STILL Advanced Applications.
Systémová řešení intralogistiky.

first in intralogistics
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STILL PARTNERPLAN
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„S realizovanou logistickou koncepcí STILL
můžeme flexibilně reagovat jak u velkých
zakázek, tak u malých on-line objednávek.
Poté, co bylo uvedeno do provozu naše nové
logistické centrum, jsme již po krátké době
dosáhli velmi dobrých výsledků na křivce
výkonnosti.“
Mario Hammer, provozní ředitel nového logistického centra společnosti New Wave GmbH, Geiselwind

STILL PARTNERPLAN
Vaše intralogistika je naší vášní! STILL PartnerPlan vás jako navigátor provede
širokou nabídkou intralogistických řešení od společnosti STILL.

Spojenectví přináší přidanou hodnotu
Material
Handling
Equipment

Advanced
Applications
& Systems

Product
Services

Business
Services

Není důležité, jak velká je vaše firma nebo v jakém oboru se

Specialisté díky zkušenostem. Nabízíme řešení vycházející

pohybujete: inteligentně navrhneme vaší intralogistiku. Platí

ze zkušeností a znalostí, které jsme nashromáždili za 100 let

to jak pro optimalizaci stávajících procesů, tak pro vytvoření

úspěšně realizovaných logistických koncepcí.

kompletního skladového systému. Od cíleně orientovaného

Inovativní díky blízkosti zákazníkům. Společně s vámi

poradenství až po realizaci vám budeme stát po boku

vyvíjíme nové produkty a koncepce pro zajištění co nejlepšího

jako partner, který až do posledního detailu rozumí vašim

řešení logistických výzev.

požadavkům. Prostřednictvím uživatelsky příjemných řešení,

Spolehlivost díky partnerství. Postaráme se pro vás o vše a

která obstojí i v budoucnosti, umožňujeme optimální interakci

kdykoli poskytneme transparentní informace o průběhu projektu.

zaměstnanců, vozíků, softwaru a infrastruktury ve vašem skladu.

Efektivní díky orientaci na zákazníka. Vaše požadavky jsou

Sázíme přitom na spolupráci: v rámci odborných konzultací

základem a středem pozornosti našeho jednání.

se zúčastněnými odděleními vaší firmy vypracujeme koncepci

Výkonnost díky velikosti firmy. Pro realizaci vašeho

logistiky přesně odpovídající vašim potřebám. Tato koncepce

logistického projektu poskytneme silný a globálně působící

Zkombinujte nové a použité stroje z oblasti Material Handling

sestavených servisních smluv. Ve spojení s programy pro řízení

pro vás bude v každém kroku transparentní a stane se základem

tým specialistů z oblasti prodeje, poradenství a vedení projektů

Equipment včetně vhodného příslušenství s řešeními

flotil a individuálními koncepcemi financování a pronájmu

intralogistiky, která se vyplatí.

a vysoce kompetentních servisních techniků.

z oblasti našich Advanced Applications pro automatizaci,

z oblasti Business Services snadno a efektivně vyřešíte výzvy,

softwarové aplikace, regálové systémy a efektivní poradenství

které vám přináší vaše intralogistika.

v intralogistice. Objevte v části STILL Product Services, jak
můžete pro údržbu a opravy využít vynikající odborné znalosti
našich servisních techniků a jak můžete profitovat z individuálně
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ŘEŠENÍ STILL
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ROVNOCENNÉ PARTNERSTVÍ

VAŠE POŽADAVKY
Co musím udělat pro zachování
konkurenceschopnosti?

Kdo je tím správným partnerem?

Jak víte, tak jak obchodní procesy, tak vaši zákazníci se

organizaci zásobování a potřebná logistická řešení, následuje

neustále mění. Od vás se očekává, že na tyto změny dokážete

hledání správného partnera pro nákup potřebného vybavení.

rychle reagovat a s využitím inovativních logistických koncepcí

Dodavatel vašeho budoucího logistického řešení by neměl pouze

efektivně vyřešíte logistické výzvy, které jsou s těmito změnami

nabízet správné produkty v nejvyšší kvalitě, ale měl by spolehlivě

spojené.

zajistit i implementaci a poskytovat příslušný servis. Ve snaze

Jaké je ale nejlepší logistické řešení pro zvládnutí těchto výzev?

o vytvoření efektivní a propojené intralogistiky se stále častěji

Jak na to, když koncepce a plánování intralogistiky nepatří mezi

upřednostňují automatizovaná řešení. Jejich realizace ovšem

hlavní součásti vlastní podnikatelské činnosti? Jak si z široké

vyžaduje široké odborné znalosti a technologickou kompetenci.

Pokud již vaši vlastní experti na logistiku koncipovali kompletní

škály intralogistických nástrojů vybrat ten nejvhodnější?
Kdo je tím správným dodavatelem například pro
Co dělat, když je například
– potřeba vyrovnat nedostatek odborníků, aby bylo možné
vyvinout efektivní logistické koncepce?

– poskytnutí komplexně promyšleného a rozšiřitelného
produktového portfolia?
– vypracování transparentní a snadno srozumitelné nabídky?

– potřeba stanovit požadavky na kapacitu a výkonnost, aby
bylo možné vytvořit přehled o komplexních intralogistických
potřebách?

