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SSI SCHAEFER piedāvātais SSI LOGIMAT® vertikālā lifta modulis  
(VLM) ir risinājums šīm un citām problēmām.

SSI LOGIMAT® vertikālā lifta moduli  var salīdzināt ar 
lielizmēra skapi, kas aprīkots ar atvilktnēm jeb divās 
rindās izvietotiem paliktņiem, kurās atrodas preces.  Lifts 
ir izvietots starp abām rindām, tas izvelk preču paliktņus 
un katru no tiem atsevišķi transportē uz atbilstošo darba 
atvēruma pozīciju.

VLM darba atvēruma pozīcija ļauj lietotājiem izvēlēties 
konkrētu kasti ar skārienjūtīgo lietotāja interfeisa 
palīdzību. Ierīce padod kasti uz darba atvēruma pozīciju 

un ļauj lietotājam uzmanīgi un droši atlasīt preces. VLM 
maksimāli ietaupa uzglabāšanas vietu, kā rezultātā preču 
uzglabāšanai pietiek ar minimālu kvadratūra, jo viss tiek 
glabāts vertikāli.

Lietotāji izmanto VLM dažādām vajadzībām, sākot no 
uzgriežņiem un skrūvēm līdz precēm ar augstu vērtību 
vai farmācijas precēm. Daudziem VLM ir pieejamas 
opcijas, kas praktiski novērš kļūdas atlasē un piedāvā 
ergonomikas priekšrocības, lai paātrinātu atlasi.

UZGLABĀŠANAS VIETAS IEROBEŽOJUMS 
VAI NEPIETIEKAMS ATLASES ĀTRUMS?
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• Ļoti ērtā veidā nodrošina darbību pēc principa             
 “prece pie cilvēka”

• Kompaktais dizains sniedz priekšrocības at 
 tiecībā uz resursu ekonomiju un vidi

•  Lielāks sīku preču uzglabāšanas blīvums, 
aizņemot līdz 90% mazāk grīdas platības

• Automatizētie procesi un ergonomiskais dizains   
 paaugstina veiktspēju par vairāk nekā 20%

• Operatoram vienkārši saprotams vadība panelis ar  
 minimālu nepieciešamo apmācību

•  Paaugstināta veiktspēja, pateicoties automatizētiem 
procesiem un uzlabotai ergonomikai

ĪSUMĀ PAR SSI LOGIMAT® 

SSI LOGIMAT® VIENOTS RISINĀJUMS 
PREČU UZGLABĀŠANAI UN ATLASEI
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1010000011011

Telpas optimizēšana
Izmantojiet pieejamo telpas augstumu, 
ietaupiet vietu, neveicot dārgu konstrukciju 
paplašināšanu, iegūstiet maksimāli 
kompaktu uzglabāšanas vietu.

Augstāka atlases efektivitāte
Princips “produkcija-operators” 
samazina attālumu un paaugstina 
atlases efektivitāti.

Drošība, pateicoties ergonomikai
Individuāli ielāgots darba augstums un 
drošības sistēmas novērš darba kavēšanu 
slimības dēļ un paaugstina darbinieku 
apmierinātību.

Drošāka atlase
Izvairieties no kļūdainas atlases radītām 
izmaksām, izmantojot inovatīvu iekārtu 
funkciju palīdzību.

Augstāka efektivitāte, pateicoties tīrībai un 
kārtībai
Īsāks meklēšanas un transportēšanas laiks, 
augstāks darba drošības līmenis, aizsardzība 
pret sensitīvu preču krājumu neatbilstībām un 
nepareiziem inventarizācijas rezultātiem.

Digitalizācija padara procesus 
caurskatāmus
Ātra pārskatāmība, krājumu drošība un 
izsekojamība vienkāršo krājumu uzskaiti un 
ilgtspējīgi uzlabo noliktavas procesus.



NEIEROBEŽOTAS KOMBINĀCIJU 
IESPĒJAS

SSI LOGIMAT® dinamiskā sistēma ir nākotnes 
loģistikas risinājums.

Inteliģenta ierīkošana
Ja nepieciešams, SSI LOGIMAT® var novietot arī 
pie noliktavas ēkas ārējās fasādes. Šāda veida 
instalācija ļauj ietaupīt uz būvniecības izmaksu 
rēķina, jo esošajā ēkas sienā ir nepieciešams tikai 
izgriezums darba atverei. Turklāt vertikālā lifta 
modulis ļauj plānot sistēmas augstumu neatkarīgi. 
Preču atlasei un uzglabāšanai var izmantot 
vairākus SSI LOGIMAT®, tādā veidā savienojot citas 
noliktavas zonas.

