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Lehdistötiedote

Herrmans NORDIC LIGHTSille innovatiivinen
automaatioratkaisu Swisslogilta
Espoo, 28.11.2018 Suomalaisen Herrmansin NORDIC LIGHTS-liiketoiminta-alue on maailman johtavia
työ- ja ajoneuvovalojen toimittajia, jonka asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa kaivos-, metsä- ja
valmistava teollisuus sekä maatalous. Herrmans NORDIC LIGHTS optimoi varaston- ja
komponenttienhallintansa Swisslogin AutoStore-robottiratkaisulla.
– Uuden automaatioratkaisumme avulla voimme tuottaa kaikkiaan miljoona keräilyriviä vuodessa.
AutoStore-ratkaisumme mahdollistaa komponenttien varastoinnin ja noudon tehokkaammin,
nopeammin sekä laadukkaammin ja joustavammin. Näin pystymme voimakkaasti lisäämään
tuotantokapasiteettiamme, parantamaan keräilyn laatua, kehittämään työympäristöä sekä tehostamaan
palveluastettamme asiakkaittemme näkökulmasta, Tomas Skott, Herrmans NORDIC LIGHTSin Director
Supply Chain & Production, kertoo.
Perinteisesti yritys on vastannut kasvaneeseen kysyntään laajentamalla varastoaan ja hoitamalla
kasvaneita tilausmääriään lisäämällä manuaalista käsittelyä. Viime vuosina tekniikka on markkinoilla
kehittynyt niin, että led-valot korvaavat halogeenit, mikä on entisestään lisännyt kysyntää markkinoilla.
Tämä on lisännyt tarvetta modernille ja kompaktille käsittelyratkaisulle, joka mahdollistaa hyvän
kasvukapasiteetin myös tulevaisuudessa.
– Päätöksemme investoida AutoStore-ratkaisuun antaa meille edellytykset jatkaa nopeaa kasvua. Se
takaa myös minimaaliset varastotasot, lyhyet läpimenoajat, hyvän laadun ja erinomaisen palveluasteen
samalla, kun työergonomiamme paranee raskaiden nostojen tarpeen vähentyessä, Tomas Skott jatkaa.
AutoStore-ratkaisun käyttö komponenttihuollon optimoimiseen ja tehostamiseen kokoonpanolinjalla on
innovatiivista ja ainutlaatuista. Herrmans NORDIC LIGHTS on lisäksi ensimmäinen suomalainen yritys,
joka on päättänyt investoida AutoStore-ratkaisuun. Uusi järjestelmä käsittää 33 000 nimikettä/laatikkoa,
kaksi syöttöasemaa ja kolme keräilyasemaa. Uusi AutoStore-ratkaisu kootaan 600 neliömetrin alueelle
Herrmans NORDIC LIGHTSin tehtaan laajennusosaan Pietarsaareen. Järjestelmä asennetaan vuoden 2019
aikana ja otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa.

Herrmans NORDIC LIGHTS
Herrmans perustettiin vuonna 1959 ja sen liiketoiminta-alue NORDIC LIGHTS sai alkunsa vuonna 1992. Yritys on
tällä hetkellä markkinoiden johtavia työ- ja ajoneuvovalojen edistynyttä tekniikkaa edustavien tuotteiden valmistaja
asiakkainaan kaivos-, rakennus-, metsä- ja valmistava teollisuus sekä logistiikka- ja maatalousala. Yrityksellä on noin
285 työntekijää pääkonttorissaan Pietarsaaressa sekä tytäryhtiöissään Saksassa, USA:ssa, Taiwanissa, Brasiliassa,
Vietnamissa ja Singaporessa. www.herrmans.eu www.nordiclights.com
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.

Yhteystiedot
Swisslog
Ville Lukkari
Myyntipäällikkö
Puhelin: +358 44 539 2712
Sähköposti: ville.lukkari@swisslog.com
Internet: www.swisslog.com