Jak přesně vypadá správné řešení?
Využívá již vaše firma k vývoji efektivních logistických koncepcí

Zajišťujeme transparentnost, například prostřednictvím

odborníky? Ti již mají velmi přesnou představu o tom, které

– podrobného přehledu o materiálovém toku využitím vizualizací

intralogistické nástroje jsou pro vás nejvhodnější. Vyznají se
ve funkcích a výkonnosti např. automatizovaných přepravních
systémů nebo manuálně vedené manipulační techniky.
Přesto před vámi v každém případě stojí otázka: jak tato řešení
co nejefektivněji integrovat do stávající infrastruktury? Pokud
je tedy jasné „co“, ale ne „jak“, může vám ukázat cestu rada
od zkušených specialistů na intralogistiku. Jejich expertíza
ukáže možnosti, identifikuje překážky při realizaci a ochrání
před chybnými rozhodnutími.

jako základu pro realizaci řešení.
– společného vypracování postupu pro individuální řešení
a implementaci v rámci odborně vedených workshopů.
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ŘEŠENÍ STILL

7

NAŠE CESTA K VAŠEMU

ŘEŠENÍ

Nejdůležitější je pro nás vaše spokojenost. Rádi proto
převezmeme zodpovědnost za oblast vaší intralogistiky.
Spokojeni budete tehdy, když bude vaše intralogistika
výkonná a spolehlivá, bude bez problémů fungovat a přitom
se ekonomicky vyplatí.

Softwarová řešení
Inteligentní tažné
soupravy

Regálové vozíky

iGo –
automatizace
Tým STILL

 ystémový poradce pro
S
Advanced Applications
Poradce pro intralogistiku
Specialista z oblasti prodeje
Projektový manažer

Intralogistické
poradenství

Vaše výzva

Regálové systémy

Vaše řešení
Kompetence v poradenství, projektování a realizaci.

Rychlá realizace. Sázíme na snadno realizované koncepce,

Více než 100 let zkušeností v oblasti intralogistiky a elektrických

standardizované komponenty a procesy.

vozidel, 30 let automatizace a nespočet implementovaných

Individuální zodpovědnost. Silný tým složený z expertů

– Vytvořit strukturu procesů, skladu a přepravy.

průmyslových řešení.

na každé stádium realizace vašeho logistického projektu.

– Vytvořit specifikace, podklady pro výběrová řízení a technické

Široké a rozšiřitelné produktové portfolio.

Solidní základ. Koncern KION nabízí silné ekonomické zázemí

Od vyprojektování skladu přes inteligentní řešení v oblasti

a možnost doplnění portfolia STILL např. o automatizační řešení

manipulační techniky a regálů až po dokonalé automatizované

Dematic.

– Dokázat inovativními a rozšiřitelnými logistickými koncepcemi
rychle reagovat na měnící se obchodní procesy.

požadavky.
– Vyhodnotit, vybrat a implementovat technicky smysluplné a
hospodárné logistické systémy.
– Určit požadavky na kapacitu a výkonnost.

řešení.
V neustálém kontaktu. Koncepci řešení vytvoříme společně,
v partnerské a úzké spolupráci.
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PROCES STILL
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TAKTO VYVINEME VAŠE ŘEŠENÍ

Náš tým

PRŮBĚH PROJEKTU U NÁS

Na jakoukoli vaši otázku poskytnou odpověď naši kompetentní odborníci.

Jak probíhá realizace projektu s námi?

Advanced Applications
Systémový poradce

Poradce pro
intralogistiku

Specialista z
oblasti prodeje

Projektový
manažer

Chtěli bychom vás i váš tým osobně poznat. V typickém

Zapojíme vás do plánování. Ve společných workshopech naši

případě proto projekt začíná první konzultací, při které se přímo

specialisté z oblasti prodeje podrobně konkretizují a naplánují

u vás náš systémový poradce seznámí s problémem, cíli a

požadované řešení. Po podrobné diskusi zapracujeme

výzvami.

do navržené koncepce potřebné úpravy.

Chtěli bychom rozumět vaší činnosti. Po evaluaci vašich

Poskytneme vám transparentní představu o vašem

Na otázku CO, tedy na otázku správného řešení, odpoví naši

Je vaší osobní kontaktní osobou od prvního poradenského

požadavků začneme se shromažďováním dat, abychom

projektu. Vytvoříme podrobnou kalkulaci, abychom vám mohli

intralogističtí poradci a navrhnou efektivní koncepce řešení,

rozhovoru až po finální implementaci.

vypracovali individuální koncepci – od klasické dodávky vozíků

dát transparentní a přehlednou nabídku. Po podpisu smlouvy

které vám budou vyhovovat i v budoucnu. Na otázku JAK

Když jsou všechny tyto otázky vyjasněny, přijdou na řadu

a regálů až po komplexní koncepci skladu. Podle stupně

zahájí naši projektoví manažeři implementaci vašeho řešení.

řešení podrobně vypadá, odpoví naši technicky zaměření

projektoví manažeři. Zajistí realizaci koncepcí, koordinují

rozpracování projektu nabízíme i rozšířené poradenství od našich

specialisté z oblasti prodeje. Na otázku KDO je správný partner

a dohlížejí na implementaci vašeho intralogistického řešení.

specialistů na intralogistiku.

pro realizaci logistického řešení, odpoví v rámci konzultace

Dokonale sladěné koncepce servisu, plošná servisní síť a

systémový poradce Advanced Applications.

expertní znalosti našich servisních techniků následně zajistí

Individuální odpovědi

disponibilitu vašich vozíků a systémových řešení.

První konzultace
a sběr dat

Prezentace
koncepce

Workshop se
zákazníkem

Workshop se
zákazníkem

Kvalifikace
projektu

Analýza rámcových
podmínek

Zakázka
Workshop se
zákazníkem

Workshop se
zákazníkem

Koncepce validována?
Business case ok?
Rozpočet schválený?

