Swisslog AB
Brodalsvägen 13B
SE-433 38 Partille
wds.nordic@swisslog.com

Pressinformation

Logistikuppstickaren Zimply Solved investerar i en
AutoStore®-lösning från Swisslog
Göteborg 2019-09-19 – Logistikföretaget Zimply Solved har valt Swisslog som
automationsleverantör till sitt nya lager i Värnamo. I ett första steg har beslut fattats om att
investera i en AutoStore®-lösning med tillhörande bansystem och plockstationer.
- Vårt dotterbolag 1337 Logistics har fått ett kontrakt med en större kund som efterfrågar en smart
och effektiv automationslösning. Vi utvärderade därför olika möjliga lösningar och fastnade för
AutoStore® eftersom den kan byggas ut stegvis utan att det stör den ordinarie produktionen, säger
Roger Hallberg, partner i Zimply Solved och VD för dotterbolaget 1337 Logistics.
AutoStore®-anläggningen ska installeras i ett nyetablerat lager i Värnamo, Bredastensområdet, där
den kommer att användas för flera kunder, bland annat ett flertal e-handlare. Byggnationen har just
satts i gång och anläggningen kommer att kosta ca 90 MSEK och sysselsätta 15 personer. I en första
etapp består anläggningen av 10 000 lådor som hanteras av 10 robotar.
- Med det helautomatiserade lagret kan vi erbjuda våra kunder en effektiv helhetslösning för deras
logistik. På sikt är vi intresserade av att automatisera ännu mer och vi ser Swisslogs breda portfölj
inom logistikautomation som en stor tillgång som ger en mängd intressanta möjligheter, säger Roger
Hallberg.
Installationen av AutoStore®-anläggningen inklusive bansystem och plockstationer kommer att
påbörjas vid mitten av september. Anläggningen ska därefter tas i drift den 1 november 2019.
Automationslösningen stöds av Swisslogs WMS SynQ som integreras med Zimply Solveds WMS.
Om Zimply Solved/1337 Logistics
Zimply Solved startade i början av 2017 med visionen att revolutionera logistikbranschen. Företaget
erbjuder konsult- och IT-lösningar inom logistik samt 3PL-tjänster via det nystartade dotterbolaget
1337 Logistics. Zimplysolved.se samt 1337logistics.se

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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