbranschen är redo för leverans. Samma sak gäller 
för system och processer inom e-handel där leveranskvalitet 
och förmågan att hålla deadlines ofta är skillnaden mellan 
framgång och fiasko. 
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Med plockning enligt gods till person-principen förväntar sig kunderna en rejäl 
prestandahöjning för materialhanteringen och felfria processer. För att tillgodose 
dessa förväntningar har SSI Schäfer en stor portfölj av arbetsstationssystem för olika 
kollimått och prestandaklasser – med konsekvent fokus på operatörernas ergonomi. 

Produktutveckling, lösningar och kundservice

Tre fördelar med den nya 
avancerade plockstationen 

Den avancerade plockstationen, som utvecklats enligt de 
senaste kraven från marknaden, har utformats för i syn-
nerhet större, ömtåligt gods som inte kan kastas och som 
måste plockas med båda händerna. Hit hör elektronisk 
utrustning, böcker, flaskor, glas, reservdelar osv. Den kan 
anslutas till alla automatiserade smådelslager eller flexi-
belt sammankopplas med en självstyrande robot (AMR). 
Systemet, som kan konfigureras specifikt för respektive 
tillämpning, ger tre olika fördelar:

Ergonomi
Den delvis automatiserade avancerade plockstationen 
minimerar den fysiska belastningen på operatören. 
Arbetsstationen använder ergonomics@work!®-koncep-
tet från SSI Schäfer och lever upp till alla ergonomikrav 
i fråga om arbetsposition, lasthantering och repetitiv 
påfrestning. Detta har verifierats genom vetenskapliga 
tester av institutet för ergonomi och mänskliga faktorer 
vid det tekniska universitetet i Darmstadt (IAD). Stationen 
kan därför anpassas perfekt efter den enskilde operatö-
rens kropp med hjälp av arbetsstationens plattform som 
kan justeras i höjdled. Användarna vägleds genom ett 
tydligt och användarvänligt kommunikations- och indi-
keringssystem. Och lösningen imponerar även genom 
sin stil och känsla: solida träpaneler och en unik design 
skapar en trevlig arbetsmiljö som ökar operatörernas 
motivation.

Effektivitet
Med hjälp av den avancerade plockstationen kan plock-
arna utföra sina arbetsuppgifter snabbt och ergonomiskt 
med konsekvent kvalitet under lång tid. Lastbärarna 
levereras med ett transportsystem som de plockas från 
till plocklastbärarna. Multiorderplockning stöder ett 
dynamiskt och hälsosamt arbetssätt som även har positiv 
påverkan på prestandan. 

Plockningsfel kan undvikas tack vare det intuitiva och 
användarvänliga kommunikations- och indikeringssyste-
met. Systemet instruerar operatören om vilken plock-
lastbärare som ska hanteras, varvid alla efterföljande 
plockningsprocesser sker via en strömbrytare som är lätt 
att använda. Möjligheten att skjuta över plockat gods 
till korrekt plocklastbärare via en kvitteringslist som 
underlättar arbetet. Detta förhindrar även skador på 
produkterna.

Hållbarhet
Att skapa en hållbar lösning var ett av SSI Schäfers 
viktigaste mål när man utvecklade arbetsstationen. 
Energieffektivitet var därför ett viktigt mål som uppnåtts 
med hjälp av den senaste drivtekniken. Arbetsstationen 
kan manövreras utan pneumatik, vilket gör den mycket 
tystgående och energieffektiv. Genom att utforma 
kontaktytorna på plockstationen i trä som är sköna att ta 
på – ett förnybart råmaterial istället för plastdelar. På så 
sätt bidrar SSI Schäfer även till hållbarhet.

Läs mer om de er-
gonomiska gods till 
person-plockningslös-
ningarna här!

https://pages.ssi-schaefer.com/se-sv/update37_advanced-pick-station

Plockningsprocessen kvitte-
ras med den användarvänliga 
strömbrytaren.

Ett smart kommunikations- och indike-
ringssystem ger intuitiv och bekväm 
handledning av användaren.

Den avancerade plockstationen gör det möjligt att varsamt 
plocka artiklar som inte kan kastas i målbehållare.

https://pages.ssi-schaefer.com/se-sv/update37_advanced-pick-station
https://pages.ssi-schaefer.com/se-sv/update37_advanced-pick-station
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AGV för enkel åtkomst 
till automation

Den begränsade tillgången på arbetskraft är en utmaning för logistiken. För att ge små 
och medelstora företag enkel tillgång till automation med snabb ROI har SSI Schäfer 
utvecklat det automatiskt styrda fordonet (AGV) WEASEL® Lite. 