Vēl augstāka efektivitāte, pateicoties 
konveijeru sistēmām
SSI LOGIMAT® integrēšana ergonomiski veidotās 
konveijeru sistēmās ir efektīvs veids, kā nodrošināt 
objektā efektīvu materiālu plūsmu. Konveijeru 
sistēma savieno atsevišķas noliktavas zonas 
vai darba vietas. Tas ļauj darbiniekiem pilnībā 
koncentrēties uz preču atlasi, izmantojot 
SSI LOGIMAT®.

Ceļš uz automatizāciju ar   
SSI LOGIMAT® un WEASEL®
Plastmasas galvanizācijas eksperts C+C Krug 

GmbH uzsāka ceļu uz loģistikas procesu daļēju 
automatizāciju kopā ar SSI SCHAEFER.  
Efektīvus procesus starp noliktavu un ražošanu 
nodrošina trīs SSI LOGIMAT® vertikālo liftu moduļi, 
divas automātiski vadāmas transportēšanas 
ierīces, WEASEL® un neliela kastu konveijeru 
sistēma.
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LMB konteineru sērija ir īpaši izstrādāta lietošanai uzglabāšanas liftos. 
Konteineru nodalījumi optimizēti ar 800 mm dziļumu, un tos var papildus 
atdalīt ar starpsienām pēc nepieciešamības.
Risinājums ļauj ātri un ērti sakārtot noliktavā esošās preces.

Konteineru varianti

• Vairāk vietas, maksimāli izmantojot  
 kastes dziļumu 

• Nenotiek sajaukšanās ar citiem   
 produktiem

• Pieejamais augstums: 95 un 195 mm

• Pieejamais platums: 100, 200, 400 mm

• Ergonomiska piekļuve no augšas

• Viegls un stingrs PP materiāls

• Vienkārša integrēšana citos liftos

• Viegla tīrīšana

• Viegli ar klikšķi savienojama sistēma, ļoti ērta

 sadalītāja ievietošana 

• Nenotiek produktu sajaukšanās, tie droši paliek

 savos nodalījumos

• Katra LMB garums ir līdz 800 mm

• Seši sadalītāji aptuveni 100 mm režģī. Kopumā līdz

    septiņiem nodalījumiem. 

• Slīpas virsmas uzlīmēm

•  Daudz klusāki un vieglāki par parastajiem metāla 
sadalītājiem

IEGUVUMI PRIEKŠROCĪBAS

GUDRA NOLIKTAVAS TELPAS 
IZMANTOŠANA AR LMB KONTEINERIEM

Ārējie izmēri (gar. x plat. x augst.) Iekšējie izmēri  (gar. x plat. x augst.) Ietilpība Maksimāli sadalāms

800 x 100 x  95 mm 774 x  74 x  93 mm  5.2 litri

7 nodalījumos

800 x 200 x  95 mm 774 x 174 x  93 mm 12.4 litri

800 x 200 x 195 mm 774 x 174 x 193 mm 25.7 litri

800 x 400 x  95 mm 774 x 374 x  93 mm 26.7 litri

800 x 400 x 195 mm 774 x 374 x 193 mm 55.5 litri

PIEMĒRI

Vienā kastē var izveidot līdz 280 vietām

Kombinējiet un 
izmantojiet 

visus piecus 
dažāda lieluma 

LMB konteinerus 
uzglabāšanas liftā 
atbilstoši savām 

vajadzībām

Visu veidu LMB tiek piegādāti ar diviem 
sadalītājiem
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Nepārtraukta apstiprinājuma gaismas barjera, 
zem darba atvēruma pozīcijas, optimizētai 
atlases efektivitātei.

APARATŪRAS 
IESPĒJAS

LogiTilt ir slīpuma papildaprīkojums, kas 
ļauj ergonomiski izņemt preces no kastes. Šis 
papildaprīkojums samazina izņemšanas dziļumu un 
palielina preču pārskatāmību, it īpaši to, kuras atrodas 
kastes tālākajā galā. Slīpuma leņķis ir individuāli 
regulējams katrai kastei – no 10 līdz 30 grādiem ar viena 
grāda soli.

LogiTilt LogiBar

LogiDrive ir automātiska funkcija, kas automātiski 
padod kasti uz āru operatora virzienā. Veltņu 
sliedes nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Šī 
ergonomiskā funkcija ir lieliski piemērota smagām 
precēm, kuras pārvieto, piemēram, ar celtni.

LogiDrive
LogiGate ir centrmezgla vārti, kas atdala lifta kustības 
vārpstu un piekļuves atveri. Centrmezgla vārti sastāv no 
divām daļām. Abas daļas savieno ķēde, un vārtu apakšējā 
daļa darbojas kā pretsvars. Šī funkcija samazina cikla 
ilgumu uz pusi, tādējādi ietaupot  energoresursus.

LogiGate
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Komplektēšanas kļūdu samazinājums, izmantojot  
SSI LOGIMAT® LogiPointer opciju. Izmantojot lāzera 
indikatoru, ir iespējams optiski norādīt pareizo 
uzglabāšanas vietu.

