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Pressemelding

Bring velger Swisslog til å levere AutoStore-løsning – satser
stort på e-handelslogistikk
Oslo, 2021-01-27– Swisslog har fått i oppdrag av Bring å levere en komplett AutoStore-løsning til
selskapets nye logistikksatsning på Berger rett utenfor Oslo. Med denne satsingen vil Bring tilby
norske nettbutikker en rask og effektiv distribusjon til forbrukerne.
- Med denne investeringen vil vi ytterligere forsterke vår evne til å dekke den voksende e-handelens
behov for en fleksibel, rask og effektiv varehåndtering. Ved å etablere et sentrum for e-handel nært
de norske forbrukerne kan vi sikre at nettbutikker og markedsplasser når ut til de norske forbrukerne
på en rask og effektiv måte, sier Stefan Einarsson, administrerende direktør i Bring Warehousings
avdeling for e-handel og logistikk.
Bring Warehousing valgte en AutoStore-løsning fordi den er godt etablert i e-handelen, kompakt,
fleksibel og godt utprøvd. I den første fasen leverer Swisslog en AutoStore-løsning som består av
22 000 kasser, 22 roboter, sju porter og ett banesystem, et bufferområde og programvaren SynQ,
som skal integreres med Brings eget WMS. I senere planlagte faser kan anlegget bli bygget ut med
enda mer automasjon og flere roboter, porter og banesystemer. Installasjonsfase 1 starter i løpet av
våren 2021.
- Vi foretok en grundig anskaffelsesprosess og landet til slutt på Swisslog på grunn av deres store og
brede kompetanse innen automasjon, kombinert med deres attraktive kommersielle tilbud. Med
Swisslog som partner får vi en komplett AutoStore-løsning og tilhørende service og support, sier
Stefan Einarsson.
Automasjonsløsningen fra Swisslog er en del av Brings nye fulfilment-tjeneste Shelfless, som nylig ble
lansert i Norge og Norden. Shelfless er en helhetsløsning med lager, plukk & pakk samt digitale
løsninger som gir synlighet og kontroll fra ordre til levering. Tjenesten lanseres nå i Norge, og
ambisjonen er å kunne tilby den i enda flere nordiske land raskt. Du finner mer informasjon om
tjenesten her: https://www.bring.no/tjenester/lager/shelfless-fulfilment

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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