Dva logističtí experti. Jedno řešení.
Pomáháme vám využít koncept automatizace!
Díky 100 letům zkušeností s úspěšnou implementací
intralogistických projektů představuje společnost STILL
odborného partnera, jenž vám pomůže s automatizací procesů.
Společně s firmou DEMATIC, která je předním světovým
poskytovatelem automatizačních technologií, nabízí STILL
nejširší portfolio řešení automatizace zprostředkovaných
z jediného zdroje – od chytrých vozíků po plně automatizované
logistické procesy. Škálovatelná řešení STILL iGo vnášejí
do mobilní automatizace vozíků vysokou úroveň ziskovosti
a vždy se dokonale přizpůsobí náročnosti vašich požadavků.
Firma DEMATIC si klade za cíl implementovat plně
automatizovaný dodavatelský řetězec a rozšiřuje řadu systémů
STILL iGo o řešení stacionárního výdeje objednávek, transportu
a uskladnění. STILL a DEMATIC – dokonalá spolupráce,
zaručující dostupnost a ziskovost.

Automatizace
STILL a DEMATIC
Dokonalí partneři pro mobilní
i stacionární řešení

We Drive Automated Vehicles.
iGo neo. Autonomní asistent operátora.
iGo pilot. Asistenční systémy pro řidiče.
Systémy iGo. Plně automatizované, sériově
vyráběné vozíky.

STILL ČR spol. s r.o.
Štěrboholská 102
Systémy AutoStore . Automatické skladování a pickování
malých dílů.
Integrované systémy pro manipulaci s materiálem.
Modulární, rozšiřitelné přepravní systémy pro palety a 		
kontejnery.
Jednotky RapidStore. Automatické, vysokorychlostní stroje
pro uskladnění a odběr, určené pro sklady s vysokými regály.
®

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

Automatizovaný ...
… odběr objednávek

... transport

... sklad

Klíčem k úspěchu a efektivitě intralogistiky je schopnost dodávat
a expedovat zboží a materiály v požadovaných lokalitách –
spolehlivě a s přesným načasováním. Automatizace přepravy
zboží zvyšuje bezpečnost, zajišťuje, že stroje i materiály jsou
neustále k dispozici, optimálně využívá existující skladové
prostory a rovněž uvolňuje cenné, zručné zaměstnance pro
náročnější úkoly.

Výkonová kapacita skladu se měří dle množství a rychlosti,
s nimiž jsou zboží a materiály k dispozici pro výrobu a expedici.
Jedinou ziskovou cestou, s níž lze tohoto cíle dosáhnout, jsou
regálové systémy s vysokou hustotou, v nichž automatizované
přepravní systémy zaručují nepřerušované skladování a odběr.

STILL OPX iGo neo

Systémy STILL LTX 50 iGo

Systémy STILL MX-X iGo

Autonomní asistent operátora

Inteligence v závěsu

Skladové řešení pro kompaktní prostory

Společnost STILL optimalizuje manuální procesy pickování
objednávek pomocí inovativní technologie iGo-neo. Vozíky
vybavené touto technologií mohou pracovat autonomně
pod vedením operátora, což výrazně snižuje nároky
na zaměstnance. S pomocí umělé
inteligence vozík sleduje operátora,
intuitivně přizpůsobuje rychlost
a směr jízdy danému úkolu
a přesně zastaví
v ergonomicky nejvýhodnějším
místě pro odběr objednávky.

Tahač systémů LTX 50 iGo, jenž se dodává se snadno
nainstalovatelnou automatizační soupravou, zvládne táhnout
soupravy s celkovým nákladem až 5 000 kg. Bezpečně
a přesně projíždí skladem bez řidiče a sleduje
definované trasy. Tím je zaručena konstantní
a přesně načasovaná dodávka materiálu
do všech cílových míst.
Všestranný systém, jenž
je možné kdykoli
přizpůsobit dle změn
v rozvržení skladu.

S výškou zvedání až 18 metrů se všestranný
VNA vozík MX-X iGo dokonale hodí pro
prostory s vysokou skladovací hustotou.
Jelikož jde o automatizovaný, sériově
vyráběný vozík, představuje ideální
volbu pro spolupráci s jinými
automatickými nebo ručně řízenými
vozíky. Díky snadné obsluze je
možné automatizovaný vozík MX-X
rovněž použít v různých, navzájem
odlišných uličkách.

DEMATIC AutoStore®

Integrovaná technologie DEMATIC
pro manipulaci s materiálem

Skladovací a odběrová zařízení
DEMATIC RapidStore

Dlouhodobý výkon s optimální manipulační kapacitou

Rychlost. Výška. Přesnost.

Firma DEMATIC nabízí celou řadu efektivních dopravníkových
a přepravních systémů, určených pro přesun zboží mezi
jednotlivými logistickými zónami v rámci
skladu. Tyto spolehlivé, automatické
a vícesměrové systémy zvládnou
přepravu široké škály různých položek,
dokonce i na dlouhé vzdálenosti.
Jakožto modulární platforma jsou tyto
systémy dokonale připraveny na růst dle
vašich požadavků v budoucnosti.

Trvalý provoz. Skladovací a odběrové
stroje poskytují rychlý přístup
k paletám a velkým nákladům
ve výšce až 42 metrů. Systémy pracují
s vysokou rychlostí v dlouhých uličkách
bez manuální asistence a pomáhají zajistit
bezpečnou, energeticky úspornou strukturu skladu. Jednotky
RapidStore mohou rovněž pracovat v regálových systémech
s různou hloubkou, což zákazníkům umožňuje dosáhnout
mimořádně vysoké úrovně využití prostoru.

STACIONÁRNÍ

MOBILNÍ

Zajištění rychlého a přesného odběru objednávek zboží
představuje základní úkol intralogistických systémů. Jelikož
oblast e-commerce směřuje k objednávkám se stále menšími
objemy a kratšími časy doručení, rychle roste tlak na čas a
náklady. Automatizovaná řešení pomáhají tuto výzvu překonat
prostřednictvím urychlení procesů odběru objednávek a snížení
nároků na zaměstnance.

Maximální skladovací kapacita s minimálními
prostorovými požadavky
AutoStore® může zvýšit prostupnost
a dosáhnout rychlého zpracování
objednávek malých dílů. Chytří
roboti odebírají objednávky
z boxů naskládaných na sebe
v kompaktní policové struktuře.
Tímto způsobem se výrazně
zvyšuje skladovací kapacita
dostupných prostor.

