
LogiMat®- varastoautomaatti
Nykyaikaista teknologiaa pienten 
osien varastointiin ja keräilyyn



SSI Schäferin LogiMat- varastoautomaatti on tehokas kokonaisratkaisu va-

rastointiin ja keräilyyn. LogiMat sisältää lukuisia toimintoja ja ainutlaatuisia 

lisäominaisuuksia, jotka tehostavat varastointiprosesseja ja lisäksi paran-

tavat varastojen ergonomiaa ja työturvallisuutta. LogiMat- varastoautomaat-

tia voidaan käyttää itsenäisenä järjestelmänä tai osana automaattista va-

rastokokonaisuutta.

Järjestelmän edut:

� automaattinen järjestelmä, joka poimii tuotteet tehokkaasti ja kätevästi

� varaston lattiapinta-alan tarve on jopa 90 % pienempi staattisiin 

 varastointiratkaisuihin verrattuna

� jopa 70 % pienemmät noutoajat

� automaattiset prosessit ja ergonominen rakenne parantavat 

 suorituskykyä yli 20 %

� kompaktin rakenteen tarjoamat tehokkuus ja ympäristöedut

� hyödyntää käytettävissä olevan huonekorkeuden tehokkaasti.
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	�	kompakti rakenne hyödyntää käytettävissä olevan  

  huonekorkeuden mahdollisimman tehokkaasti

	� keräilyalustojen varastointia voidaan muuttaa  

  vapaasti 25 mm:n jaolla 

	�	kapasiteetin käyttötason automaattinen näyttö  

  ja yleisnäkymä hyllystöhissin täysistä ja tyhjistä  

  keräilyalustoista

	� Varastoitujen keräilyalustojen kokoaminen yhteen  

  ja uudelleensijoittelu

	� varastointistrategia KIINTEÄLLÄ korkeudella  

  takaa erittäin tiiviin varastoinnin

	� varastointistrategia älykkäällä korkeuden  

  optimoinnilla (IHO).

	�	intuitiivinen käyttöliittymä 7” kosketusnäytöllä

	� ergonominen käyttöaukko ainutlaatuisilla  

  lisävarusteisilla toiminnoilla

	� vakiona jopa 4 käyttöaukkoa jokaista  

  hyllystöhissiä kohti vapaasti sijoiteltuna.

	� modulaarinen rakenne vakio-osilla

	� alhainen ylläpitotarve korkealaatuisten osien ja  

  tukevan rakenteen ansiosta

	� joustava keräilyalustarakenne, jonka runko ja pohja  

  on suunniteltu tilan ja painon optimoimiseksi

	� hissikoneistossa on hammaspyörävaihteisto alhai- 

  sella ylläpitotarpeella sekä automaattinen voitelu

	� valittavissa kolme eri vetojärjestelmää.

25mm

Ergonominen

Tukeva

Kompakti

Luotettava

	�	varaston artikkelien automaattinen valvonta,  

  joka varmistaa, että varastoitavat tuotteet  

  eivät ylitä sallittuja pysty- ja vaakamittoja

	� hissikuilun valvonta havaitsee esiin työntyvät  

  keräilyalustat ennen hissin käynnistystä 

	� valoverho estää käyttöaukon tahattoman  

  avaamisen varastoinnin ja noutamisen aikana

	� keräilyalustojen ja toimintojen käyttörajoitus- 

  ten määritys

	� älykäs valaistus kaikissa käyttöaukoissa

	� ohjelmoitava logiikkaohjain (PLC).
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

LogiMat-varastoautomaatti on huolellisesti hiottu kokonaisratkaisu, joka 

tarjoaa vakiona useita tärkeitä toimintoja. Se on suunnattu yrityksille, jotka  

etsivät suorituskykyistä varastointi- ja keräilyjärjestelmää, joka sisältää 

kaikki tärkeimmät toiminnot.

Skaalautuvan konseptin ansiosta LogiMat-järjestelmän toiminnallisuus voi-

daan mukauttaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi: niin paljon 

kuin on tarpeen, mahdollisimman tehokkaasti.

