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Pressemelding

Zimply Solved investerer i AutoStore®-løsning fra Swisslog
Oslo, 19.09.2019 – Logistikkselskapet Zimply Solved har valgt Swisslog som automasjonsleverandør
for sitt nye lager i Värnamo. I første omgang har selskapet besluttet å investere i en AutoStore®løsning med tilhørende transportbanesystem og plukkstasjoner.
– Vårt datterselskap 1337 Logistics har inngått en avtale med en større kunde som ønsker en smart og
effektiv automasjonsløsning. Vi vurderte derfor ulike løsninger og bestemte oss for AutoStore®, siden
den kan bygges ut trinnvis uten at det forstyrrer den ordinære produksjonen, sier Roger Hallberg,
partner i Zimply Solved og administrerende direktør i datterselskapet 1337 Logistics.
AutoStore®-anlegget skal installeres i et nyetablert lager i Värnamo, Bredastensområdet, der det vil
bli brukt for flere kunder, blant annet en rekke nettbutikker. Byggeprosessen har nettopp startet, og
vil koste rundt 90 millioner SEK samt sysselsette 15 personer. I første omgang vil anlegget bestå av 10
000 kasser som håndteres av 10 roboter.
– Med det helautomatiserte lageret kan vi tilby kundene en effektiv helhetsløsning for logistikken
deres. På sikt ønsker vi å automatisere enda mer, og for oss er Swisslogs brede portefølje innen
logistikkautomasjon en stor ressurs som gir mange interessante muligheter, sier Roger Hallberg.
Installasjonen av AutoStore®-anlegget med transportbanesystem og plukkstasjoner starter i midten
av september. Anlegget skal deretter settes i drift 1. november 2019. Automasjonsløsningen støttes
av Swisslogs SynQ WMS (MFCS), som integreres med Zimply Solveds eget WMS.
Om Zimply Solved / 1337 Logistics
Zimply Solved ble etablert i begynnelsen av 2017, med en visjon om å revolusjonere logistikkbransjen. Selskapet
tilbyr konsulent- og IT-løsninger innen logistikk, samt 3PL-tjenester via det nystartede datterselskapet 1337
Logistics.

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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