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Pressemelding

Felleskjøpet Agri investerer i AutoStore-løsning fra Swisslog
Oslo, 24. mai 2021 – Swisslog har fått i oppdrag å levere en AutoStore-løsning til Felleskjøpet Agri,
som er Norges ledende grossist innen maskiner, reservedeler og forbruksvarer til det norske
landbruket og forbrukere. Robotanlegget AutoStore blir en viktig del av Felleskjøpet Agri’s nye,
automatiserte sentrallager, som bygges i nærheten av Gardermoen, like utenfor Oslo.
– Med det nye sentrallageret kan vi slå sammen de to nåværende sentrallagrene våre i Norge til ett
moderne, fremtidssikret anlegg der vi oppnår mye bedre synergier, sier Lasse Iversen, som er
ansvarlig for utviklingsavdelingen, sentral lagerdrift, i Felleskjøpet Agri.
AutoStore-løsningen effektiviserer håndteringen av tidskritiske reservedelsleveranser til Felleskjøpet
Agris egne verksteder samt vareforsyningen til selskapets rundt 100 butikker, 44 000 medlemmer og
andre bedriftskunder, i tillegg til det stadig økende nettsalget til forbruker. Det nye sentrallageret
etableres på en 60 000 m2 stor tomt, og består av et 20 000 m2 stort innendørslager samt et 24 000
m2 stort utendørslager.
– Swisslog presenterte flere forskjellige løsninger. Vi valgte til slutt AutoStore, ettersom vi trengte en
skalerbar, pålitelig og fleksibel løsning som kunne håndtere alle de små artiklene våre på en rasjonell
måte og gi rask vareflyt, sier Lasse Iversen. Han understreker at Swisslogs brede kompetanse var en
avgjørende faktor for valg av leverandør.
– Vi valgte Swisslog som leverandør av automasjonsløsning fordi vi ønsker en langsiktig
utviklingspartner som har bred automasjonskompetanse, forstår virksomheten vår og tilbyr
gjennomtenkte løsninger som styrker konkurransekraften vår.
I en første fase installeres en AutoStore-løsning som fullt utbygd omfatter 40 000 kasser, 26 roboter
og 8 porter, og som styres av Swisslogs WMS SynQ i kombinasjon med Felleskjøpets eget WMS.
AutoStore-løsningen settes i full drift i første kvartal i 2022.
– Felleskjøpet Agri er en stor virksomhet med lange tradisjoner i Norge. Det er derfor en ære at de har
valgt oss som samarbeidspartner for lagerautomasjon, sier Christian Walby, salgssjef for AutoStore i
Swisslog Norge.

Om Felleskjøpet Agri - Felleskjøpet omsetter for 17,3 milliarder NOK, har ca. 4 100 ansatte og er den viktigste
leverandøren av driftsmidler og teknologi til det norske landbruket. Felleskjøpets virksomhet omfatter også 210
butikker, hvorav ca. 100 i Norge og 110 i Sverige (Granngården), eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til
park og anlegg samt fôr og utstyr til dyr. Felleskjøpet er et samvirke som eies av 44 000 bønder.
Om Swisslog - Swisslog samarbeider med fremtidsrettede selskaper for å optimalisere ytelsen til
logistikkautomatiseringen. Som en del av KUKA Group har vi mer enn 14 000 lidenskapelige ansatte over hele
verden. Swisslog er kjent for å levere kjent teknologi, pålitelige løsninger og service i verdensklasse. Våre kunder
stoler på kompetansen og dedikasjonen til medarbeiderne våre for å transformere fremtiden for intralogistikk
med innovative robot, datadrevne og fleksible automatiserte løsninger.
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