Företag vill ofta har en automatisk kombination av proces-
ser för repetitiv och standardiserade logistikuppgifter för 
att sörja för flexibel försörjning av nödvändigt gods i rätt 
tid. Det beror på att det blir allt svårare att rekrytera pålitlig 
lagerpersonal för logistikarbete. Moderna halv- eller 
helautomatiska lösningar som AGV:er används för att ef-
fektiviserat materialflödet tillsammans med den befintliga 
lagerpersonalen utan att behöva investera stora belopp.

Marknaden är en utmaning inom materialhantering
Följande faktorer är avgörande för automationsprojekt:

•  Ekonomisk effektivitet: ekonomiska lösningar med 
kort implementeringstid och snabb ROI

•  Lätt att integrera i befintliga lager eller processer
•  Flexibel att byta ut och anpassa

Mot bakgrund av detta har SSI Schäfer utvecklat Weasel 
Lite och lanserat en AGV som inte kräver avancerad 
installation och således kan driftsättas av företagen själva. 

WEASEL Lite: maximal flexibilitet möter snabb ROI
Weasel Lite är en variant av den prisbelönta AGV Weasel 
från SSI Schäfer för transport av lådor, kartonger och 
liknande gods som väger upp till 35 kg. Tillägget ”Lite” 
betyder för att AGV:n är lätt att integrera i befintliga 
byggnader och processer. Företagen utför imple-
menteringen själva – utan fleet controller, specia-
listkompetens eller en överordnad IT-installation.
 Den smarta lösningen möjliggör maximal 
flexibilitet för sammankoppling av individuella 
sektioner och snabb utbyggnad av flottan. Den 
kännetecknas även av enkelhet, ekonomisk 
effektivitet och snabb och enkel driftsättning 
tack vare det decentraliserade styrsystemet.

+
WEASEL Lite – tre fördelar

Flexibilitet: anpassningsbar lösning för automatiserade processer 
En Weasel Lite-flotta med flera fordon kan växa efter de dynamiska krav som marknaden ställer och företagets utveckling. 
Fordonsflottan följer en optisk bana som är fäst på golvet enligt önskad rutt. Fördelen är att banorna är lätta att definiera 
och att operatören när som helst kan anpassa tillämpningen flexibelt och individuellt. Vid ökat genomflöde kan lösningen 
enkelt byggas ut med hjälp av ytterligare fordon. Dessutom är det alltid möjligt att uppgradera till en mer komplex, klassisk 
Weasel-lösning. Genom att integrera en extra masterstyrenhet i den befintliga Weasel-flottan får operatörerna ytterligare 
effektivitet och gränssnittsfördelar såsom kommunikation med transportsystemet, rullgrindar, brandvarningssystem eller 
trafikljussignaler.

Ekonomisk effektivitet: kostnadseffektiv automation
Weasel Lite kännetecknas av låga inköpskostnader jämfört med vanliga stationära transportsystem, eftersom man slipper 
kostsam installation av IT-system och komplex planering. AGV:erna sörjer för jämn arbetsbelastning och garanterar kortvariga 
produktivitetsvinster. Dessutom gynnas företagen av kort implementeringstid och snabb avkastning från investeringen.

Enkelhet: driftsättning genom plug and play 
Weasel Lite kan utan problem integreras i befintliga byggnader och processer av kunderna själva. Inga stora förberedelser 
behövs: bestäm rutten och förbered för den, installera appen för att styra AGV:erna via surfplatta eller smarttelefon 
och slå på fordonen. Det finns en Weasel Lite Designer som kan användas för planering av 
materialflöden utan kostnad. Du kan dock även använda papper och penna. Tack vare den 
decentraliserade styrningen slipper du installera IT-infrastruktur som servrar och wifi. Weasel 
Lite-AGV:erna kommunicerar via Bluetooth och tar emot transportordrar via surfplatta från en 
person vid aktuell plats. Tack vare den decentraliserade styrningen behövs inga IT-kunskaper 
eller specifika tekniska kunskaper, varken för materialflödesplanering eller driftsättning. Tiden 
mellan beställning och driftsättning är normalt en till två veckor inom Tyskland.  

Här hittar du mer infor-
mation och videor om 
Weasel Lite!