Vytvoření možných
řešení

Vytvoření nabídky pro
validovanou koncepci

Komplexní řešení

Implementace a splnění
zakázky
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ORIENTACE NA CÍL A PLÁNOVÁNÍ BUDOUCNOSTI – SPOLEČNĚ

INTRALOGISTICKÉ
PORADENSTVÍ
Individuální řešení

Co můžeme udělat

S čím můžete počítat

Intralogistika mnoha firem z výroby, obchodu a logistiky se

Oddělení intralogistického poradenství STILL navrhne

Plánování skladu – pro stávající a nové projekty skladu

Optimalizace procesů – váš sklad dokáže více, než si

potýká s neustále rostoucím tlakem na rychlost a včasnost

v úzké spolupráci s vámi komplexní koncepci optimálního

– Definování požadavků na sklad a přepravu opírající se

myslíte

dodávek. Ekonomicky efektivní chování proto vyžaduje

materiálového a informačního toku ve vašem skladu.

optimálně strukturované logistické procesy. Potřeba

Jako výsledek získáte návrhy pro implementaci realisticky

optimalizace může vzniknout, když například ve svém skladu

aplikovatelných řešení, která obstojí i v budoucnosti.

zjistíte, že
– doby průchodu zboží skladem neodpovídají logistickým
požadavkům.

o strukturu artiklů a zakázek.
– Návrh rozložení skladu s ohledem na kapacitu a výkon
překládky.
– Vytvoření optimální koncepce materiálového toku,
vizualizovaného v přehledném rozvržení procesů.
– Optimální kombinace vhodných regálových systémů,

– kapacity skladu nejsou smysluplně vytíženy.

odpovídající manipulační techniky, přepravní techniky a

– chybí přehled o kvalitě všech procesů a zásobách.

automatizovaných systémů.

– souhra vozíků, regálových systémů a IT systémů váže příliš
mnoho zdrojů.
– existují moderní techniky pro řešení úkolů přepravy.

Jak poskytujeme odborné
poradenství

– Precizní zmapování potřebných softwarových požadavků.
– Pokud chcete, převezme STILL zodpovědnost i za kompletní
realizaci projektu.

– Díky analýze skutečného stavu na místě naši poradci
identifikují slabá místa a potenciály.
– Návrhy možností řešení a vyhodnocení jejich realizovatelnosti,
např. implementace inteligentních tažných souprav.
– Přehledná dokumentace a simulace procesů se
standardizovanými jazyky pro modelování.
– Z poznatků analýzy skutečného stavu a vyhodnocení
navržených opatření odvodíme koncepci požadovaného stavu,
která vaše logistické procesy optimalizuje do budoucnosti.
– Na přání přeneseme definované procesy navíc do katalogu
požadavků pro vaše IT systémy.

Na co se můžete spolehnout
Transparentnost. Naši poradci jsou experti v oboru, hovoří

Sběr dat. Shromáždění a příprava konzistentních procesních dat

jasně a jednají srozumitelně a transparentně.

sledováním logistických procesů na místě.

Kompetence. Máme zkušenosti z více než 100 let úspěšných

Optimalizace. Vytvoření návrhů optimalizace pro nové

realizací projektů u zákazníků a znalosti nejmodernějších

uspořádání nebo úpravu stávajících procesů prostřednictvím

logistických technologií, a nabízíme proto kompetentní

softwaru pro plánování materiálových toků a díky metodickému

poradenství.

know-how.

Aktivita. Postaráme se, aby po chytrých slovech následovaly

Analýza. Vytvoření validního základu pro projektování využitím

chytré činy.

různých technik a grafických metod.

Spolehlivost. Dostojíme svému slovu a nabídneme vám pouze

Koncepce. Ze společně vypracovaných různých opatření

řešení, o jejichž efektivitě jsme zcela přesvědčeni.

a prověření jejich realizovatelnosti a hospodárnosti pro vás
odvodíme optimální řešení. S těmito doporučeními od nás
dostanete individuální a ekonomicky hospodárnou koncepci
řešení.
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REGÁLOVÉ VOZÍKY STILL
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DOKONALE PŘIZPŮSOBENÉ

REGÁLOVÉ VOZÍKY
Upgrade pro váš sklad

Inteligentní bonusy

Rychlost poptávky vašich zákazníků je vysoká. To vyžaduje velké

Propojeně. Možnost integrace strojů do systému správy skladu

zásoby materiálu a potřebu mít neustále k dispozici požadované

výrazně zvyšuje transparentnost a rychlost procesů.

zboží. Dostatek potřebného místa zajistí regálové systémy

Automaticky. Regálové vozíky STILL jsou s výbavou

s úzkými uličkami. Díky velkým výškám a malé šířce optimálně

iGo systems k dispozici i v plně automatizované konfiguraci,

využívají dostupný prostor. Zaskladňování a vyskladňování

aniž by se ztratila možnost jejich manuálního ovládání.

v takovýchto skladech vyžaduje vysokou míru přesnosti
a koncentrace. Vysokého výkonu překládky lze proto dosáhnout
jen tehdy, když obsluhu podporují stroje, které umožňují
bezpečnou, rychlou a ergonomicky komfortní práci.

Individuální řešení se systémem

Skladování a vychystávání ve velmi úzkém prostoru
S vozíkem MX-X (man-up) do výšky až 18 metrů

Maximální efektivita dosahovaná rychlostí jízdy až 14 km/h.

Regálové vozíky STILL se vyznačují vysokou variabilitou.

