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Pressinformation

Europris väljer skyttellösning från Swisslog
Göteborg 2019-09-19 – Europris, Norges ledande lågpriskedja, har valt Swisslog som partner för
leverans av ett skyttelsystem för lättgods till bolagets centrallager i Moss, Norge. Swisslog har även
valts som automationspartner för det nya automatiserade centrallagret som för närvarande är
under byggnation och beräknas tas i drift vid mitten av 2020.
- Vi har fattat beslut om att investera i Swisslogs automatiserade skyttellösning för lättgods,
CycloneCarrier. Efter en omsorgsfull analys och utvärderingsprocess kom vi fram till att den lösningen
passar vårt flöde och våra produkter bäst. Vi utvärderade ett flertal olika lösningar och leverantörer
och bedömde att Swisslogs helhetslösning var den mest genomtänkta och anpassade till våra behov,
säger Pål-Christian Andersen, Logistikdirektör på Europris AS.
CycloneCarrier är en kompakt och yteffektiv lösning som gör det möjligt att effektivt plocka direkt
från skytteln till Europris omfattande pallflöde. Europris CycloneCarrier kommer att bestå av 108
skyttlar som opererar i sex gångar, sex integrerade stationer för lådplock, fyra dekanteringsstationer
samt bansystemen ProveMove och QuickMove.
- Förutom att Swisslog presenterade den bästa helhetslösningen för oss så har vi etablerat ett mycket
bra och förtroendefullt samarbete. Det känns därför tryggt att genomföra även detta projekt
tillsammans, konstaterar Pål-Christian Andersen.
Europris hanterar för närvarande sin varuförsörjning från ett flertal lager som nu ersätts av ett
automatiserat centrallager. Spaden sattes i marken i slutet av 2017 och det automatiserade
centrallagret ska tas i drift vid mitten av 2020. Anläggningen blir det tredje största lager som någonsin
uppförts i Norge.

Om Europris
Europris är Norges största lågpriskedja. Företaget har cirka 245 butiker över hela Norge och erbjuder
sina kunder ett brett sortiment av kvalitetsprodukter inom tolv produktkategorier. Europris levererar
värde för sina kunder genom att erbjuda ett mycket brett sortiment till låga priser. Europris aktie är
sedan 2015 noterad på Oslobörsen.

Om Swisslog Logistics Automation
Vi skapar framtiden inom intralogistik med robotar, datadrivna och flexibla automatiserade lösningar
som ger exceptionellt värde för våra kunder. Swisslog hjälper framsynta företag att optimera lager
och distributionscenter med framtidens automatiserade lösningar och mjukvara. Våra integrerade
erbjudanden innehåller rådgivning, systemdesign, realisering och livslång service till kunder i fler än
50 länder.
Swisslog är den del av KUKA-gruppen, en ledande global leverantör av intelligenta
automationslösningar med fler än 14.000 anställda världen över.
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