Ainutlaatuinen:

�	LogiMat-järjestelmässä on LogiTilt- 

 kallistusmekanismi, joka pienentää  

 kurotussyvyyttä ja tarjoaa mahdolli- 

 suuden noutaa tuotteet ergonomisesti

� LogiWorkin avulla noutotason kor- 

 keutta voidaan säätää työntekijän  

 pituudelle sopivaksi



LogiPriority

Tuotteiden lajittelu ABC-luokkiin ja varastoitujen 
tuotteiden noutoaikojen priorisointi.

LogiSpeed

Jokaisen keräilyalustan yksilöllinen nopeudensää-
tö varastoitujen artikkelien hellävaraista kuljetus-
ta varten.

12” kosketusnäyttö

Suurikokoinen ja selkeästi jaoteltu kosketus-
näyttö helpottaa käyttöä, optimoitu WAMAS Logi- 
Matia varten.

LogiBar

Pienemmät noutoajat ja suurempi keräilysuori-
tuskyky hyödyntämällä käyttöaukon alla olevaa, 
tuotteiden noudon vahvistavaa valoverhoa.

LogiDriver

Vakiomallinen PLC-liitäntä asiakkaan järjestelmiin 
kytkemistä varten.

LogiLight

Kuilun lisävalaistus ja ohjauskaapin lisävalo.

LogiCircle

 

Lisätakuu.

LogiDual

Suorituskykyä parantava rinnakkain toimiva, aika-
viivästetty keräilyalustansiirto. Samalla kun tuot-
teita poistetaan ensimmäiseltä keräilyalustalta, 
toinen keräilyalusta on jo matkalla käyttöaukolle.

LogiPointer

Keräilypaikan yksilöinti laserosoitusjärjestelmällä.

LogiDrawer

Käyttöaukon alla oleva vetolaatikko. 

LogiGate

Sisäinen, automaattisesti toimiva portti, joka suo-
jaa käyttäjää, konetta ja varastoituja artikkeleita 
sekä alentaa melutasoa.

LogiPower (Fast Drive)

 

Nopea kulkujärjestelmä, joka lyhentää keräilyyn 
kuluvaa aikaa.

LogiPull

Käsikäyttöinen, täyspitkä keräilyalustanjatke.

LogiStainless

Käyttöaukossa kromatusta teräksestä valmistet-
tu kestävä, korroosio- ja naarmusuojattu pinnoite.

LogiWeight

Keräilyalustojen varastoinnin aikainen painotar-
kastus, jolla estetään keräilyalustojen ja raken-
teen ylikuormittuminen.

LogiSpare

Varaosapaketti.

LogiTilt

Noutotason kallistusmekanismi tuotteiden ergo-
nomista noutoa varten – pienempi kurotussyvyys 
ja koko keräilyalustan selkeä näkymä.

LogiWork

Keräilyalustan korkeussäätö – mukautettavissa 
työntekijän pituudelle sopivaksi, mikä takaa ergo-
nomisen noutokorkeuden.

ERP

Optimaaliset ja tehokkaat työ-

vaiheet mahdollisimman alhai-

sella työntekijöiden kuormituk-

sella. Tämä paketti sisältää 

seuraavat lisävarusteet:

		�	LogiBar

		�	LogiPointer

		�	LogiStainless

		�	LogiTilt

		�	LogiWork

Täyttää korkeimmat nopeus- ja 

tehokkuusvaatimukset. Tämä  

paketti sisältää seuraavat li-

sävarusteet:

		�	LogiBar

		�	LogiDual

		�	LogiGate

		�	LogiPointer

		�	LogiPower

Tämän paketin pääpaino on 

työturvallisuudessa ja inves-

toinnin turvaamisessa. Tämä 

paketti sisältää seuraavat li-

sävarusteet:

		�	LogiCircle

		�	LogiDrawer

		�	LogiLight

		�	LogiSpare

Lisävaruste- 
paketti 1

Ergonomia

Lisävaruste-
paketti 2

Suorituskyky

Lisävaruste-
paketti 3
Ylläpito

Pääpaino on 

työntekijässä
Kun nopeus ratkaisee

Kun haluat varmistaa, 

että kokonaisuus toimii 

aina kuin rasvattu!
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LISÄVARUSTEPAKETIT LISÄVARUSTEET

Laajenna hyllystöhissin toiminnallisuutta tarpeen mukaan kolmella valmiiksi kootulla 

lisävarustepaketilla. Näin LogiMat voidaan helposti ja käytännöllisesti mukauttaa 

vaatimuksiisi ergonomian, suorituskyvyn ja ylläpidon suhteen. Lisävarustepaketti 

tarjoaa myös edullisen hinta-hyöty-suhteen.

