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Presseinformation

Herrmans NORDIC LIGHTS gennemfører innovativ
automatisering sammen med Swisslog
Esbo, 2018-12-05 – Finske Herrmans forretningssektor NORDIC LIGHTS er en global markedsleder
inden for arbejds- og køretøjsbelysning til bl.a. minedrift, fremstillingsindustrien, skovbrug og
landbrug. Sammen med Swisslog optimerer Herrmans NORDIC LIGHTS sin lager- og
komponenthåndtering med robotløsningen AutoStore.
- Med vores nye automatiseringsløsning kan vi producere en million plukruter om året. Vores AutoStoreløsning lagrer og henter komponenter mere effektivt, hurtigere og med højere kvalitet og fleksibilitet.
Resultatet er en stærkt øget produktionskapacitet, plukkvalitet, bedre arbejdsmiljø og bedre service til
vores kunder, siger Tomas Skott, leder Supply Chain & Production hos Herrmans NORDIC LIGHTS.
Indtil nu har virksomheden imødekommet stigende efterspørgsel med at udvide sit lager og håndtere
den voksende volumen med endnu mere manuel håndtering. I de senere år har markedet gennemgået
et teknologiskifte, hvor LED-teknologien erstatter Halogen, som har styrket efterspørgslen på markedet
og fremskyndet behovet for en moderne, kompakt håndteringsløsning, som tilbyder en god fremtidig
vækstkapacitet.
- Vores beslutning om at investere i en AutoStore-løsning giver os forudsætning for fortsat at vækste
hurtigt, men med minimale lagerniveauer, korte søgningstider, god kvalitet og højt serviceniveau,
samtidig med at god ergonomi med færre tunge løft sikres, siger Tomas Skott.
Det er innovativt og unikt at anvende AutoStore til at optimere og effektivisere komponentforsyning til
monteringslinjerne. Herrmans NORDIC LIGHTS er desuden den første virksomhed i Finland, som
investerer i et AutoStore-anlæg. Det nye anlæg omfatter 33.000 positioner, to indføringsstatíoner og tre
plukstationer. Den nye AutoStore-løsning opføres i et areal på 600 kvadratmeter i en udbygget del af
Herrmans NORDIC LIGHTS fabrik i Jakobstad, Finland. Installationen udføres i 2019, og det nye anlæg vil
blive sat i drift i begyndelsen af 2020.

Om Herrmans NORDIC LIGHTS
Herrmans blev grundlagt i 1959, og i 1992 blev forretningssektoren NORDIC LIGHTS tilføjet. Virksomheden er i
øjeblikket en førende producent af højteknologiske produkter til arbejds- og køretøjsbelysning til minedrift,
byggeindustri, materialehåndtering, fremstillingsindustri, skovbrug og landbrug. Virksomheden har ca. 285
medarbejdere på hovedkontoret i Jakobstad, Finland, samt i datterselskaber i Tyskland, USA, Taiwan, Brasilien,
Vietnam og Singapore. www.herrmans.eu www.nordiclights.com
Om Swisslog Logistics Automation
Vi skaber fremtiden inden for intralogistik med robotter, og data-drevne og fleksible automatiserede løsninger, der
giver vores kunder exceptionel værdi. Swisslog hjælper fremsynede virksomheder med at optimere lager- og
distributionscentre med fremtidens automatiserede løsninger og software. Vores integrerede tilbud omfatter
rådgivning, systemdesign, realisering og livslang service til kunder i mere end 50 lande.
Swisslog er en del af KUKA-koncernen, en førende global leverandør af intelligente automatiseringsløsninger med
over 14.000 ansatte over hele verden.
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