LogiPointer

Paralēlas kustība ar laika aizturi uzlabotam 
sniegumam. Kamēr preces tiek izņemtas no pirmās 
kastes, nākamā kaste jau virzās uz darbības atveri.

LogiDual

LogiPull ir manuāla, pilnībā izvelkama kastes funkcija ar 
diviem atlokāmiem kastes stiprinājumiem. Šie stiprinājumi 
ir novietojami uz plauktu statņiem, taču tie nav jāpiestiprina 
pie grīdas. Piekļuves atvere un salokāmie rokturi tiek 
ievietoti veltņu sliedēs, kas ļauj izvilkt kasti, pielietojot 
mazāk spēka.

LogiPull

APARATŪRAS IESPĒJAS



Minimālais 
augstums

Maksimālais 
augstums

Palikņa 
kravnesība

Iekārtas 
kravnesība

2,450 mm līdz 23,850 mm 

ar soli 100 mm

līdz 700 kg līdz 80 tonnām 

standarta versijā 

(paaugstināta 

kravnesība)

25mm / 1”

Izmantojamā paliktņa 
izmēri (mm)

A platums 
(mm ) t.sk. apdares 
panelis

B dziļums 
(mm ) t.sk. apdares 
panelis

1,825 x 625 2,370 2,712

1,825 x 815 2,370 3,092

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

2,025 x 625 2,570 2,712

2,025 x 815 2,570 3,092

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

2,425 x 625 2,970 2,712

2,425 x 815 2,970 3,092

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

2,825 x 625 3,370 2,712

2,825 x 815 3,370 3,092

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

3,025 x 625 3,570 2,712

3,025 x 815 3,570 3,092

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

3,225 x 625 3,770 2,712

3,225 x 815 3,770 3,092

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

3,625 x 625 4,170 2,712

3,625 x 815 4,170 3,092

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

4,025 x 625 4,570 2,712

4,025 x 815 4,570 3,092

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

Augstuma pielāgojamība atverei 25 mm / 1” solis

Standarta krāsas paneļiem

RAL 5014 
(Baložu zila)

RAL 9010 
(Tīri balta) 

RAL 7024 
(Grafīta pelēka) 

RAL 7035 
(Gaiši pelēka)

Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma. Pievērsiet uzmanību, ka izvēlētā 
krāsa dabā var atšķirties no atspoguļojuma uz monitora vai izdrukām.

1. Augstuma mērīšanas gaismas režģis

2. Stabilā rāmja konstrukcija

3. Elastīga atveres koncepcija

4. Maināms lokšņu metāla apšuvums

5. Ergonomiska darbības atvere

6. Skārienjūtīgais ekrāns

7. Alumīnija stūra profili

8. Divpusēja vārpstas uzraudzība

9. Drošības gaismas režģis

TEHNISKIE PARAMETRI
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TEHNISKIE PARAMETRI

Lifta eļļošana
Plauktu un zobratu piedziņa ir aprīkota ar automātisko
eļļošanas sistēma, kas nodrošina profilaktisku
apkope katru reizi, kad lifts pārvietojas.

Lifta detaļas

Liftam pārvietoties palīdz plakana tipa 
motors, kas pārnes spēku tieši uz vārpstu 
un pārnesumkārbas zobratu. Divas dažādas 
pārnesumu piedziņas tiek izmantotas, lai 
izveidotu cietā materiāla variantus veiktspēja 
katru reizi, kad lietotājs izvēlas plauktu paliktni.

 1. Teleskopiskās šķērssijas

 2. Lifta motors

 3. Motora nesējs

 4. Lifta vārpsta

 5. Atloku nesošs lifts

 6.  Lifta vadīšanas mehānisms

 7. Bloķēšanas tapa

 8. Priekšējais vadošais veltnis

 9. Lifta palikņa vadība

10. Lifta eļļotājs

Lenze asinhronais motors ar 4 KW līdz 11 KW atkarībā no
izvēlētā diska. Ir četri dažādi diskdziņi, no kuriem izvēlēties:

• Standarta

• LogiHeavy

• LogiPower

• LogiFast

Enerģijas padeve

Tehniskie dati

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

Elektroaizsardzība 25 A – 40 A

Max. jauda 12kva – 21kva

Vadības spriegums 24VDC

Lifta vadība

Tehniskie dati Standarts Svars Jauda Ātrums

Palikņa slodze (kg) 570 700 320 700

•  Maksimālā pieejamība dēļ 
izturīgas tehnoloģijas

•  Minimāla apkope sakarā ar 
automātisko eļļošanas procesu

•  Augsta pozicionēšanas 
precizitāte bez sensoru 
tehnoloģijas, kas novērš kļūdas

PRIEKŠROCĪBAS
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PROGRAMMA

SSI LOGIMAT® vertikālā lifta modulis standarta versijā ir 
aprīkots ar programmējamu loģisko kontrolieri (PLK), kas 
ir pirmais solis ceļā uz noliktavas pārvaldību ar IT atbalstu. 
Vadība notiek, izmantojot skārienjūtīgo lietotāja interfeisu. 
saskarni.

