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Swisslog levert schaalbaar AutoStore systeem aan Texet
Wilrijk, februari 2019 – Texet Benelux NV heeft Swisslog de opdracht gegeven voor de
levering en implementatie van een AutoStore oplossing in haar warehouse in Aarschot.
Het schaalbare systeem wordt gestuurd door Swisslog’s intelligente SynQ Warehouse
management software.
Als toonaangevende leverancier van kwaliteitsvolle bedrijfskleding, werkkleding en
promotioneel textiel timmert Texet Benelux hard aan de weg. Naast kledij biedt het bedrijf
design, maatwerk en personalisatie van de stockproducten die in Aarschot op voorraad
worden gehouden. De unieke, one-stop-shop formule heeft het bedrijf geen windeieren
gelegd. Onlangs besloot Texet Benelux het bestaande pand uit te breiden.
Om het logistieke proces verder te optimaliseren en een snelle en accurate levering door heel
Europa te kunnen blijven garanderen, investeert Texet bovendien in een Autostoresysteem;
een uniek, ruimtebesparend automatisch opslag- en retrieval systeem powered by Swisslog.
Flexibel doorgroeien mogelijk
Het AutoStore systeem telt in eerste instantie 30.000 opslagbakken, 18 robots, 6 werkstations
voor de invoer en orderpicking van artikelen. Voorlopig is dat ruim voldoende om aan de
behoefte van Texet te voldoen. Met het oog op het succes van de onderneming en de
aanhoudende groei, verwacht de leverancier in de toekomst echter meer capaciteit nodig te
hebben. De flexibele, modulaire opbouw van de Swisslog oplossing maakt het mogelijk om
het systeem volledig naar wens aan te passen en uit te breiden.
Intelligente synchronisatie
De schaalbare goods-to-person oplossing wordt gestuurd door het Swisslog SynQ WMS.
SynQ biedt de functionaliteit die nodig is om warehouse processen te optimaliseren. Het
flexibele, cloud-enabled SynQ platform ‘belichaamt’ intelligentie en synchroniseert de
prestaties. Daarnaast biedt SynQ toegang tot analytische tools, die het mogelijk maken om
productiviteit en efficiency tot ongekende hoogte te doen stijgen.
Tijdens de implementatie van de AutoStore oplossing bij Texet kan Swisslog bouwen op een
ongeëvenaarde kennis en ervaring. Swisslog was een van de eerste AutoStore integrators
wereldwijd en verkocht sinds 2009 meer dan 130 AutoStore projecten in 19 landen.
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Over Swisslog
Swisslog ontwerpt, ontwikkelt en levert best-in-class automatisering voor
vooruitstrevende gezondheidssystemen, warehouses en distributiecentra. Wij bieden
geïntegreerde oplossingen uit één hand - van advies tot ontwerp, implementatie en
lifetime klantenservice. Achter het succes van het bedrijf staan wereldwijd 2.500
medewerkers, die klanten ondersteunen in meer dan 50 landen. Swisslog is
onderdeel van de KUKA Group, een toonaangevende wereldwijde leverancier van
intelligente automatiseringsoplossingen. www.kuka.com Meer informatie vindt u op
www.swisslog.com
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