Maximální hustota skladu díky výšce zdvihu až 18 metrů při

Nerovnosti podlahy může vyrovnávat systém Active Floor

Díky modulární konstrukci je možné nakonfigurovat vhodný

minimálních šířkách uliček. Kompaktní otočné-výsuvné nebo

Compensation (AFC).

stroj pro jakékoli představitelné nasazení. Podpoří vás přitom

teleskopické vidlice mají nosnost od 500 kg do 1 500 kg.

Maximální rychlost při zaskladňování a vyskladňování s

naši kompetentní systémoví poradci se speciálně vyvinutými

Maximální komfort díky naklonitelným bočním závorám,

kompaktními otočnými-výsuvnými nebo teleskopickými

softwarovými nástroji.

podlaze tlumící vibrace, velkému prostoru pro nohy

vidlicemi. Aktivní stabilizace břemene (ALS) redukuje kývání

a ergonomickému ovladači řízení.

stožáru.

Jak můžete pracovat

Varianta man-down s vozíkem NXV pro výšky zdvihu
až 13,8 metru.

Bezpečně. Spolehlivé systémy pomáhají chránit vybavení
skladu, zboží a osoby a přizpůsobí rychlost vozíku konkrétní

S vozíkem EK-X (man-up) do výšky až 12 metrů

pracovní situaci.

Maximální hustota skladu díky úchopové výšce až 12 metrů.

Ergonomicky. Koncepce prostorných kabin

Pro břemena do hmotnosti až 1 200 kg.

s individualizovatelnými ovládacími pulty, vynikající výhled

Maximální komfort díky naklonitelným bočním závorám,

a výborný přístup k regálům a břemenu.

podlaze tlumící vibrace, velkému prostoru pro nohy

Výkonně. Individuálně konfigurované stroje a inovativní

a ergonomickému ovladači řízení.

asistenční systémy jako Active Floor Compensation (AFC)

Maximální efektivita s rychlostí jízdy až 13 km/h a rychlostí

nebo iGo pilot optimalizují chování vozíku, zajišťují navigování

zdvihu 0,4 m/s.

skladem bez zásahu řidiče a varují před nebezpečím.
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INTELIGENTNÍ TAŽNÉ SOUPRAVY STILL
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INTELIGENCE TÁHNE VŽDY

INTELIGENTNÍ TAŽNÉ SOUPRAVY
Vždy na správném rámu –
LiftRunner®

Soupravu za soupravou k cíli
Rozhodujícím faktorem úspěchu výkonné výroby je rychlé a

Inovativní systém LiftRunner® nabízí široký výběr rámů (přívěsů)

spolehlivé zásobování míst určení (např. montážního pracoviště)

a pojízdných vozíků, které výrazně usnadňují pohyb nákladových

materiálem a odvážení hotových výrobků. Pokud se tento úkol

jednotek a ergonomicky usnadňují práci obsluze. Principem

řeší nasazením vysokozdvižných nebo nízkozdvižných vozíků,

systému LiftRunner® je, že pojízdné vozíky se zasunou

roste spolu s množstvím a rozmanitostí potřebných komponent

do rámů, automaticky zajistí a pak při vstupu obsluhy na tahač

také množství a intenzita nasazení těchto strojů. Ve štíhlé

nadzdvihnou pro přepravu.

výrobě se proto pro takové zásobování dle potřeb využívají

Na cílovém místě se po vystoupení obsluhy z tahače rámy

inteligentní tažné soupravy. V pravidelných intervalech dopravují

spustí dolů a pojízdné vozíky lze snadno odebrat. S tahačem

v přesném taktu na místo určení definovanou trasou mnoho

LTX 50 je možné v jedné tažné soupravě kombinovat různé rámy

E-rám s nosností až 1 000 kg. Nakládání a vykládání z jedné

různých komponent zároveň.

LiftRunner o celkové hmotnosti až 5 000 kg.

strany. Vysoká obratnost díky koncepci s jednou osou.

®

Samostatně silné – v kombinaci
nepřekonatelné

Výsledek: vyšší kapacita výroby na stejné ploše při nižší intenzitě

B-rám s nosností až 1 000 kg. Nakládání a vykládání je možné

dopravy.

z obou stran.
C-rám s nosností až 1 600 kg. Variabilně nastavitelné vidlice
pro různé velikosti pojízdných vozíků. Flexibilní využití uvnitř

Vynikající poradenství

budov a venku.

Vaše cesta k využívání výhod inteligentních tažných souprav
STILL:
Analyzujeme vaše aktuální výrobní procesy.
Spolu s vámi vytvoříme koncepci materiálového toku pro

S vhodným tahačem

cyklické přepravní procesy se zahrnutím systému správy skladu.

Bezpečná tažná síla. Využijte kompaktnost a obratnost

Doporučíme optimálně vyhovující kombinaci prvků

elektrických tahačů a transportérů STILL.

inteligentních tažných souprav.

Extrémní zatížitelnost. Tahač STILL LXT 350 tahá bezpečně a

Prověříme potenciály automatizace. S iGo systems nabízíme

efektivně břemena o nosnosti až 35 000 kg.

souhru automatizovaných tahačů, předávacích stanic a přívěsů.

Flexibilní automatizace
Manipulace s břemeny. Automatizované rámy LiftRoller®

Je to tahoun

s technikou pro nakládání a odkládání palet rozšiřují přepravní

Systém inteligentních tažných souprav STILL LiftRunner je

kapacitu až na 1,5 tuny na přívěs.

ideálním řešením vnitropodnikového zásobování materiálem.

