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Lehdistötiedote

Nopeasti kasvava Rusta laajenee Swisslogin avulla
Göteborg, 6.2.2019 – Nopeasti kasvava vähittäiskauppaketju Rusta laajentaa Norrköpingissä
sijaitsevaa keskusvarastoaan yhteistyössä Swisslogin kanssa. Laajennuksessa nykyiseen 120.000
neliömetrin kokoiseen varastoon rakennetaan 8.000 neliömetrin kokoinen korkeavarasto.
– Olemme jo useiden vuosien ajan suunnitelleet, miten vastaamme jatkuvaan kasvuun laajentamalla
varastokapasiteettia. Tämän laajennuksen avulla pystymme vastaamaan toiminnan kasvuun vielä
muutaman vuoden ajan. Analysoimme nyt, miten vastaamme tulevaan varastokapasiteetin
laajennustarpeeseen tämän jälkeen, kertoo Magnus Hallin, Rustan logistiikkapäällikkö.
Alkuperäistä aikataulua aikaisemmin toteutettava laajennus sisältää muun muassa kahdeksan
pinoamisnosturia automatisoituun lavavarastoon sekä varastoalueita tavaroiden vapaata pinoamista
varten. Rusta on kasvanut voimakkaasti jo useiden vuosien ajan vähittäiskaupan ollessa yleisesti
pysähdyksissä. Tällä hetkellä Rustalla on 91 tavarataloa Ruotsissa, 28 Norjassa ja kaksi Saksassa, ja
viime vuonna Rusta osti suomalaisen vähittäiskauppaketju Hong Kongin 24 tavarataloa. Ketju
suunnittelee avaavansa 12 uutta tavarataloa vuonna 2019. Periaatteessa kaikki kaikille markkinoille
menevät tuotteet tullaan lähiaikoina käsittelemään Norrköpingin keskusvarastossa.
– Olemme tehneet toimivaa yhteistyötä Swisslogin ja yrityksen osaavan projektinhallinnan kanssa
aina siitä saakka, kun rakensimme keskusvaraston ensimmäisen osan vuonna 2014. Tunnemme
toisemme hyvin ja kumppanuutemme on jo alusta saakka ollut erittäin toimiva ja luottamuksellinen,
Magnus Hallin kertoo.
Swisslog on uuden automatisoidun laitteiston kokonaistoimittaja. Toimitukseen sisältyy
57.000 lavapaikkaa, joita käsitellään kahdeksan Vectura-pinoamisnosturin ja niihin liittyvän ProMovekuljetinjärjestelmän avulla. Lisäksi toimitukseen sisältyy SynQ-ohjelmiston päivittäminen sekä huoltoja tukisopimuksen jatkaminen ja laajentaminen. Laajennuksen jälkeen keskusvarasto koostuu reilusta
120.000 lavapaikasta, 17 Vectura-pinoamisnosturista ja laajennetusta kuljetinjärjestelmästä – niin
tavaran vastaanoton kuin lastauksen osalta – mikä tehostaa Rustan kykyä käsitellä suuria tavaravirtoja
hyvällä varakapasiteetilla.

Laajennus on määrä aloittaa syksyllä 2019, ja sen käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan keväällä
2020.

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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