Kaikki varastoautomaatin lisävarusteet ovat luonnollisesti saatavana 

myös erikseen. Näin voit koota juuri sellaisen LogiMat®-järjestelmän 

kuin tarvitset, ja mukauttaa sen joustavasti tarpeitasi vastaavaksi.



Vähimmäiskorkeus:  

2 450 mm

Enimmäiskorkeus: 

enintään 23 850 mm

100 mm välein

Käyttöaukon korkeus C: 

1 950 mm (vaaituksesta riippuen) 

Keräilyalustan 

kuormituskapasiteetti:  

enintään 650 kg

Koneen kuormituskapasiteetti: 

enintään 60 tonnia vakiorakenteella 

(suuremmat kuormituskapasiteetit 

saatavana erikseen tilattaessa)

Hyötymitat 
Keräilyalusta (mm)

Leveys A (mm) 
Sisältää paneloinnin

Syvyys B (mm) 
Sisältää paneloinnin

1 825 x 625 2 370 2 712

1 825 x 815 2 370 3 092

2 025 x 625 2 570 2 712

2 025 x 815 2 570 3 092

2 425 x 625 2 970 2 712

2 425 x 815 2 970 3 092

2 825 x 625 3 370 2 712

2 825 x 815 3 370 3 092

3 025 x 625 3 570 2 712

3 025 x 815 3 570 3 092

3 225 x 625 3 770 2 712

3 225 x 815 3 770 3 092

3 625 x 625 4 170 2 712

3 625 x 815 4 170 3 092

4 025 x 625 4 570 2 712

4 025 x 815 4 570 3 092

Paneloinnin vakiovärit:

RAL 5014

sininen

RAL 9010

valkoinen

RAL 7024

harmaa

RAL 7035

vaaleanharmaa

Muita värejä saatavana erikseen tilattaessa. Huomaa, että värieroja voi syntyä näyttöjen ja tulostinten asetuksista johtuen.

Rajattomat asennusmahdollisuudet

Järjestelmä voidaan rakentaa muun muassa siten, että va-

rastointi ja keräily tapahtuvat eri puolilta, tai että varastointi 

ja keräily tapahtuvat molemmilta puolilta mutta eri kerroksis-

ta; tai että järjestelmä ulottuu pohjakerroksesta kahteen eri 

kerrokseen, joko katon läpi tai lattiaan upotettuna – mukau-

tuu kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Älykäs ulkoasennus  

panelointimahdollisuuden ansiosta

LogiMat- varastoautomaattimoduuli voidaan tarvittaessa kiin-

nittää varaston ulkoseinään. Tällainen asennus voi minimoida 

varaston laajennuksen rakennuskustannuksia, koska nykyisen 

rakennuksen ulkoseinään tarvitsee vain tehdä reikä käyttöau-

kolle. Lisäksi tämän tyyppinen hissimoduulin asennustapa tar-

joaa vapaat kädet järjestelmän korkeuden suunnittelussa.

Paranna työtehoa kuljetusjärjestelmillä

LogiMatin integrointi ergonomisiin kuljetusjärjestelmiin te-

hostaa tuotteiden kuljetusta tuotantolaitoksessa. Kuljetin-

järjestelmät yhdistävät varastoalueet tai työpisteet toisiinsa. 

Näin työntekijät voivat keskittää huomionsa tuotteiden ke-

räilyyn LogiMatista. SSI Schäferin tarjoamat edut: Suurempi 

tuottavuus, luotettavat teknologiat ja joustavat käyttökoh-

teet (muovilaatikoiden ja pahvilaatikoiden kuljetusjärjestel-

mät) ja kaikkien komponenttien saatavuus keskitetysti yh-

deltä toimittajalta. Artikkelien keräily ja varastointi kahdeksan LogiMatin avulla. SSI Autocruiser 
yhdistää työskentelyalueen varaston muihin osiin.

Ympäristö on rakennettu kuljetusajoneuvojen ehdoilla, joten LogiMat-järjestel-
mä asennettiin varaston ulkoseinää vasten ja verhoiltiin paneeleilla.

