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Lehdistötiedote

Sportamoren kasvu jatkuu suuremmalla automatisoidulla
varastolla
Göteborg, Ruotsi 14.05.2019 – Pohjoismaiden suurin ja nopeimmin kasvava verkossa toimiva
urheilukauppa Sportamore on laajentanut Eskilstunan automatisoitua keskusvarastoaan
yhteistyössä Swisslogin kanssa. Laajennus alkoi helmikuussa 2018 ja valmistui suunnitelmien
mukaisesti helmikuussa 2019.
”Toteutimme laajennuksen yhdessä Swisslogin kanssa ilman, että se vaikutti tavanomaiseen
tuotantoomme, mistä olemme äärimmäisen kiitollisia”, sanoo Sema Söderhäll, Sportamoren
logistiikkapäällikkö.
Laajennusta oli suunniteltu pitkään ja varastossa on nyt AutoStore®-robotteja, kuljetinjärjestelmä
sekä keräilyyn ja pakkaamiseen tarkoitetut työpisteet. Laajennuksen myötä Sportamoren
automaatioratkaisussa on yhteensä 88 robottia, 165 000 laatikkoa, 6 keräilypistettä ja 18
pakkauspistettä. Uudet laitteet asennettiin neljässä vaiheessa. Projekti testattiin ja päätettiin
virallisesti helmikuun 2019 lopussa.
”Kapasiteettimme kestää nyt kaksinkertaisen myyntivolyymin käsittelyn tämänhetkiseen verrattuna.
Mutta koska kasvamme nopeasti, olemme jo aloittaneet seuraavan vaiheen suunnittelun”, Sema
Söderhäll kertoo.
Sportamoren automatisoituun varastoon kuuluu AutoStore® eli automaattinen robottiratkaisu
laatikoiden säilyttämiseen, automaattinen kuljetinjärjestelmä (QuickMove-järjestelmä) sekä
työpisteet keräilylle, pakkaamiselle, sisäisille toimituksille ja palautusten käsittelylle. Koko järjestelmä
on datapohjainen ja sitä operoi Swisslogin varastonhallintajärjestelmä SynQ, ”Synchronized
Intelligence”, yhdessä Sportamoren oman varastonhallintajärjestelmän kanssa.

Sportamore
Sportamore AB (Publ) on pohjoismaiden suurin ja nopeimmin kasvava verkossa toimiva
urheilukauppa. Yritys perustettiin vuonna 2009 ja ensimmäinen kauppapäivä verkossa oli 1.
toukokuuta 2010. Sportamoren valikoimaan kuuluu noin 20.000 tuotetta noin 300:lta eri
tuotemerkiltä kattaen yli 30 urheilulajia. Sportamore on alusta lähtien keskittynyt tarjoamaan
asiakkailleen hyvin houkuttelevan järjestelyn tarjoamalla ilmaisen toimituksen, ilmaiset palautukset,
30 päivän avokaupan ja hintatakuun.
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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