Ierīces statusa vizuāla attēlošana. Izmantojot ikonas, funkcijas tiek attēlotas neatkarīgi no valodas un intuitīvi.

Standarta PLK kontrolē visas piedziņas, izmantojot 
frekvences vadību, uzrauga uzglabātās preces un 
nodrošina uzticamu darbību ar līdz pat četrām piekļuves 
atverēm katrā vertikālā lifta modulī.

INTEGRĒTA STANDARTA PLK VADĪBA

•  Preces paliktņa izsaukšana un atgriešana

•  Produkcijas fiksētā augstuma uzglabāšanas

     stratēģija 

•   Inteliģenta augstuma mērīšana (IHO) ar 

     automatizētu konsolidācijas funkciju

•   Lifta šahtas monitorings

•   Staru sensori drošībai

•   Uzpildes pakāpes displejs

•   Datu reģistrēšana un diagnostika

•   Lietotāju pārvaldība

•   Slodzes uzraudzība, izvirzījumu uzraudzība

     utt.

ĪSUMĀ: PAMATFUNKCIJAS

Organizācija, kontrole un drošība, pateicoties IT atbalstam



LOGIDRIVER

PROGRAMMATŪRA
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SSI LOGIMAT® vertikālā lifta modulis ir aprīkots ar 
standarta kontrolieri (PLK). Lai pievienotu vertikālā 
lifta moduli klienta WMS vai ERP sistēmai, ir iespējams 
izvēlēties nepieciešamo interfeisu un patentētu 
programmatūru LOGISOFT.

Katra projekta pamatā ir skaidrs un uzticams risinājums, 
kuru var individuāli pielāgot jūsu loģistikas procesiem, 
veicot vienkāršus paplašinājumus. Lietošana ir vienkārša, 
izmantojot pašsaprotamu skārienpaneļa lietotāja 
interfeisu.

Izmantojot LOGIDRIVER interfeisu, SSI LOGIMAT® preču paliktņus var vadīt ar paša klienta programmatūru. 
LOGIDRIVER papildaprīkojums ir interfeiss, kura pamatā ir TCP/IP protokols. Mūsu speciālisti var nodrošināt jūs ar 
precīzu tā aprakstu.

 Optimizēti noliktavas procesi

 Nav lieku darbību

 Vienkārša integrēšana esošajos procesos

 Samazināts pieļuajamais kļūdu skaits

 Pielāgojamība

 Intuitīvs skārienjūtīgs lietotāja interfeiss

IEGUVUMI

No vienkāršiem risinājumiem līdz sarežģītai noliktavas pārvaldībai

Kontrolējiet SSI LOGIMAT® ar savu programmatūru

VADĪBA UN PROGRAMMATŪRA
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LOGISOFT WMS ir noliktavas vadības sistēma, kas 
paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem Tā ir 
veidota ar ideju, ka, optimizējot noliktavas efektivitāti 
un līdz minimumam samazinot roku darbu, var panākt 
vērienīgu izmaksu un laika ietaupījumu.

Atrodot optimālu vietu katras preces uzglabāšanai, 
kontrolējot atlasāmo pasūtījumu secību un izmantojot 
modernu aprīkojumu, tiek paātrināts process. 

Noliktavas vadības sistēma, kas paredzēta maziem un vidējiem 
uzņēmumiem

Lai to panāktu, LOGISOFT pamatā ir rūpīgi izstrādāti 
algoritmi, kas optimizē atrašanās vietas izvēli, atlases 
ātrumu un telpas izmantošanu. Tie darbojas, lietotājam 
neredzot, un palielina darba ātrumu.

Uzlabotā funkcionalitāte ir laba lieta, taču ne tad, ja 
ir nepieciešama īpaša apmācība, lai to varētu lietot. 
LOGISOFT ir vienkārši lietojams parastam operatoram, 
ātri apgūstams un ar intuitīvu funkcionalitāti, 
tāpēc jauniem sistēmas operatoriem pietiek ar īsu 
ievadinstruktāžu.

LOGISOFT WMS



LOGISOFT PIEDZIŅA

Vienai piekļuves atverei paredzētais LOGISOFT Driver 
nodrošina iespēju palaist galvenās SSI LOGIMAT® 
funkcijas ar vienkāršu HTTP komandu palīdzību: 

 Kastu lietošana (pieprasīšana un atgriešana)
 LOGITILT (noliekšanas ierīce ergonomiskai preču   

   paņemšanai un dziļuma samazināšanai)
 LOGIPOINTER (lāzera indikatora sistēma izņemšanas

   vietas noteikšanai)
 Statusa pieprasījums

LOGISOFT DRIVER

LOGISOFT programmatūru var izmantot, lai uzticami un efektīvi 
kontrolētu SSI LOGIMAT®, izmantojot trešo pušu programmatūru.