Hissimoduulien käyttöaukot sijaitsevat varaston pääkerroksessa, ja itse hissi-
moduulit ylettyvät pohjakerroksesta lähes hallin kattoon asti.

A

B

C
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RAKENNE ASENNUSMAHDOLLISUUDET

LogiMat®-järjestelmän vakiomalleista on 
saatavana useita eri leveys- ja syvyysvaihtoehtoja. 



Keräilyalustan korkeussäätö 

25 mm:n portaikolla

Nerokas järjestys EUROFIX (EF)  

suosikkimallin avulla

SSI Schäfer tarjoaa lähes rajattoman valikoiman erilaisia lajitteluvarustei-

ta. Vakiokeräilyalustoja voidaan täydentää monipuolisesta muovilaatikko-

valikoimasta asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Tässä joitain esimerkkejä eri keräilyalustajärjestelyistä. Muita vaihtoehto-

ja on saatavana laatikkokuvastostamme, ja tarjoamme mielellämme mui-

ta mahdollisia järjestelmiä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

LogiMat on varustettu vakiomallisella ohjauksella (PLC). Saatavana on yksi ohjaus-

vaihtoehto ja kaksi ohjelmistopakettia varastoautomaatin yksilöllisiin tarpeisiin. Jo-

kainen projekti perustuu näin ollen selkeään ja luotettavaan ratkaisuun, joka mukau-

tetaan yksilöllisesti yrityksesi logistisia prosessitarpeita vastaavaksi yksinkertaisten 

lisäosien avulla. Käyttö on helppoa selkeän ja loogisen kosketusnäytön avulla.

WAMAS LogiMat®
s. 16

WAMAS LogiMat®
Enterprise

s. 17

Keräilyalustojen 
hallinta

Ohjaus Ohjelmisto

Artikkelien hallinta

Tilausten käsittely

Driver
s. 15

SPS Standard
s. 14

Edut: 

� Virtaviivaistetut varastoprosessit (keräily ja materiaalivirta)

� Tarpeettomien työvaiheiden poistaminen

� Yksinkertainen integrointi yrityksen olemassaoleviin prosesseihin

� Virheiden minimointi

� Skaalautuvuus

� Intuitiivinen kosketusnäyttö

Keräilyalustarakenne 

rungolla ja pohjalla

Saatavana vain SSI Schäferiltä: 

LMB-laatikkomallisto siirrettävillä 

väliseinillä

LMB-laatikot on suunniteltu osastointiin 800 mm:n  
keräilyalustasyvyydellä, ja ne voidaan lisäksi rajata  
eri osiin väliseinien avulla. 

Erinomainen järjestys jokaiseen  

varastoon: Hyllylaatikot

80 cm
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LAJITTELUVARUSTEET OHJAUS JA OHJELMISTO

Varastotilan optimaalinen käyttö
Yksinkertaisista sovelluksista monipuoliseen 
varastonhallintaan: Kaikki on mahdollista!



SSI Schäferin LogiMat-hyllystöhissimo-

duuli sisältää vakiona ohjelmoitavan 

logiikkaohjaimen (PLC), joka on ensim-

mäinen askel kohti tietokoneohjattua va-

rastonhallintaa. Järjestelmää käytetään 

graafisella käyttöliittymällä.

 

Vakiomallinen PLC-yksikkö ohjaa kaikkia 

vetoyksiköitä taajuussäädöllä, valvoo va-

rastoituja artikkeleita ja takaa luotetta-

van toiminnan jopa neljään eri käyttöauk-

koon per hyllystöhissimoduuli.

� Haluatko ohjata LogiMat-
 varastoautomaattia omalla 
 ERP-järjestelmälläsi?

� Haluatko käyttää omaa 
 käyttöliittymääsi LogiMat- 
 varastoautomaatin kanssa?

� Onko yritykselläsi omat 
 ohjelmistokehittäjät?

Vakiomallinen PLC tarjoaa myös 

lukuisia perustoimintoja ilman erillisiä 

lisäohjelmistoja, esimerkiksi:

�	keräilyalustojen kutsuminen ja palautus

� kiinteä varastointi

� älykäs korkeudenmittaus (IHO) 

 automaattisella tiivistystoiminnolla

� hissikuilun valvonta

� turvavaloverho

� kapasiteetin käyttöasteen näyttö

� lokiinkirjaus ja vianmääritys

� käyttäjien hallinta.