Přeprava břemen. Automatizovaný tahač LTX 50 iGo systems

Patentovaným systémem pro přepravu a odebírání pojízdných

se pohybuje bez řidiče po požadované trase a zajišťuje tak

vozíků spojuje maximální flexibilitu s jedinečným komfortem

nepřerušené zásobování montážních míst.

®

ovládání a nejnižším odporem proti valení v oboru. Od tahačů
přes rámy (přívěsy) až po pojízdné vozíky jsou všechny
komponenty vzájemně kompatibilní a tím volně kombinovatelné.
Je tak možné snadno nakonfigurovat inteligentní tažnou
soupravu, která bude optimálně vyhovovat vašim individuálním
potřebám.
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WE DRIVE AUTOMATED VEHICLES

AUTOMATIZACE
Vaše potřeby – naše řešení
Komplexněji. Rychleji. Levněji. Jste také v každodenním boji o
spokojené zákazníky konfrontováni s podobnými výzvami?
– Prodlení v dodávkách kvůli většímu objemu přijatých zakázek?
– Skladové kapacity narážejí na své hranice.
– Zaměstnanci ve skladu jsou vystaveni vysokému fyzickému
zatížení.
– Neefektivní procesy způsobené chybami, jízdami
s nevytíženými stroji a poškozeními při přepravě.
Pak byste měli zvážit automatizaci svých intralogistických
procesů – maximálně produktivní způsob velmi ekonomického
řešení těchto a podobných problémů.
S produkty STILL iGo vám pro optimalizaci procesů nabízíme

Naše poradenství – vaše rozhodnutí

různé stupně automatizace vozíků, které je možné individuálně

Stupeň automatizace se určuje dle vašich procesů. Naši poradci

přizpůsobit komplexnosti vašich požadavků – a proto se

a experti navrhnou v úzké spolupráci s vámi vhodnou úroveň

každopádně vyplatí.

automatizace a krok za krokem s vámi proberou možnosti:

iGo pilot – asistenční systémy řidiče

Manuálně. Poloautomaticky. Plně automaticky.

iGo neo – autonomní asistent obsluhy
iGo systems – plně automatizované sériově vyráběné vozíky

Čtyři kroky ke koncepci automatizace
S touto nabídkou podrobného intralogistického poradenství vám
usnadníme rozhodování:
Sběr dat. Po prohlídce skladu získáme transparentní přehled
o stávajícím materiálovém toku.
Analýza. Z procesních údajů a údajů o přepravě odvodíme
potenciály automatizace a nastíníme technickou a ekonomickou
realizovatelnost různých variant automatizace.
Doporučení opatření. Na základě dlouholetých zkušeností

Plánovaně džunglí Průmyslu 4.0

Naše autonomní mobilní roboty (AMR) řady ACH jsou

z praxe a vašich ekonomických ukazatelů vám doporučíme

Ne každá technologická inovace je pro vaši situaci ekonomicky

Pro zavedení plně automatizovaného dodavatelského řetězce

chytrým doplňkem pro automatizované uspořádání skladu. Tyto

individuální opatření.

smysluplná. Dbáme na to, abyste se neztratili v džungli

doplňujeme portfolio iGo systems autonomními mobilními

agilní malé podjezdy se ve složitých skladových strukturách

Koncepce a specifikace. Vytvoření koncepce, která jasně

digitálních nabídek Průmyslu 4.0, a poskytneme vám

roboty, jako jsou roboty STILL ACH, a řešeními od naší

chovají proaktivně a autonomně a představují nákladově

ukáže přidanou hodnotu. Vypracování funkční specifikace jako

partnerskou podporu:

sesterské společnosti Dematic, předního světového dodavatele

efektivní, flexibilní a účinné řešení pro vaše optimalizované

základu pro realizaci vašeho individuálního řešení.

– bez ohledu na to, v jakém stádiu svého záměru zavedení

integrovaných automatizačních technologií.

horizontální materiálové toky.

automatizace se právě nacházíte.

Budete tak profitovat z výhod dokonalé souhry

– a neustále pečlivě dbáme na návratnost vašich investic.

automatizovaných sériově vyráběných vozíků STILL se

– s kombinací technických řešení, přesně vyhovujících vaší

stacionárními automatizačními řešeními Dematic, například

intralogistice.

přepravními, rozdělovacími a třídicími systémy, stroji
pro obsluhu regálů nebo systémy AutoStore.
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WE DRIVE AUTOMATED VEHICLES

AUTOMATIZOVANÉ A
AUTONOMNÍ SYSTÉMY

iGo neo – autonomně pracující
partner

iGo pilot – asistenční systém pro
úzké uličky

Společnosti STILL se s technologií iGo neo jako první podařilo

iGo pilot navigation

udělat ze sériově vyráběných vozíků samostatně pracující

Produktivně. Vozík je poloautomaticky naváděn optimální

asistenty obsluhy. Vychystávací vozík OPX iGo neo dokáže

trasou k definované pozici palety.

iGo systems – plně automatizovaný logistický proces

následovat obsluhu na každém kroku.

Snadně. Cíl se zadává prostřednictvím skeneru, terminálu

iGo systems zajišťuje automatizovanou souhru jednoho nebo

S orientací na cíl. Moderní navigační technologie umožňují

nebo online prostřednictvím systému správy skladu. Jakmile se

několika různých vozíků pro realizaci úkolů přepravy bez řidiče.

bezpečný a autonomní pohyb vozíků ve skladu.

