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Lehdistötiedote

Fristads varmistaa kasvunsa jatkumisen rakentamalla uuden
automaattivaraston
Espoo, 24.2.2019 – Euroopan johtava ammattikäyttöön tarkoitettujen työvaatteiden valmistaja
Fristads Kansas Group keskittää logistiikkansa uuteen yksikköön. Samalla yritys investoi Swisslogin
AutoStore-robottiratkaisuun sekä siihen kuuluvaan kuljetinjärjestelmään ja IT-ratkaisuihin.
Investoinnin taustalla on konsernin nopea kasvu sekä lisääntyneet vaatimukset läpimenoaikojen
nopeudesta ja toimitusvirtojen tehokkuudesta.
Vuoden 2019 aikana Fristadsin varastologistiikka, toimisto ja konsernin pääkonttori siirtyvät uuteen
rakennukseen Viaredin teollisuusalueelle Boråsin lähistölle. Swisslog on suunnitellut
logistiikkarakennuksen tiiviissä yhteistyössä Fristadsin kanssa. Rakennuksen rakentaa ja omistaa
kiinteistöyhtiö Charmilla.
Fristads keskittää uuteen rakennukseen kaiken varastotoimintansa, myös keräilyn ja pakkauksen.
Logistiikkarakennuksessa otetaan käyttöön Swisslogin AutoStore-robottijärjestelmä, siihen kuuluva
kuljetinjärjestelmä ja IT-ratkaisut.
– Varastoinnin automatisointi ja keskittäminen omaan yksikköönsä auttavat meitä hallitsemaan virtoja,
nopeuttamaan läpimenoaikoja ja pienentämään logistiikkakustannuksia. Kyseessä on voimakas panostus,
jolla on suuri merkitys kasvumme jatkumiselle, sanoo Fristadsin toimitusjohtaja Anders Hülse.
Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2018, ja rakennuksen arvioidaan olevan muuttovalmis kesällä 2019.
Logistiikkarakennuksen alaksi tulee noin 22 000 neliömetriä. Sinne sijoitettava AutoStore-ratkaisu
koostuu 105 000 laatikosta, kuljetinjärjestelmästä, manuaalisesta lavavarastosta, riippuvien vaatteiden
osastosta sekä lisäpalveluille tarkoitetusta osastosta, jossa toteutetaan mukautukset, kirjailut ja logot.
Kaikki tämä sisältyy samaan automaatioratkaisuun, ja Swisslogin WMS SynQ hoitaa koko prosessin
tavaran vastaanotosta luovutukseen.

Fristads
Fristads on Ruotsin johtava työvaatebrändi ja osa Fristads Kansas Group -yhtymää, Euroopan suurinta työ- ja
profiilivaatteiden toimittajaa. Konsernilla on toimintaa yli 20 maassa ja kaksi omaa tuotantolaitosta. Fristads Kansas
Groupin liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on noin 1 600.
Charmilla
Charmilla AB kehittää ja omistaa logistiikkakiinteistöjä Boråsissa ja sen ympäristössä. Yhtiön tavoitteena on
sisällyttää kiinteistöt ja logistiikkalaitteet tulevaisuudessa samaan ratkaisuun, kuten Fristads tekee.
Swisslog Logistics Automation
Luomme sisälogistiikan tulevaisuutta robottien sekä dataohjattujen ja joustavien automatisoitujen ratkaisujen
avulla, jotka tuovat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaillemme. Swisslog auttaa tulevaisuuteen suuntautuneita
yrityksiä optimoimaan varastonsa ja jakelukeskuksensa automatisoiduilla ratkaisuilla ja ohjelmistoilla.
Kokonaisvaltaisiin palveluihimme kuuluvat neuvonta, systeeminsuunnittelu, toteutus sekä elinikäinen palvelu
asiakkaillemme yli 50 maassa.
Swisslog on osa KUKA-yhtymää, joka on yksi maailman johtavista älykkäiden automaatioratkaisujen toimittajista ja
joka työllistää yli 14 000 työntekijää ympäri maailmaa.
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