Siinä tapauksessa Driver-ohjelmisto on juuri sinua varten! Tämän ohjelmiston 

avulla LogiMat-varastoautomaatin keräilyalustoja voidaan ohjata asiakkaan 

kehittelemällä ohjelmistolla.

�	Driver-ohjelmistolla on TCP/IP-protokollaan perustuva rajapinta.

�	Tarkemmat tekniset yksityiskohdat ovat saatavana paikallisilta asiantuntijoiltamme.

Järjestelmän tilan visuaalinen näyttö. Toiminnot ilmaistaan intuitiivisesti yleis-
maailmallisilla, kielestä riippumattomilla kuvakkeilla.

ERP
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VAKIOMALLINEN OHJAUS DRIVER-OHJAUS

Yhdysrakenteinen vakiomallinen ohjaus
Ohjaa LogiMat®-järjestelmää 
omalla ohjelmistollasi



� Haluatko hallita artikkeleitasi ja niiden lukumääriä LogiMatin avulla?

� Tulisiko artikkelit varastoida ja noutaa viivakoodien perusteella?

� Haluatko minimoida keräilyvirheiden mahdolliset aiheuttajat?

� Haluatko mieluummin jättää ohjelmiston kehitys- ja mukauttamistyöt toiselle taholle?

�	Haluatko integroida LogiMat-varastoautomaattisi yrityksesi 

 olemassaolevaan ERP-järjestelmään?

� Haluatko automatisoida LogiMat-prosessit?

� Haluatko käsitellä kokonaisia tilauksia LogiMat-järjestelmän avulla?

Tässä tapauksessa WAMAS LogiMat on optimaali-

nen vakio-ohjelmisto yhden tai useamman LogiMat- 

järjestelmän ohjaukseen. WAMAS LogiMat perustuu 

SSI Schäferin kehittelemään ja maailmanlaajuisesti  

käytettävään WAMAS®-varastonhallintaohjelmistoon.  

Sovellus tarjoaa yksinkertaisen ja vaivattoman kei-

non siirtyä ammattimaisten varastonhallintajärjes-

telmien käyttöön.

WAMAS LogiMat sisältää 

monipuoliset perustoiminnot:

�	käyttäjien hallinta

� artikkelien hallinta

� artikkelien kuvat

� sijainnin hallinta (laatikoiden ja keräilyalustojen 

 hallinta vetämällä ja pudottamalla)

� viivakoodilukijoiden ja tarratulostinten integrointi

� eränhallinta

� parasta ennen -päiväys

� varastostrategiat (kuten FIFO, LIFO)

� laskentatoiminto

� tilastot ja raportit

� valo-ohjattu keräily

� valo-ohjattu täyttäminen.

WAMAS LogiMat Enterprise on optimaalinen ratkaisu  

vaativiin tarpeisiin.

WAMAS LogiMat järjestelmää laajempi WAMAS  

LogiMat Enterprise tarjoaa lisäksi sovelluksen 

joustavan integroinnin ERP-järjestelmään erityisen  

rajapinnan kautta.

Järjestelmän edut: Artikkelien inventaariot ja tilaukset  

synkronoidaan automaattisesti ERP-järjestelmän ja 

WAMAS LogiMat Enterprise ohjelmiston välillä.

WAMAS LogiMat Enterprise sisältää WAMAS Logi- 

Mat ohjelmistoversion kaikki toiminnot. Näiden  

lisäksi se tarjoaa myös seuraavat lisätoiminnot:

�	tilausten käsittely

� varastointi-, keräily- ja inventaariotilaukset

� joustavat rajapinnat mahdollistavat yksinkertaisen  

 integroinnin ERP-järjestelmiin tai korkeamman  

 tason varastonhallintajärjestelmiin

� rinnakkaiskeräily useiden eri 

 hyllystöhissimoduulien toimesta

� tilausten priorisointi.

WAMAS LogiMat järjestelmää voidaan 

laajentaa seuraavilla lisäosilla:

�	Edistykselliset turvaominaisuudet: Yksittäisten 

 keräilyalustojen ja artikkelien käyttörajoitukset 

 käyttäjäoikeuksien ja käyttäjäryhmien avulla.