OPX iGo neo

aktivuje páka pojezdu, najetí k cílovému místu se automaticky

Pro každý úkol přepravy se přitom automatizuje vhodný sériově

Bezpečně. Systémy pro ochranu osob zajišťují maximální

Produktivně. Vozík následuje svou obsluhu a vždy zastaví

spustí.

vyráběný vozík STILL.

bezpečnost. Vhodná senzorika zajišťuje precizní identifikaci

přesně v optimální pozici pro vychystávání. Umělá inteligence

Precizně. Navigace probíhá porovnáváním 3D mapy skladu

intuitivně přizpůsobí dráhu a rychlost příslušnému úkolu.

uložené ve vozíku a referenčních bodů tvořených čárovými kódy

Kompletně. Materiálový tok s automatizovanými sériově

Flexibilně. Automatizované sériově vyráběné vozíky, které je

Snadněji. Až o 75 % méně vysilujícího a časově náročného

nebo RFID transpondéry. Vidlice tak horizontálně i vertikálně

vyráběnými vozíky STILL – od příjmu zboží přes skladování,

možné ve speciálních případech ovládat i manuálně.

nastupování a vystupování při výrazném zkrácení manuálního

přesně najedou do správné pozice.

vychystávání, zásobování výroby a odvážení hotových výrobků až

Dle potřeb. Standardizovaná a rozšiřitelná řešení pro veškeré

po expedici zboží.

požadavky automatizace.

přenášení zboží.

palet.

Bezpečně. Vícestupňová bezpečnostní koncepce chrání osoby,

iGo pilot safety

Inteligentně. Software iGo přebírá řízení vozíků a provoz a

Plánovaně. Krátké reakční časy jak při vytváření koncepce a

vybavení skladu a uskladněné zboží. Speciální senzory zachycují

Bezpečně. S až 15 bezpečnostními konfiguracemi je možné

zajišťuje aktivní vytížení flotily a sledování stavů nabití všech

nabídky, tak při implementaci projektů.

veškeré dynamické a statické objekty ve skladu. Vozík před

definovat specifika topografie skladu, např. výšková a rychlostní

baterií.

kritickými překážkami zastaví nebo je objede.

omezení, překážky nebo brzdné dráhy.

Organizovaně. Efektivní spolupráce manuálně vedených vozíků

Spolehlivě. Pomocí systému hybrid tracking vozík neustále

Spolehlivě. Vozík reaguje automaticky na nebezpečná místa.

s polo- a plně automatizovanými přepravními systémy.

identifikuje svou obsluhu a sleduje pouze ji – i při „Z-picking“.

Brání se tím poškození zboží a regálů.

Efektivně. Výrazné zvýšení produktivity ve srovnání
s konvenčním vychystáváním.

Autonomní mobilní roboty (AMR)
Autonomní mobilní roboty, jako je naše řada ACH, jsou chytrým

Kompaktně a úsporně: Tyto kompaktní roboty přes svou

a inovativním doplňkem hybridních vozidel nebo automaticky

malou plochu zaručují vysoký výkon. Kromě toho se dají úsporně

řízených vozidel (AGV) pro efektivní organizaci skladu a

integrovat do stávajících systémů a jejich provozní náklady a

optimalizaci vnitřních materiálových toků.

náklady na údržbu jsou poměrně nízké.

Autonomně a proaktivně: Tyto malé manévrovatelné podjezdy
se díky inteligentnímu řízení pohybují skladem zcela autonomně,
proaktivně a flexibilně.
Flexibilní použití: Roboty AMR lze použít jako samostatné
řešení nebo v rámci smíšeného provozu a lze je snadno
integrovat do stávajících systémů pro řízení a správu skladu.
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MODERNÍ SOFTWARE

SMART DATA ANALYTICS PRO AUTOMATIZOVANÉ VOZÍKY

SYSTÉM ŘÍZENÍ
MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

iGo INSIGHTS
Předvídavé vylepšení
Automatizované vozíky pracují 365 dní v roce a 24 hodin denně.

Na nejlepší cestě
Pro moderní intralogistiku jsou systémy správy skladu
nepostradatelným nástrojem k efektivnímu řízení

Softwarové moduly pro každý
požadavek

Jednotlivé AGV* řídí a sleduje systém FTS, který přitom generuje
obrovské množství cenných dat, což umožňuje důkladnou
analýzu vašeho systému a vašich procesů z celkového úhlu
pohledu.

materiálových toků. Se systémem řízení materiálových

Systém správy skladu. Organizace materiálových toků od příjmu

S iGo insights nabízí STILL pro vyhodnocení cloudový nástroj,

toků vám nabízíme výkonný nástroj, pomocí něhož můžete

zboží přes vychystávání až po přípravu expedice a nakládání.

který z mnoha nashromážděných procesních informací

efektivně řídit, vizualizovat a analyzovat veškeré materiálové

Systém vedení vozíků. Rozděluje a optimalizuje úkoly přepravy

filtruje souvislosti a odvozuje konkrétní doporučení, jak lze

a informační toky v rámci celého intralogistického řetězce.

se zohledněním následných jízd, priorit zakázek a typů jízd – buď

optimalizovat disponibilitu a výkonnost vašeho systému.

manuálně nebo polo-, popř. plně automaticky.

Výměna informací v každém směru
Propojeno. Standardizovaná rozhraní umožňují datovou

Informační systém. V reálném čase eviduje veškerá data zakázky
a přehledně poskytuje ukazatele relevantní pro intralogistiku, aby
bylo možné provádět podrobné analýzy.

komunikaci se všemi běžnými hostitelskými a ERP systémy.