 Preču saņemšana

 Atlase un novietošana 

 Atlase un novietošana,   
   izmantojot PDA terminālus

 Konsolidācija un nosūtīšana

 Krājumu uzskaite

 Automātiska papildināšana

 Vispārēja administrācija

Standarta darba 
procesi ar  
LOGISOFT WMS:

Papildu darba 
procesi ar  
LOGISOFT WMS:

 Resursdatora integrācija

 3PL apstrāde

 Partijas un sērijas numura apstrāde

 Nepārtraukta krājumu uzskaite

 Pick to light

 Notikumu paziņojumi

 Kvalitātes pārbaude

 Iekšējā papildināšana

Atbalstītā 
automatizācijas 
aparatūra:

 SSI LOGIMAT® -standarta

 Pick Cart - papildus

 Mobilie plaukti - papildus

 AGV - papildus

 Konveijers - papildus

 Robota “roka” - papildus
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Funkcijas

Standarta PLC LOGISOFT Papildinājums

LOGIDRIVER PLC 
vadība Driver WMS Pēc 

izvēles

Preču 
saņem-

šana

Preču saņemšana 

Ienākošo preču skanēšana pasūtījuma 
aktivizēšanai 

Mobilā aplikācija preču saņemšanai 

Kvalitātes 
novēr-
tējums

Kvalitātes novērtējums 

Kvalitātes inspekcijas procesa nodefinēšana 

Preču novietošana kvalitātes inspekcijas zonā 

Novieto-
šana

LOT un sērijas No. pārvaldīšana 

Ražošanas partiju pārvaldīšana 

Sērijas numuru pārvaldīšana 

Drošība

Ierobežota pieeja darba atvēruma sekcijai  

Darba atvērumu sekciju noslēgšana  

Pieeja LogiSoft izmantojot Smartcards, RFID vai 
citas pieejas kartes

Klientu vadība  

Paroles aizsardzības funkcija  

Fiziskā 
inventa-
rizācija

Iepakojumu izmēru noteikšana 

Iepakojumu vienību definēšana viena plaukta ietvaros 

Iepakojumu atlase pamatojoties uz atlasīto 
preču artikuliem 

Inventarizācijas uzlabošana 

Krājumu pasūtījumu lapas to skaitīšanai 

Nepārtraukts inventarizācijas cikls 

Stratēģija cikla skaitīšanai 

LOGISOFT FUNKCIJU SARAKSTS

FUNKCIJU PĀRSKATS

IENĀKOŠĀ LOĢISTIKA STARPTAUTISKĀ LOĢISTIKA IZEJOŠĀ LOĢISTIKA

PREČU SAŅEMŠANA

KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS

NOVIETOŠANA PĀRKLASIFIKĀCIJA

PREČU PĀRVIETOŠANA

FIZISKA INVENTARIZĀCIJA

IEPAKOŠANA

NOSŪTĪŠANA

KOMPLEKTĒŠANA



Funkcijas

Standarta PLC LOGISOFT Papildinājums

LOGIDRIVER PLC 
vadība Driver WMS Pēc 

izvēles

Preču 
pārvie-
tošana

Automātiskā  piepildīšana 

Plaukta ietilpības aprēķina klakulācija, vadoties 

pēc katras preces iepakojuma izmēriem


Noteikta preču krājuma apjoma uzturēšana 

Papildu pasūtījumu pieņemšana no vadības 

sistēmas


Pāklasifi-
kācija

Krājumu pārvaldīšana 

Uzglabāšanas pozīciju optimizēšana, 
balstoties uz komplektēšanas biežumu 



ABC stratēģija 

3PL apstrādes process 

Vairāki preču īpašnieki 

Komplek-
tēšana

Partijas un sērijnumuru pārvaldība 

Ražošanas partiju un sūtījumu  pārvaldība 

Sērijnumuru pārvaldīšana 

Pick-cart atbalsts 

Vietas konfigurācijas opcija priekš 

komplektācijas punktiem


Pick-cart atbalsta interfeiss 

Pick -cart bezvadu atrašanās vietas kontrole 

Put to light un pick to light 

Iepako-
šana

Sagatavošana un nosūtīšana 

Sagatavošanas statusa kontrole 

Pilnīgu un nepilnīgu sūtījumu kontrole 

Vietas optimizēšana preču sagatavošanas laukumā 

IT vadības
panelis

Kastu izgūšana un atgriešana pēc NGKP2 

norādījumiem


Kastu izgūšana un atgriešana pēc HTTP 

norādījumiem


Standarta interfeiss ar vadības sistēmu pēc 

XML protokola
 

Citi

Bilžu pievienošana 

Artikulu ievade ar klāt pievienotu tā bildi 

Statusa notifikācijas 

Statusa pziņojumu izmaiņu aktivizēšana  (pēc 

sistēmas un darījuma žurnāla ierakstiem)