� Keräilyalustan painon valvonta: keräilyalustan 

 kuorman visuaalinen valvonta.

� Nopeudenhallinta: hissinopeuden säätö 

 varastoitujen artikkeleiden mukaan.

Huomaa: Tietyt toiminnot ovat laitteistoriippuvaisia. 
Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään!

WAMAS LogiMat Enterprise järjestelmää 

voidaan laajentaa seuraavilla lisäosilla:

�	Edistykselliset turvaominaisuudet: Yksittäisten 

 keräilyalustojen ja artikkelien käyttörajoitukset 

 käyttäjäoikeuksien ja käyttäjäryhmien avulla.

� Keräilyalustan painon valvonta: keräilyalustan 

 kuorman visuaalinen valvonta.

� Nopeudenhallinta: hissinopeuden säätö 

 varastoitujen artikkeleiden mukaan.

� LogiLight-ohjaus: aktiivisen käyttöaukon 

 automaattinen valaistus

� ikkunoiden priorisointi: useilla eri käyttöaukoilla 

 varustetuissa järjestelmissä käyttöaukot voidaan 

 priorisoida tilausten käsittelyvaiheessa.

Huomaa: Tietyt toiminnot ovat laitteistoriippuvaisia.
Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään!

ERP
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WAMAS LOGIMAT WAMAS LOGIMAT ENTERPRISE

WAMAS® LogiMat Enterprise
Ohjelmistoratkaisu yhden tai useamman LogiMat-
hyllystöhissin integroimiseksi ERP-järjestelmään

WAMAS® LogiMat
Ohjelmistoratkaisu artikkelien hallintaan yhdellä 
tai useammalla LogiMat-hyllystöhissillä



Kun valitset SSI Schäferin, voit nojata palvelualan vahvaan ammattitaitoomme, jonka ansiosta 

olemme saavuttaneet markkinajohtajan aseman: tarjoamme ainutlaatuisen palveluvalikoiman 

ja varmuuden siitä, että kaikki huollot ja käyttöpaikkavierailut tapahtuvat SSI Schäferin erikoi-

sammattilaisten toimesta. 

Tukevan rakenteensa ja korkealaatuisten komponenttiensa ansiosta SSI Schäferin LogiMat-va-

rastoautomaatin ylläpitotarve on erittäin vähäinen. Huoltotiimimme tarjoaa asiakaskohtaisia 

huolto- ja ylläpitopaketteja sekä innovatiivisia varaosaratkaisuja, joiden avulla voimme taata 

järjestelmänne optimaalisen saatavuuden, korkeimman mahdollisen luotettavuuden sekä täy-

dellisen asiakastyytyväisyyden.

SSI Schäfer tarjoaa useita tuotteita, jotka on suunniteltu keskenään yhteensopiviksi ja joita voidaan  

mukauttaa ja laajentaa asiakkaan tarpeiden mukaan. LogiMat-varastoautomaatti on esimerkki tällaisesta  

ratkaisusta, ja sitä voidaan käyttää joko erillisratkaisuna tai integroituna (osittain) automatisoiduissa 

materiaalivirroissa. Voit optimoida sisäisiä prosesseja entistä pidemmälle integroimalla hyllystöhissimo-

duulin varaston muihin osiin, kuljetusjärjestelmiin tai ergonomisiin kokoonpanopisteisiin.

Bucher Schörling AG

Kunnossapitoajoneuvojen valmistaja

Bucher Schörling AG optimoi varasto- ja keräilyprosessinsa 

uudella ja laajasti koordinoidulla intralogistiikkaratkaisulla. 

Viisi nykyaikaista varastoautomaattia ja yksi kiinteä hyllys-

täjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen suuren hyötyasteen 

uudessa varastossa sekä nopeat ja luonteeltaan rakenteel-

liset prosessit.

Creativ Company A/S

Harraste- ja taidetuotteiden toimittaja

Creativ Company on johtava harraste- ja taidetuotteiden toi-

mittaja. Yritys suunnitteli uuden, monipuolisen logistiikkajär-

jestelmän käyttöönottoa ja päätyi SSI Schäferin toimittamaan 

ratkaisuun. Järjestelmän keskiössä on kahdeksan LogiMat 

varastoautomaattia, joita käytetään keräilyyn ja varastointiin. 

