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Lehdistötiedote

Europris valitsi Swisslogin shuttle-ratkaisun
Göteborg, Ruotsi 19.9.2019 – Norjan johtava halpatavaramyymälä Europris on valinnut
kumppanikseen Swisslogin, joka toimittaa pientavaroiden shuttle-järjestelmän yhtiön
keskusvarastolle, joka sijaitsee Norjan Mossissa. Swisslog on valittu myös uuden automatisoidun
keskusvaraston automaatiokumppaniksi. Varastoa rakennetaan parhaillaan, ja arvioitu
valmistumisaika on vuoden 2020 puolivälissä.
– Olemme päättäneet investoida Swisslogin automatisoituun pientavaroille tarkoitettuun shuttleratkaisuun, CycloneCarrieriin. Huolellisen analyysin ja arviointiprosessin jälkeen tulimme siihen
lopputulokseen, että tämä ratkaisu sopii tuotteillemme ja tuotevirrallemme parhaiten. Arvioimme
useita ratkaisuja ja toimittajia ja päädyimme siihen, että Swisslogin kokonaisratkaisu oli harkituin ja
soveltui tarpeisiimme parhaiten, sanoo Europris AS:n logistiikkapäällikkö Pål-Christian Andersen.
CycloneCarrier on kompakti ja pinta-alaltaan tehokas ratkaisu, joka mahdollistaa tuotteiden keräilyn
suoraan shuttle:sta Europrisin mittavaan lavavirtaan. Europrisin CycloneCarrier tulee koostumaan 108
shuttle-vaunusta, jotka toimivat 6 käytävällä, 6 sisäänrakennetulla laatikonkeräilyasemalla, 4 lavan
purkuasemalla sekä ProveMove- ja QuickMove-kuljetinjärjestelmissä.
– Sen lisäksi, että Swisslog esitteli meille parhaiten sopivan kokonaisratkaisun, olemme myös
vakiinnuttaneet hyvän ja luottamuksellisen yhteistyön. Tämän takia tuntuukin turvalliselta toteuttaa
myös tämä projekti yhdessä, Pål-Christian Andersen toteaa.
Europris käsittelee tuotteensa tällä hetkellä useissa varastoissa, jotka korvataan automatisoidulla
keskusvarastolla. Lapio iskettiin maahan vuoden 2017 lopulla, ja automatisoitu keskusvarasto
käynnistetään vuoden 2020 keskivaiheilla. Varastosta tulee Norjan kolmanneksi suurin.
Tietoa Europrisistä

Europris on Norjan suurin halpatavaraketju. Yrityksellä on noin 245 myymälää ympäri Norjaa ja se tarjoaa
asiakkailleen laajan valikoiman laatutuotteita kahdestatoista tuoteryhmästä. Europris tuottaa arvoa
asiakkailleen tarjoamalla erittäin laajan tuotevalikoiman edulliseen hintaan. Europrisin osakkeet on noteerattu
Oslon pörssissä vuodesta 2015 saakka.

Swisslog Logistics Automation
Luomme sisälogistiikan tulevaisuutta robottien sekä dataohjattujen ja joustavien automatisoitujen
ratkaisujen avulla, jotka tuovat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaillemme. Swisslog auttaa
tulevaisuuteen suuntautuneita yrityksiä optimoimaan varastonsa ja jakelukeskuksensa
automatisoiduilla ratkaisuilla ja ohjelmistoilla. Kokonaisvaltaisiin palveluihimme kuuluvat neuvonta,
systeeminsuunnittelu, toteutus sekä elinikäinen palvelu asiakkaillemme yli 50 maassa.
Swisslog on osa KUKA-yhtymää, joka on yksi maailman johtavista älykkäiden automaatioratkaisujen
toimittajista ja joka työllistää yli 14 000 työntekijää ympäri maailmaa.
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