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Pressinformation

Swisslog når nya rekord som världens ledande AutoStore-integratör
Göteborg, 2018-11-01 - Den unika, kompakta och flexibla automationslösningen
AutoStore expanderar snabbt över hela världen i takt med att allt fler företag
efterfrågar mer flexibilitet och effektivare användning av sin lageryta. Swisslog
har under åren sålt och implementerat över 130 AutoStore-anläggningar, vilket
gör oss till en ledande AutoStore-integratör
Då kundernas efterfrågan snabbt växer, gör även behovet av flexibla robotlösningar det. Den
globala explosionen i tillväxten av e-handel, i både segmentet business-to-consumer och
business-to-business, har lett till ökad efterfrågan på mer skalbara och modulära lösningar för
att möta snabbt förändrade kundkrav.
Som en av de mest flexibla och platsbesparande lösningar som finns tillgängliga idag, har
AutoStore revolutionerat e-handeln och smågodsplock. Det skalbara systemet kan installeras
relativt snabbt i nästan alla lagermiljöer, vilket ger enorma förbättringar i platsutnyttjande och
produktivitet jämfört med traditionell hyllbaserad lagring.
VD för Swisslog Logistics Automation, Dr. Chris Baur, säger: "Jag är stolt över att vi har ett så
starkt förhållande med AutoStore och har friheten att utveckla egna lösningar för att öka
effektiviteten för våra kunder ännu mer. AutoStore erbjuder ett exceptionellt kundvärde och vi
ser fram emot att fortsätta leverera spännande automatiserade projekt baserat på denna
skalbara, modulära lösning."
Swisslog – AutoStore-integratör sedan 2009
Swisslog var en av de första AutoStore-integratörerna, med ett partnerskap som började
2009. Den första installationen gick live i München, Tyskland i ett nytt logistikcenter för
AVNET, en distributör av elektriska komponenter. Flera kunder har valt att implementera en
AutoStore och expandera systemet i takt med deras tillväxt.

Logistikchefen för Sportamore, Jonas Kolehmainen, säger: ”Swisslog var leverantören som
kunde kombinera en effektiv lager- och robotlösning med en frikopplad plock- och
packfunktion.”
Läs mer om Swisslogs lösning hos Sportamore
Idag har Swisslog sålt mer än 130 AutoStore-projekt i 19 länder och 124 av dessa system har
redan implementerats. Efter nästan 10 år med framgångsrik implementering av AutoStorelösningar har Swisslog fått ovärderlig erfarenhet av att utforma, utveckla och implementera
systemet. Swisslog har implementerat både världens största AutoStore-system med 361,000
lådor och världens minsta med endast 1,000 lådor.
AutoStores förmåga att möta framtida utmaningar
Då konsumenternas förväntningar på snabbt genomförande ökar, blir företag mer medvetna
om hur mjukvara och robotik kan ge dem en stor fördel inför framtiden.
Swisslogs intelligenta och automatiserade plocklösning, ItemPiQ, gör det möjligt för företag
att öka sin plockkapacitet och noggrannhet. Tack vare utvecklingen av flexibla
mjukvarulösningar kan Swisslog erbjuda AutoStore-kunder intelligenta verktyg för att
förbereda sitt lager inför framtida utmaningar. Utvecklingar som detta möjliggör nya
designmöjligheter för AutoStore, vilket förbättrar konceptets effektivitet ytterligare och som
bygger på visionen av ett självlärande lager drivet av efterfrågan. Läs mer om framtidens
lager.

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. www.swisslog.com/logistics
Swisslog är en del av KUKA-gruppen, en ledande global leverantör av intelligenta
automationslösningar med fler än 14,000 anställda världen över. www.kuka.com
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