SSI Autocruiser -kuljetusjärjestelmä kuljettaa yhteensä 300–

450 yksikköä tunnissa 300 m:n pituisella radalla.

+ +

Palvelutarjontamme:

�	vianmääritys

� ylläpito

� valvonta

� hyllytarkastukset/turvallisuustarkastukset

� varaosien hallinta

� modernisointi/korjaus/jälkiasennukset

� dokumentaatio

� koulutus/sertifiointi

� varastoautomaatti
�	pientavarahyllyt
�	välitaso

� varastoautomaatti
� kuljetusjärjestelmä 
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era-contact GmbH

Junien sähkökytkinten, -liitinten yms. laitteiden valmistaja

Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H

Alumiinituotteiden toimittaja 

Neljä uutta LogiMat-varastoautomaattia säästävät tilaa, 

minkä lisäksi ne tarjoavat toimintavarmuutta ja parantavat 

merkittävästi keräilyprosessien luotettavuutta ja tehokkuut-

ta. Varastoautomaatit on liitetty asiakkaan korkeamman ta-

son ERP-järjestelmään varastonhallintaohjelmiston kautta. 

Inventaarioiden rinnakkaissynkronoinnin lisäksi tämä mah-

dollistaa myös varastoitujen osien luotettavan inventoinnin 

milloin tahansa.

Ingrid L. Blecha Ges. m.b.H myy alumiinituotteita asiakkailleen 

ympäri maailmaa. Jotta kuljetusajoneuvojen ehdoilla suunni-

teltuun varastokokonaisuuteen ei tulisi häiriöitä, yritys päätti 

asentaa LogiMat-järjestelmän varaston ulkoseinälle sen sijaan 

että se olisi sijoitettu rakennuksen sisäpuolelle. Varastoauto-

maatin teräsrunkoon kiinnitettiin myös palosuojaus.

KNF Flodos AG

Kalvopumppujen asiantuntija

atzert:weber-Gruppe

Autoalan yritys

KNF Flodos koostuu 16 yrityksestä ja 5 tuotantolaitoksesta 

ympäri maailmaa. Globaalien toimintojensa asettamien vaa-

timusten täyttämiseksi yritys ryhtyi kansainväliseen yhteis-

työhön SSI Schäferin kanssa. Monissa eri maissa olevien 

prosessiensa optimoimiseksi yrityksellä oli käytännössä 

vain yksi maailmanlaajuisesti toimiva kumppanivaihtoehto, 

joka tarjoaa lisäksi nimetyn paikallisyhteyshenkilön ja pystyy 

toimittamaan ratkaisun kaikki osat keskitetysti. LogiMat-jär-

jestelmät on jo asennettu kahdelle eri mantereelle. Varas-

toautomaattien käyttöaukot sijaitsevat varaston pääkerrok-

sessa, ja itse varastoautomaatit ylettyvät pohjakerroksesta 

lähes hallin kattoon asti. Tilaukset muodostetaan SAP-järjes-

telmällä ja ne syötetään LogiMat- varastonhallintaohjelmis-

toon viivakoodeilla. Ohjelmiston mukautettavuuden ansiosta 

asiakas voi suorittaa keräilyprosessit maailmanlaajuisesti 

ilman että osavolyymeihin tarvitsee kiinnittää huomiota.

atzert:weber group käsittää neljä autoliikettä ja Auto Sofort 

Service GmbH:n Hessenissä Saksassa. Tehokkaat prosessit 

perustuvat kaksikerroksiseen varastoon sekä LogiMat-va-

rastoautomaatteihin. Osat varastoidaan hyllytasoihin, keräi-

lyhyllystöön ja siirrettäviin hyllystöihin sekä vetolaatikoihin. 

Järjestelmiin integroitu LogiMat huolehtii useista eri toimin-

noista: se yhdistää eri kerrokset yhteen tuomalla alustan 

käyttöaukoille jokaiseen kerrokseen, minkä lisäksi se toimii 

varastopuskurina esikerätyille tilauksille, jotka odottavat Lo-

giMatissa, kunnes ne noudetaan.

++ ++ � varastoautomaatti
�	ohjelmisto

� varastoautomaatti
�	pientavarahyllystö

� varastoautomaatti
�	ohjelmisto

� varastoautomaatti
�	ohjelmisto
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www.ssi-schaefer.fi