Strojové učení

Připojeno. Veškeré asistenční systémy STILL a řešení

iGo insights využívá ke zlepšení výkonnosti vašeho systému

automatizace je možné napojit do systému řízení materiálových

strojové učení. Veškeré údaje, které systém FTS za dlouhé

toků. Pomocí přenášených dat lze procesy flexibilně řídit a

období nashromáždil, se nahrají na cloud a přes šifrovaný

vyhodnocovat.

webový portál je možné je online vyvolat.
Software v tomto toku dat identifikuje struktury, vypočte
pravděpodobnosti a umožňuje vám proaktivní jednání –
například při plánování údržby nebo oprav.

*Automated Guided Vehicle (přepravní vozík pracující bez řidiče)

Jasné výhody s iGo insights
Analýza. Grafické zaznamenávání veškerých pohybů vozíku
do heat map pro identifikaci a optimalizaci výkonových špiček.
Řešení problémů. Funkce playback umožňuje exaktní zjišťování
chyb zpětným prohlížením chování vozíku a systému.
Kontrola. Charakteristiky reakčních dob, hustoty přepravy,
vytížení a výpadků.
Předvídavost. Každodenní informace o trendech a odchylkách
od normálu.
Responzivní web design. Webové rozhraní pro počítače a
veškerá mobilní koncová zařízení.
Úspora času. Proaktivní aktivace opatření údržby a oprav.
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KDE JDE O ROZMANITOST PRODUKTŮ

REGÁLOVÉ SYSTÉMY
Nosný základ skladu
Vaše intralogistika může být jen tak dobrá jako každá jednotlivá

Skutečně odborně

součást vašeho skladu. Proto má výběr vhodného regálového

Jako dodavatel kompletních řešení disponuje STILL širokou

systému velký význam – je přeci nosným základem každého

nabídkou bezpečných a odolných regálových systémů.

skladu. Nezávisle na specifických požadavcích vašeho odvětví

Rozhodující pro váš ekonomický úspěch je ovšem výběr

stojíte vždy před výzvou, jak bezpečně skladovat různé zboží,

vhodného systému. S kompetentním poradenstvím od našich

optimálně využít prostor a plochu svého skladu a zaručit rychlé

specialistů vás provedeme celým procesem od plánování až

procesy zaskladňování a vyskladňování.

po instalaci regálových systémů.

Možnosti skladování
Paletové regály. Univerzálně využitelné pro sklady s širokými
uličkami, úzkými uličkami a vysoké regálové systémy.
Najížděcí a průjezdné regály. Kompaktní kanálový sklad pro
mnoho palet s homogenním zbožím.

Kanálové regály STILL

Konzolové regály. Vynikající pro neskladný materiál a dlouhé

Ve vysoce zhuštěných regálových systémech lze výrazně

předměty.

zvýšit rychlost překládky použitím vozíků Pallet Shuttle.

Průchozí a zasouvací regály. Dynamické a nenáročné

Inteligentní systém umožňuje poloautomatické zaskladňování a

na prostor pro skladování dle principu FiFo nebo LiFo díky

vyskladňování nákladových jednotek. Vysokozdvižný vozík odloží

automaticky se posouvajícímu zboží.

paletu na začátek regálové úrovně. Zde paletu automaticky

Pojízdné regály. Maximální zahuštění skladu díky elektricky

nadzdvihne rádiovým signálem řízený vozík Pallet Shuttle, zajede

pojízdným regálovým řadám.

s ní do regálu a na konci kanálu ji opatrně odloží.

Plošiny. Rozmanité možnosti využití pro skladovací, pracovní
nebo výrobní plochy.
Regály s podlážkami v přihrádkách. Flexibilní řešení pro
skladování kartonů a drobných dílů.

Společně jsme dobře připraveni
Poradíme při výběru vhodného regálového systému.
Po analýze vašich podmínek ve skladu, struktury artiklů a
procesů vychystávání navrhneme vhodné regály.
Nakombinujeme regály s vhodnými vozíky a systémy
automatizace.
Zohledníme při plánování regionálně platné normy a
bezpečnostní předpisy.
Speciálně vyškolený tým regály nainstaluje.
Každý rok zkontrolujeme v rámci zákonem předepsaných
kontrol (ČSN EN 15635) bezpečnost vašeho regálového
systému.
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VAŠE SPOKOJENOST JE

JEDINÝM MĚŘÍTKEM
Naším úkolem je úspěšné koncipovat vaši intralogistiku.

Spojenectvím se vyznačuje i celý tým STILL. Jednáme jako silné

Z tohoto nároku vzniklo motto naší značky: Vaše spokojenost je

společenství, abychom pro vás vyvíjeli a realizovali nejlepší

naším podnikatelským úspěchem. Jsme přesvědčeni o tom, že

možná řešení. Ve společnosti STILL se s touto myšlenkou

můžeme být přínosem i pro vás: protože pozorně nasloucháme,

silně identifikuje každý jednotlivec a pracuje pro ni s vášní

protože identifikujeme výzvy, které vaše logistika přináší,

a zanícením. Spojenectví, kterým se vyznačuje i spolupráce

a stávají se našimi výzvami, a protože uděláme vše, abychom je

s našimi partnerskými firmami.

co nejlépe vyřešili.

PROSTĚ EKONOMICKÝ ÚSPĚCH

SIMPLY EFFICIENT
Jako každý produkt STILL se i portfolio Advanced Applications

Simply powerful. Díky největšímu portfoliu nejmodernějších

vyznačuje pěti atributy, které vám slouží jako měřítko

intralogistických přepravních systémů a dlouholetým

ekonomické efektivity.

zkušenostem z projektů.