Grafiska statistikas atskaite 

Kastu utilizēšana, komplektēšanas statistika 

Konkurences kontrole 

LOGISOFT atbalsts pievienotajam Vertical Lift 

Automātam


Kastu manuāla izgūšana aun atgriešana  
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DAŽĀDI PIELIETOJUMI

Šajā risinājumā ir attēlota SSI LOGIMAT® darba atvere noliktavas “galvenajā līmenī”, kas ļauj izveidot vertikālā lifta 
moduli no pagraba telpas uz augšu, sasniedzot vairākus līmeņus.

SSI LOGIMAT® risinājums aug kopā ar jūsu biznesu un ir ideāla 
loģistikas sistēma kā maziem un vidējiem uzņēmumiem, tā 
globāla mēroga organizācijām.
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Preču atlasei un uzglabāšanai var izmantot vairākus 
SSI LOGIMAT®, tādā veidā savienojot vairākas noliktavas.

Neierobežotas uzstādīšanas iespējas
Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, 
SSI LOGIMAT® vertikālā lifta moduli var novietot 
praktiski jebkur, un tas ir piemērots visdažādākajām 
klientu prasībām. Tajā ietilpst atsevišķas 
uzglabāšanas un izņemšanas puses, divpusēja 
uzglabāšana vai izņemšana stāvu augstāk, vairākos 
stāvos caur griestiem vai ar padziļinājumu grīdā.

Vēl augstāka efektivitāte, pateicoties 
konveijeru sistēmām 
SSI LOGIMAT® integrēšana ergonomiski veidotās 
konveijeru sistēmās ir efektīvs veids, kā nodrošināt 
objektā maksimāli efektīvu materiālu plūsmu. Konveijeru 
sistēma savieno atsevišķas noliktavas zonas vai darba 
vietas. Tas ļauj darbiniekiem pilnībā koncentrēties uz 
preču atlasi no VLM.

SSI SCHAEFER 
priekšrocības ir augstāka 
produktivitāte, uzticamas 
tehnoloģijas, daudzpusīgs 
pielietojums un visiem 
komponentiem nākot no 
viena piegādātāja.



18

FREJA ir pilna servisa transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzējs. 
Uzņēmums ir izveidojis plašas globālā transporta alianses, noliktavas 
un muitas noliktavas Ziemeļvalstu reģionā un piedāvā transporta, 
pasūtījumu rezervēšanas, iepakošanas darbus un piegādes gala 
adresātiem visās uzņēmējdarbības jomās.

FREJA apstrādā visus e-komercijas pasūtījumus 
Dānijas un Zviedrijas tirgū vienam no saviem klientiem 
– apavu mazumtirgotājam Deichmann. Līgums ietver 
apavu uzglabāšanas, pasūtījumu atlases un izpildes 
pakalpojumus, kā arī visu e-komercijas pasūtījumu 
nosūtīšanu uz abām valstīm. Visi pasūtījumi tiek 
apstrādāti un nosūtīti no FREJA biroja un noliktavas 
Skanderborgā, Dānijā.

Pirms jaunā preču atlases un uzglabāšanas risinājuma 
ieviešanas, visi apavi tika uzglabāti plauktos ārējā 
noliktavā, aizņemot vairāk nekā 1000 m2 plauktu 
platību. Lai sakomplektētu pasūtījumus, darbiniekiem 
nācās mērot lielos attālumus. Pēc rūpīgas vairāku 
piegādātāju izvērtēšanas FREJA savam jaunajam 
atlases un uzglabāšanas risinājumam, visu Deichmann 
e-komercijas pasūtījumu izpildei, izvēlējās desmit 
SSI LOGIMAT® vertikālo liftu moduļus 
no SSI SCHAEFER. 

