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Pressemelding

Europris velger skyttelløsning fra Swisslog
Oslo, 19.09.2019 – Europris, Norges ledende lavpriskjede, har valgt Swisslog som
samarbeidspartner for levering av et skyttelsystem for lettgods til selskapets sentrallager i Moss,
Norge. Swisslog er også valgt som automasjonspartner for det nye automatiserte sentrallageret
som er under bygging og etter planen skal settes i drift i midten av 2020.
– Vi har besluttet å investere i Swisslogs automatiserte skyttelløsning for lettgods, CycloneCarrier.
Etter en grundig analyse- og evalueringsprosess kom vi frem til at denne løsningen passer best for
arbeidsflyten og produktene våre. Vi vurderte flere løsninger og leverandører, og fant ut at Swisslogs
helhetsløsning var mest gjennomtenkt og best tilpasset våre behov, sier Pål-Christian Andersen,
logistikkdirektør i Europris AS.
CycloneCarrier er en hurtig, kompakt og arealeffektiv løsning som muliggjør en rask og dynamisk
vareflyt inn mot plukk-, pakk- og palleteringsstasjon. Europris CycloneCarrier vil bestå av 108 skytler
som opererer i seks ganger, seks integrerte stasjoner for plukk og palletering av kartonger, fire
depalleteringsstasjoner og integrerte transportbanesystemer for både pall (ProMove) og lettgods
(QuickMove).
– I tillegg til at Swisslog hadde den beste helhetsløsningen, har vi etablert et veldig godt og tillitsfullt
samarbeid. Det føles derfor trygt å gjennomføre også dette prosjektet sammen, konstaterer PålChristian Andersen.
Europris håndterer i dag vareforsyningen fra flere lagre, som nå vil bli erstattet av et automatisert
sentrallager. Spaden ble satt i jorda i slutten av 2017, og det automatiserte sentrallageret skal settes i
drift i midten av 2020. Anlegget blir det tredje største lageret som noen gang er oppført i Norge.
Om Europris

Europris er Norges største lavpriskjede. Konsernet har ca. 245 butikker over hele Norge, og tilbyr kundene et
bredt sortiment av kvalitetsprodukter innen 12 produktkategorier. Europris skaper verdi for kundene ved å tilby
et svært allsidig sortiment til lave priser. Europris-aksjen har vært notert på Oslo Børs siden 2015.

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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