Naše řešení jsou:

Simply safe. Díky koncepcím zajišťujícím budoucnost,

Simply easy. Díky koncepcím intuitivního ovládání a

kompetentnímu týmu expertů a spolehlivosti v projektovém

bezproblémové integraci do existujících struktur.

managementu a uvádění do provozu.

Simply flexible. Díky rozšiřitelnosti koncepcí a modulárně

Simply connected. S inteligentní architekturou rozhraní mohou

a individuálně konfigurovatelnému produktovému portfoliu.

všechna řešení komunikovat mezi sebou a s externími systémy.

„Chceme být přínosem
pro všechny,
s nimiž jsme spojeni.“
„Míra spokojenosti zákazníků 97 %
je pro nás potvrzením a závazkem
zároveň!“

Simply safe

Simply easy

Simply powerful

Simply connected

Simply flexible
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AUDI

NÁSKOK DÍKY TÝMOVÉ PRÁCI
V dobách chytrých výrobních závodů jsou stále důležitější

Automatizované vozíky s výsuvným zvedacím zařízením

efektivní autonomní procesy. Často mohou být vysoce

s vybavením iGo systems automaticky přebírají příchozí

komplexní. V logistickém centru Audi v Ingolstadtu se

přepravní boxy. Vysoké regály a těžká břemena nejsou

společnost STILL společně se sesterskou firmou Dematic

sebemenší problém. Snadno zvedají přepravní boxy do výšky

(koncern KION) této výzvě postavila. V pilotním projektu

pěti metrů a opatrně je odkládají. Bezpečnostní zařízení, jako

tyto firmy realizovaly stabilní a efektivní logistický proces

senzory a akustické signály, zabraňují srážkám s manuálními

s automatizovanými vozíky STILL s výsuvným zvedacím

vozíky. V nabíjecí stanici vymění pracovník během pěti minut

zařízením.

každých 10 hodin vybitou baterii za nabitou. Poté se vozíky opět

Společnost New Wave GmbH otevřela v roce 2019

řídí podle 24 manuálních balicích stanic a jejich rychlosti.

v Německu moderní logistické centrum. Cílem

NEW WAVE

PERFEKTNÍ OUTFIT LOGISTIKY
Obor: textilní průmysl
Společnost: 2 500 zaměstnanců, obrat
přesahující 500 milionů eur, činnost

projektování skladu bylo optimální vytížení skladových a
Obor: výrobce automobilů

přepravních prostředků při minimalizaci nákladů na provoz

Společnost: koncern Audi působí na více

skladu.

než 100 světových trzích a má přibližně
90 000 zaměstnanců.
Výzva: etablovat efektivní, autonomní a stabilní
logistické procesy pro celosvětovou přepravu při
vysoké variabilitě přepravních boxů a s napojením
do interních IT systémů Audi.
Řešení: automatizované vysokozdvižné vozíky s výsuvným
zvedacím zařízením rozpoznají veškeré přepravní boxy a IT
rozhraní je permanentně zásobují úkoly přepravy.

„Firma STILL byla
jediným dodavatelem, který
nabídl komplexní řešení k naší
plné spokojenosti“
Adam Molnar,
ředitel mezinárodní logistiky, Audi

Výzva: optimální vytížení skladových a
přepravních prostředků, výběr správných vozíků a

Tým složený z místních expertů a našich specialistů v Hamburku
rozpracoval na základě analýz materiálového toku a vozíků
řadu řešení skladu. Kromě projektování a organizace regálové a

míst. Asistenční systém Active Floor Compensation (AFC)

Velkou výzvou přitom bylo převedení komponent bývalého
skladu do světa vysokých regálů. Díky transparentní organizaci
skladových míst s jasným rozdělením podle obrátky se zlepšila
technikou včetně inovativních asistenčních systémů došlo

automatizační technologie a řízení vozíků.

k optimalizaci celého materiálového toku a zajištění dodávek
během 24 hodin.

Advanced Applications
Systémový poradce

Vytvoření možných řešení

Poradce pro
intralogistiku

Specialista z oblasti
prodeje

flotily. Skladová plocha 10 500 m2, pět regálových

do nového logistického centra také kompletní intralogistiku.

zvedacím zařízením FM-X iGo systems včetně

První konzultace

Řešení: analýza, projektování dispozic skladu a složení
úrovní, 33 000 míst pro vychystávání a 8 500 paletových

přehlednost skladu. Společně s rozšiřitelnou manipulační

Specifikace
koncepce

regálových systémů.

přepravní techniky a rozvržení skladu dodala společnost STILL

Produkty STILL: vysokozdvižné vozíky s výsuvným

Vaše přání

ve 20 zemích.

umožňuje maximální výkonnost i při nerovnostech
podlahy.
Produkty STILL: intralogistické poradenství, sklad
s 10 úzkými uličkami, sklad s 8 širokými uličkami,
plošinová soustava, regálový vozík MX-X s AFC,
vozíky s výsuvným zvedacím zařízením FM-X,
vozíky pro vertikální vychystávání EK-X.

Vaše řešení
Nabídka

Advanced Applications
Systémový poradce

Implementace

Servis

Servisní technik
Projektový manažer
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Společnost STILL je certifikována
v systémech řízení kvality,
životního prostředí, bezpečnosti
informací, sociální odpovědnosti
a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

102 19 Praha 10 - Hostivař
Telefon: +420 274 001 411
info@still.cz
Další informace naleznete na
www.still.cz
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