Pēc uzstādīšanas, kas aizņēma tikai desmit dienas, lifti 
bija gatavi lietošanai. Katrā SSI LOGIMAT® ir 37 kastes, 
kas kopā ļauj uzglabāt vairāk nekā 40 000 pārus apavu. 
SSI LOGIMAT® vertikālie lifti ir aprīkoti ar LOGITILT 
funkciju, kas ļauj darbiniekam ērti pārlūkot katru kasti 
un preču atlasi no liftiem padara ļoti ergonomisku.
Ar SSI LOGIMAT® FREJA tagad spēj uzglabāt un atlasīt 
tādu pašu apavu skaitu kā iepriekš, bet tikai 350 m2, 

• Vairāku noliktavu apvienošana

• Vairāk nekā 1000 pasūtījumu apstrāde
  ikdienu

• Droša un ergonomiska darba vieta

• Efektīvs un pilnvērtīgs risinājums   
  nākotnes iespējamai izaugsmei

IZAICINĀJUMI

FREJA



Uzglabāšanas vieta Kopā 1,000 m2 

(SSI SCHAEFER LOGIMAT noliktavas platība =350 m2)

Noliktavas vienības (SKU) Ap 70,000

Aktivitātes maksimums Aptuveni 400–500 pasūtījumu dienā – līdz 1000 pasūtījumiem maksimālas aktivitātes laikā

Sistēmas pamatdati

“SSI SCHAEFER lieliski saprata mūsu 

vajadzības, kas mums deva pārliecību, ka 

sadarbības būs veiksmīga.  Papildus ņemot 

vērā ekonomiski izdevīgu risinājumu, augstu 

kvalitāti un labas atsauksmes, izvēle bija 

vienkārša.”

Marina Stensena 
(Marina Steensen)

Grupas veselības aprūpes
Loģistikas direktore

FREJA

nevis 1000 m2 platībā, un ir gatavs tālākai izaugsmei 
nākotnē.

Šis vietu taupošais risinājums ļāva FREJA apvienot 
vairākas noliktavas un to darbības vienuviet,  tādējādi 
atsakoties no ārpakalpojumu noliktavas nomas. 
Turklāt līdz ar izmaiņām acīmredzami ir pieaudzis 
pasūtījumu izpildes ātrums.

FREJA rīcībā tagad ir ātrākas un efektīvākas izvēles 
iespējas. Pārvietošanās noliktavā ir samazināta līdz 
minimumam, tādejādi atbrīvojot darbiniekus no liekas 
pārvietošanās noliktavas telpās.

REALIZĒTS PROJEKTS 
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TOOLS: SOMIJAS RŪPNIECISKO 
KOMPONENTU PIEGĀDĀTĀJS UZTICAS 
SSI LOGIMAT® NO SSI SCHAEFER

“Šie lifti bija absolūti nepieciešami, lai mēs arī 

turpmāk varētu būt pirmā izvēle saviem klientiem. 

Martā mēs sasniedzām jaunu pasūtījumu skaita 

rekordu – 48 000 pasūtījuma pozīciju. Mēs 

novērtējam arī to, ka SSI SCHAEFER ir globāla 

mēroga uzņēmums ar vietējo klātbūtni un ir 

saņēmis izcilas atsauksmes no visas pasaules.”

Semi Hurta (Semi Hurtta),

TOOLS Finland Oy noliktavas vadītājs

TOOLS Finland Oy izmanto četrus SSI LOGIMAT® vertikālo 
liftu moduļus mazo rūpniecības preču uzglabāšanai un atlasei. 
Izvirzītais mērķis paaugstināt atlases efektivitāti par aptuveni 40 
procentiem tika sasniegts jau dažas nedēļas pēc automatizēto 
iekārtu nodošanas ekspluatācijā.

lielā horizontālajā platībā, veido aptuveni 30 
procentus no kopējā preču klāsta, kas pieejams 
uzņēmuma izplatīšanas centrā Kotkā.

Pateicoties SSI LOGIMAT® vertikālā lifta kompaktajai 
konstrukcijai, tagad maksimāli efektīvi tiek izmantots 
viss telpas augstums.

TOOLS Finland Oy integrētie vertikālo liftu moduļi 
ir aptuveni 9,8 metrus augsti, 4,5 metrus plati un 3 
metrus dziļi. Tajos atrodas kopā aptuveni 6800 mazo 
preču, piemēram, rokas instrumenti, uzgriežņi un 
skrūves, kas sadalīti 70 kastēs, katrai no kurām ir 
maksimālais svars līdz 450 kilogramiem.   
Šie krājumi, kas tagad glabājas tikai 54 kvadrātmetrus 



Ar “LOGIBAR” palīdzību var samazināt pārvietošanās 
laiku, apstiprinot preču izņemšanu ar nepārtrauktas 
gaismas barjeru, kas uzstādīta zem apkalpošanas 
lūkas. Arī tas pozitīvi ietekmē produktivitāti. Vēl 
viens izmantotais papildaprīkojuma elements 
ir “LOGIPOWER”: motors, kas nodrošina lielāku 
pārvietošanās ātrumu un tādā veidā vēl vairāk 
samazina piekļuves laiku, veicot atlasi.

Visbeidzot, svarīga ir arī dzīvotspēja nākotnē.
Ja, uzņēmumam attīstoties un augot, tā iekšējai 
loģistikai ir nepieciešama augstāka efektivitāte, 
SSI LOGIMAT® iekārtu skaitu var bez problēmām 
palielināt. Papildus vai alternatīvi var izvēlēties arī 
citus papildaprīkojuma komplektus funkcionāliem 
uzlabojumiem vai savienot konveijeru sekcijas.

