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Pressemelding

Sportamore fortsetter veksten med utvidet automatlager
Oslo, 2019-05-14 – Sportamore, Nordens største og raskest voksende sportsbutikk på nett, har
utvidet sitt automatiserte sentrallager i Eskilstuna i samarbeid med Swisslog. Utvidelsen startet i
februar 2018 og ble fullført i henhold til planen i februar 2019.
- Sammen med Swisslog har vi lykkes med å gjennomføre utvidelsen uten at det har forstyrret den
øvrige produksjonen, noe vi er enormt takknemlige for, sier Sema Söderhäll, Chief Logistics Officer i
Sportamore.
Utvidelsen var planlagt i lang tid og besto av flere AutoStore®-roboter, banesystemer og
arbeidsstasjoner for plukking og pakking. Etter utvidelsen består Sportamores automasjonsløsning av
totalt 88 roboter, 165 000 kasser, 6 plukkestasjoner og 18 pakkestasjoner. Det nye utstyret ble
installert i fire faser, og prosjektet ble testet og formelt avsluttet i slutten av februar 2019.
- Nå har vi kapasitet til å håndtere et dobbelt så stort salgsvolum som før. Men siden vi vokser så
raskt, har vi allerede begynt å planlegge hva som skal skje i neste fase, sier Sema Söderhäll.
Sportamores automatiserte lager består av en AutoStore® – det vil si en automatisk robotløsning for
kasser – automatisk baneteknologi (QuickMove transportsystem), arbeidsstasjoner for plukking og
pakking, internleveranser og returhåndtering. Hele prosessen er datadrevet og driftes av Swisslogs
WMS SynQ – «Synchronized Intelligence» – i kombinasjon med Sportamores eget WMS.

Om Sportamore
Sportamore AB (publ) er Nordens største og raskest voksende sportsbutikk på internett. Selskapet ble
stiftet i 2009, og nettbutikken deres åpnet 1. mai 2010. Sportamore selger ca. 20 000 produkter fra
ca. 300 forskjellige varemerker innen mer enn 30 forskjellige idrettsgrener. Helt fra starten har
selskapet gått inn for å tilby kundene svært gode tjenester i form av fri frakt, 30 dagers åpent kjøp og
ulike prisgarantier.
Om Swisslog Logistics Automation
Vi former fremtiden innen intralogistikk med roboter og datastyrte og fleksible automatiserte
løsninger som gir eksepsjonell verdi for kundene våre. Swisslog hjelper fremtidsrettede selskaper å
optimere lager- og distribusjonsentre med fremtidsrettede automatiserte løsninger og programvare.
Vårt integrerte tilbud inkluderer rådgivning, systemdesign, gjennomføring og livslang service til
kunder i mer enn 50 land.
Swisslog er en del av KUKA-konsernet, en ledende global leverandør av intelligente
automasjonsløsninger med over 14.000 ansatte over hele verden.
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