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Lehdistötiedote

Varner laajentaa AutoStore®-automaatioratkaisuaan
Swisslogin kanssa
Göteborg, Ruotsi 11.06.2019 – Yksi Pohjois-Euroopan suurimpia muotikonserneja, Varner, on
valinnut Swisslogin yhteistyökumppanikseen laajentamaan Vänersborgissa sijaitsevaa Euroopan
varastoaan. Automatisoitu varasto rakennettiin yhteistyössä Swisslogin kanssa ja otettiin käyttöön
vuonna 2016. Jo kolme vuotta myöhemmin varaston automatisointia piti laajentaa.
- Vänersborgin keskusvarasto oli jo alun alkaen valmis sisältä päin laajennettavaksi. Nopeasti kasvavan
verkkokauppamme vuoksi AutoStore®-varastomme on nyt periaatteessa kaksinkertaistettava, sanoo
Varnerin logistiikkapäällikkö Anders Eriksson.
Laajennus tarkoittaa sitä, että olemassa oleva AutoStore®-varasto – laatikoiden automaattinen
robottiratkaisu – kasvaa nykyisestä 60.000 laatikosta 116.000 laatikkoon. Ratkaisussa on laajennuksen
jälkeen yhteensä 224 robottia. Osana Swisslogin kanssa tehtyä yhteystyötä luotiin uudenlaisia
työpisteitä keräilyyn, pakkaamiseen, varastointiin, palautusten käsittelyyn ja ripustettujen vaatteiden
käsittelyyn. Nyt varastoa täydennetään kahdeksalla uudella keräilyyn ja pakkaamiseen tarkoitetulla
työpisteellä, neljällä palautusten käsittelyyn tarkoitetulla pisteellä, 24 lajittelupisteellä ja
lisäkuljetinjärjestelmillä.
- Varasto suunniteltiin ja rakennettiin mahdollisimman kunnianhimoisesti, ja nyt siitä tulee vieläkin
parempi. Yhteistyömme Swisslogin kanssa on uskomattoman tiivistä ja luottamuksellista. Heillä on
lisäksi päivittäinen vastuu varaston teknisestä ylläpidosta. Näin ollen oli itsestään selvää tehdä tämä
laajennus yhdessä Swisslogin pätevän henkilöstön kanssa, Anders Eriksson kertoo.
Varnerin automatisoituun varastoon kuuluu AutoStore®-ratkaisun lisäksi kaksi korkeavarastoa lava- ja
pientavaroille, kuljetinjärjestelmä lava- ja pientavaroille, työpisteet keräilyyn ja pakkaukseen, sisäisille
toimituksille ja palautusten käsittelyyn, ratkaisu ripustetuille vaatteille sekä hihnalajittelija. Koko
järjestelmä on datapohjainen ja sitä operoi Swisslogin varastonhallintajärjestelmä SynQ,
”Synchronized Intelligence”, yhdessä Varnerin oman varastonhallintajärjestelmän kanssa.

Tietoja Varnerista
Varner on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia muotikonserneja, jolla on lähes 11.000 työntekijää ja
1.500 myymälää seuraavissa kahdeksassa maassa: Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Islanti, Puola, Saksa
ja Itävalta. Konserniin kuuluu 11 muotiketjua: Bik Bok, Carlings, Cubus, Days Like This, Dressmann,
Dressmann XL, Urban, Volt, Wow, Levi’s Store ja Nike Store.
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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