Vertikālo liftu moduļu vadībai izmanto skārienekrānu 
ar lietotājam draudzīgu un no valodas neatkarīgu 
lietotāja interfeisu, kas vizualizē informāciju ar ikonu 
palīdzību, tādā veidā ļaujot iztikt bez dārga apmācības 
perioda. Attēlotajā informācijā ietilpst ierīces statuss 
un atlasei nepieciešamās preces. 

TOOLS Finland Oy izmanto arī vienu no 
trim piedāvātajiem iepriekš konfigurētajiem 
papildaprīkojuma komplektiem, kas ļauj 
SSI SCHAEFER vertikālo liftu moduļus viegli pielāgot 
individuālām prasībām. Tie paplašina pamatfunkcijas 
un koncentrējas uz tādiem aspektiem kā ergonomika, 
efektivitāte un apkope. Izvēlētajā paketē, kuras 
galvenais mērķis ir ātrums un efektivitāte, ietilpst, 
“LOGIPOINTER” – lāzera indikatoru sistēma, kas 
norāda atlases nodalījumu.
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Izvēloties SSI SCHAEFER, jūs varat droši paļauties uz mūšu spēcīgo servisa komandu, kas ļāvusi 
mums kļūt par tirgus līderiem. Mēs piedāvājam nozarē unikālus pakalpojumu un sniedzam tos 
ar pārliecību, jo visu objektu apsekošanas un apkopec veic mūsu pieredzējušie uzņēmuma 
servisa tehniķi. Pateicoties iperfekti izstrādātajam dizainam un izmantotajiem kvalitatīvajiem 
komponentiem, SSI LOGIMAT® ir nepieciešama ārkārtīgi minimāla apkope.

Lietojot klientam specifiskus apkalpošanas un tehniskās apkopes modeļus, kā arī inovatīvas 
rezerves daļu koncepcijas, mūsu globālā klientu apkalpošanas un atbalsta komanda nodrošina 
optimālu jūsu sistēmas pieejamību, maksimāli uzticamu darbību un pilnīgu klientu apmierinātību. 

SERVISS UN APKOPE

Lai viss darbotos nevainojami!

• Kļūdu diagnosticēšana objektā

• Preventīva tehniskā apkope

• Pastāvīga sistēmas uzraudzība

• Regulāras inspekcijas un

    drošības pārbaudes

• Rezerves daļu nodrošinājums

• Pilna dokumentācija

• Analīzes iespējas

• Specializēti apmācības kursi

    un sertifikācija

• Individuāli pielāgoti

    modernizācijas pasākumi  

MŪSU PAKALPOJUMI
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SEŠI IEMESLI, LAI IZVĒLĒTOS 
SSI SCHAEFER:

•  STABILITĀTE
  SSI SCHAEFER kā finansiāli neatkarīgs ģimenes 

uzņēmums ir vērsts  uz ilgtermiņa risinājumiem. Varat 
būt droši, ka mūsu ekspertu komanda būs Jums 
pieejama ne tikai šodien, bet arī rīt un turpmākos 
gadus.

•  EFFEKTIVITĀTE
  SSI SCHAEFER risinājumi ir daudzpusīgi un spējīgi 

augt līdzi Jūsu biznesa izaugsmei, jo vienmēr ir 
pārveidojami un paplašināmi.  

•  KVALITĀTE
  SSI SCHAEFER ir sistēmu eksperts un oriģinālā 

aprīkojuma ražotājs. Mēs Jums varam piedāvāt 
augstas kvalitātes risinājumus, kas individuāli 
izstrādāti, lai atbilstu tieši Jūsu specifiskajām 
vajadzībām no viena piegādes punkta.  

•  UZTICAMĪBA 
  Pateicoties Klientu apkalpošanas & atbalsta tīklam, 

kas darbojas pasaules mērogā, SSI SCHAEFER 
nodrošina stabilu Jūsu sistēmu darbību gan 
uzstādīšanas laikā, gan pēc tās.

•  KNOW-HOW JEB ZINĀŠANAS
  SSI SCHAEFER risinājumi vienmēr ir mūsdienīgi, 

atbilstoši jaunākajiem tenoloģijas standartiem un 
viegli integrējami esošajās (IT) sistēmās.

•  STARPTAUTISKĀ PĀRSTĀVNIECĪBA
  SSI SCHAEFER ir globāla kompānija. Ar vairāk 

nekā 70 pārstāvniecībām visā pasaulē mēs spējam 
nodrošināt, ka mūsu komandas eksperti būs Jums 
vienmēr pieejami un runās Jūsu valodā. 