Tack vare den decentraliserade styrningen 
via surfplatta behövs inga IT-kunskaper eller 

specifika tekniska kunskaper.

https:/
/pages

.ssi-sch
aefer.c

om/updat
e37_w

easel-l
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https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite
https://pages.ssi-schaefer.com/update37_weasel-lite
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Så här automatiserar 
du kylkedjelogistiken

Tillgänglig via nätet nu: handledning för att optimera den tekniska prestandan 
med mindre ansträngning och större vinst 

Att säga att lagring av temperaturreglerade artiklar är 
en ”het marknad” är en underdrift. Enligt Brandessence 
Market Research (2019) hade trenden redan före 
covid-19-pandemin vuxit från 15 miljarder 2015 till den 
nuvarande uppskattningen på 387 miljarder dollar. Det 
finns många faktorer som driver på denna tillväxt, men 
den viktigaste är det förändrade kundbehovet. Denna 
utveckling är inte bara regional utan snarare global och 
har resulterat i ökad lagringskapacitet i Amerika, Europa 
och Asien samt halv- och helautomatiska system som im-
plementerats för att kompensera för brist på arbetskraft.

Även om pandemin har förändrat den allmänna uppfatt-
ningen om kylkedjelogistik, fanns det hög efterfrågan 
även innan karantänordrarna började läggas. För några 

år sedan ansågs JIT-logistik vara Lösningen med stort 
L för att skapa en lönsam logistikkedja. Nu handlar det 
bara om att försöka hantera den snabbt ökande efterfrå-
gan på produkter. Dock är utrymmet i kallager begränsat 
och efterfrågan bland livsmedelstillverkare, företag 
inom livsmedelsbehandling, livsmedelsleverantörer, 
restauranger och läkemedelsbolag visar inga tecken 
på att sakta in inom den närmaste tiden. Dessutom 
driver e-handeln på krav om snabba leveranser. Valet av 
plats får stor strategisk betydelse i fråga om både nya 
konstruktioner och utbyggnad av befintliga system. För 
att uppnå lönsamhet måste livsmedels- och dryckestill-
verkare, grossister och kallkedjeoperatörer framförallt 
sörja för livsmedelssäkerhet och produktintegritet samt 
förebygga matsvinn.

Steg för steg mot en lyckad logistiklösning 
SSI Schäfer har arbetat med några av världens största tempe-
raturreglerade automatiserade lager för tillverkare, grossister 
och extern logistik. Denna handledning ger dig de verktyg 
du behöver för att hantera varje steg i beslutsfattandet i syfte 
att uppfylla behoven för din individuella lagerlösning och få 
förståelse för de alternativ och processer som ingår i tempe-
raturreglerad distribution. 

Nyinstallation eller eftermontering? Stort eller litet sys-
tem? Och vilken automationsnivå? 
I första delen av denna handledning finns allt du behöver 
veta när du fattar beslut om dessa fundamentala utmaningar 
samt fördelarna och möjliga lösningar i fråga om specifika 
logistikbehov.

I den andra delen utforskar vi olika tillämpningsområden 
för temperaturreglerad logistik och materialhantering. Här 
används SSI Schäfers expertis som utgångspunkt för att ge en 
djupare insikt inom lagring, plockning, transportsystem och 
programvara. Den specifika automationsnivån spelar en viktig 
roll här. Det är därför som vissa sektioner arbetar optimalt 
när de är helautomatiska medan andra är mer lämpade för 
en manuell lösning. Även inom ett lager har produkterna 
olika egenskaper såsom olika temperatur eller olika krav på 
teknisk prestanda. Varje lösning ska utformas individuellt och 
modulärt. 

En perfekt koordinerad temperaturreglerad materialhante-
ringslösning är en förutsättning för optimal teknisk prestanda 
och högre vinst. Oavsett vilken lösning du behöver kan du 
utvärdera den med hjälp av denna heltäckande handledning.

Hämta handledningen för 
bästa praxis och automati-
sera din kallkedjedistribu-
tion på ett hållbart sätt!

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


Vi har bara en planet och det är viktigt att vara medveten om vilka resurser som 
finns. Hållbara, ekonomiska och framtidssäkra materialhanteringslösningar 
– det är vad SSI Schäfer står för. Av denna anledning har vi gått in i initiativet 
”50 Sustainability & Climate Leaders”. Tillsammans med våra partner och kunder 
uppnår vi deras individuella, hållbara mål.

Hållbar, ekonomisk 
och framtidssäker

Läs mer om detta initiativ och 
hur SSI Schäfer kan hjälpa dig 
att nå dina mål.

https://pages.ssi-schaefer.com/se-sv/update37_sustainability
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