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Press Release

Broman Group automatiserer med Swisslog
Espoo, 16.10.2019: Broman Group har valgt Swisslog som leverandør for automasjon i sitt
logistikksenter i Kerava, Finland. Den nye kontrakten inkluderer oppgradering av den eksisterende
automasjonen, design og levering av ny logistikkløsning, i tillegg til en SynQ (WMS).
Logistikksenteret vil bli idriftsatt i flere trinn, og første del blir satt i gang tidlig i 2020.
"Automatiseringsprosjektet er en betydelig investering, og vil styrke selskapets strategi for å utvikle
logistikkvirksomheten," sier Antti Tiitola, administrerende direktør i Broman Group.
"Vi er stolte av å kunne levere denne omfattende installasjonen i Finland for Broman Group, og
dermed bli en del av selskapets store ekspansjon," sier Ville Lukkari, Country Manager, Swisslog
Finland.
Om Broman Group
Broman Group Oy er et sammenslått selskap som spesialiserer seg på salg av reservedeler og utstyr til
bil og motorsykkel, verktøy, båtliv og fiskeutstyr samt hjem- og fritidsprodukter.
Konsernet ble grunnlagt i 1965, da Väinö H. Broman startet en butikk som solgte biler og reservedeler
i Joensuu.
I dag sysselsetter Broman Group over 1 700 fagpersoner og er blant de ledende innen bransjen i
Finland. Selskapet leverer tjenester og produkter til kunder via Motonet, AD VaraosaMaailma,
Finntest og AD-Turku. Broman Group etablerte Broman Logistics, som driver importdelen av
selskapet. Logistikksentrene ligger nær Helsinki.

Om Swisslog Logistics Automation
Vi former fremtiden innen intralogistikk med roboter og datastyrte og fleksible automatiserte
løsninger som gir eksepsjonell verdi for kundene våre. Swisslog hjelper fremtidsrettede selskaper å
optimere lager- og distribusjonsentre med fremtidsrettede automatiserte løsninger og programvare.
Vårt integrerte tilbud inkluderer rådgivning, systemdesign, gjennomføring og livslang service til
kunder i mer enn 50 land.
Swisslog er en del av KUKA-konsernet, en ledende global leverandør av intelligente
automasjonsløsninger med over 14 000 ansatte over hele verden.
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