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Pressemelding

Herrmans NORDIC LIGHTS gjennomfører innovativ automasjon
med Swisslog
Oslo, 2018-12-12 – Finske Herrmans forretningsområde NORDIC LIGHTS er en global markedsleder
innen arbeids- og kjøretøysbelysning for bl.a. gruveindustri, produksjonsindustri, skogbruk og
landbruk. Sammen med Swisslog vil Herrmans NORDIC LIGHTS optimere sin lager- og
komponenthåndtering med robotløsningen AutoStore.
- Gjennom vår nye automasjonsløsning kan vi produsere en million plukklinjer per år. Vår AutoStoreløsning lagrer og henter komponentene mer effektivt, raskere og med høyere kvalitet og fleksibilitet.
Resultatet er en kraftig økt produksjonskapasitet, god kvalitet, bedre arbeidsmiljø og bedre service
overfor våre kunder, sier Tomas Skott, Director Supply Chain & Production i Herrmans NORDIC LIGHTS.
Tradisjonelt har selskapet opplevd økende etterspørsel med å bygge ut lageret og håndtere de økende
volumene med enda mer manuell håndtering. I de senere årene har markedet gjennomgått en
teknologisk omskiftning, der LED-teknologien erstatter Halogen, og dette har økt etterspørselen på
markedet og akselerert behovet for en moderne, kompakt håndteringsløsning som gir en god fremtidig
vekstkapasitet.
- Vår beslutning om å investere i en AutoStore-løsning gjør det mulig for oss å fortsette å vokse raskt,
men med minimale lagerbeholdninger, korte ledetider, god kvalitet og høyt servicenivå, samtidig som vi
sikrer god ergonomi med mindre tunge løft, sier Tomas Skott.
Bruken av en AutoStore-løsning for å optimere og effektivisere komponentforsyningen til en
monteringslinje er nyskapende og unik. Herrmans NORDIC LIGHTS er også det første selskapet i Finland
som investerer i et AutoStore-anlegg. Den nye fabrikken består av 33 000 lagringsposisjoner/kasser, to
innlagringsstasjoner og tre plukkstasjoner. Den nye AutoStore-løsningen bygges på et område på 600
kvadratmeter i en utbygget del av Herrmans NORDIC LIGHTS-fabrikken i Jakobstad i Finland.
Installasjonen vil bli utført i 2019, og den nye fabrikken vil bli satt i drift i begynnelsen av 2020.

Om Herrmans NORDIC LIGHTS
Herrmans ble etablert i 1959, og i 1992 ble forretningsområdet NORDIC LIGHTS lagt til. Selskapet er for tiden en
ledende produsent av høyteknologiske produkter for arbeids- og kjøretøysbelysning til gruveindustri,
byggebransjen, materialhåndtering, produksjonsindustri, skogbruk og landbruk. Selskapet har ca. 285 ansatte på
hovedkontoret i Jakobstad i Finland og i datterselskaper i Tyskland, USA, Taiwan, Brasil, Vietnam og Singapore.
www.herrmans.eu www.nordiclights.com
Om Swisslog Logistics Automation
Vi skaper fremtiden innen intralogistikk med roboter, datadrevne og fleksible automatiserte løsninger som gir
eksepsjonell verdi for våre kunder. Swisslog hjelper fremsynte bedrifter optimere lager- og distribusjonssentre med
fremtidens automatiserte løsninger og programvare. Vårt integrerte tilbud omfatter rådgivning, systemdesign,
realisering og livsvarig service til kunder i mer enn 50 land. www.swisslog.com/logistics
Swisslog er en del av KUKA-gruppen, en ledende global leverandør av intelligente automatiseringsløsninger, med
flere enn 14 000 ansatte over hele verden.www.kuka.com
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