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POTRZEBY KLIENTÓW 

 
Firma SACI zwróciła się do Cassioli 
celem stworzenia 
zautomatyzowanego magazynu do 
przechowywania gotowych 
produktów ułożonych na paletach. 
Magazyn miał być podzielony na 3 
niezależne części, z których każda 
miała być obsługiwana przez 
układnicę, aby zapewnić większą 
elastyczność i zagwarantować 
ciągłość operacyjną w przypadku 
przestojów konserwacyjnych lub 
ewentualnych awarii.  
 

 
 
W strefie wylotowej zaistniała 
potrzeba opracowania systemu, który 
umożliwiłby wstępną organizację 
palet przeznaczonych do wysyłki.  
Klient zażądał również reorganizacji 
istniejącego magazynu naziemnego i 
zintegrowania go z nowym 
magazynem zautomatyzowanym. 
 

FIRMA 
 
Firma Saci Industrie SpA założona w 

1925 roku jest dziś jednym z 

głównych międzynarodowych graczy 

w sektorze detergentów do użytku 

domowego i profesjonalnego.  

Posiada zintegrowany system 

produkcyjny, począwszy od zbierania 

i rafinacji tłuszczów, poprzez procesy 

chemicznego zmydlania, aż po 

sprzedaż. 

Saci projektuje wewnętrznie butelki, 

opakowania, obrazy oraz grafiki dla 

wszystkich dostarczanych przez 

siebie produktów.  

Z biegiem czasu firma ta stała się 

dostawcą dla niektórych wiodących 

graczy w branży dystrybucji 

zorganizowanej, nie tylko we 

Włoszech, ale również na szczeblu 

międzynarodowym, a dziś może 

pochwalić się eksportem równym 

około 30% swoich przychodów w 

głównych krajach europejskich.  
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ROZWIĄZANIA CASSIOLI 

 Magazyn zautomatyzowany (7750 
miejsc paletowych; maksymalna 
waga jednostki ładunkowej: 850 
kg), składający się z 3 układnic 
ICRANE z satelitami ISAT do 
składowania na wielu 
głębokościach; 

 System transportu bliskiego 
składający się z przenośników 
rolkowych z napędem silnikowym, 
przenośników łańcuchowych z 
napędem silnikowym i 
przenośników rolkowych 
grawitacyjnych, mogący 
obsługiwać zarówno Europalety jak 
i połączone ze sobą palety 
Düsseldorf; 

 Podnośnik do obsługi palet 
przychodzących; 

 Układarka i rozkładarka do palet 
serwisowych (Europaleta); 

 Paletyzator; 
 System kontroli typu palety, 

system odczytu kodów 
kreskowych oraz system kontroli 
kształtu i wagi palety; 

 Oprogramowanie zarządzające 
Cassioli. 
 
 
 
 
 

 
 
Cassioli zaprojektowało 
zautomatyzowany system 
magazynowania składający się z 3 
układnic ICRANE z systemem 
wahadłowych wózków paletowych 
ISAT do składowania na wielu 
głębokościach.   
Każda układnica obsługuje jeden z 
trzech obszarów magazynu, które są 
niezależne pod względem 
dostępności i konserwacji. 
Zautomatyzowany magazyn jest 
usytuowany poniżej poziomu terenu, 
zajmuje łączną powierzchnię 2850 
metrów kwadratowych i oferuje 14,7 
metrów wysokości (z czego 6 m 
znajduje się poniżej poziomu terenu). 
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Wprowadzanie i wyprowadzanie 
towarów z magazynu odbywa się na 
poziomie 0 poprzez system 
przeładunkowy składający się z 
automatycznych przenośników 
różnego typu. Palety przychodzące 
(Europalety lub połączone palety 
Düsseldorf) są umieszczane w 
magazynie za pomocą wózka 
paletowego na stanowisku 
załadunkowym: stąd palety 
przechodzą przez podwójny system 
kontroli, który weryfikuje rodzaj 
palety i odczytuje kod kreskowy.  
Jeśli system wykryje parę palet 
Düsseldorf, paletyzator wstawi 
Europaletę serwisową (1800x1200).  
Wprowadzanie palet serwisowych na 
linii jest zapewnione przez 
automatyczną układarkę/rozkładarkę 
palet serwisowych.  
Przed wprowadzeniem do magazynu 
jednostka ładunkowa jest ponownie 
analizowana dzięki systemowi 
kontroli kształtu i wagi: jeśli jest 
odpowiednia, zostaje skierowana do 
magazynu, w przeciwnym razie jest 
przenoszona do stacji jednostek 
odrzuconych, w której komputer 
kliencki obsługiwany przez system 
zarządzania Cassioli wyświetla 
informacje o znalezionej anomalii.  
 
 

Po dotarciu do magazynu paleta jest 
pobierana przez jedną z układnic 
ICRANE i umieszczana na pasie 
wybranym przez system zarządzania 
WMS za pośrednictwem wózka 
wahadłowego ISAT.  
 

 
 
Podczas wyprowadzania paleta 
zostaje odebrana z magazynu przez 
jeden z systemów układnica ICRANE-
wózek wahadłowy ISAT, umieszczona 
w systemie przenoszenia i, jeśli to 
konieczne, zdjęta z palety serwisowej 
za pomocą depaletyzatora. Sortownik 
wyjściowy wyposażony w 
czterołańcuchowe przenośniki, 
odpowiednie do obsługi również 
sprzężonych palet Düsseldorf, i 
zwrotnice rolkowe sortuje palety na 
dziesięciu grawitacyjnych 
przenośnikach rolkowych z 
terminalem przystosowanym do 
odbioru przez wózek paletowy. 
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Monitory obsługiwane przez 
oprogramowanie zarządzające 
Cassioli WMS i umieszczone nad 
każdym wylotem rolkowych 
przenośników grawitacyjnych 
prezentują wszystkie informacje 
związane z paletami i realizowanym 
zamówieniem.  
Oprogramowanie Cassioli WMS 
odpowiada również za zarządzanie 
naziemnym magazynem ręcznym o 
pojemności około 6000 miejsc 
paletowych oraz za jego pełną 
integrację z magazynem 
zautomatyzowanym. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORZYŚCI 
 
 PEŁNA DIGITALIZACJA 

PRZEMYSŁU 
 

 100% WZROST POJEMNOŚCI 
SKŁADOWANIA  

 
 MAKSYMALNE 

WYKORZYSTANIE DOSTĘPNEJ 
PRZESTRZENI 

 
 ZNACZNE OGRANICZENIE SIŁY 

ROBOCZEJ I RYZYKA 
WYPADKÓW PODCZAS PRACY 

 
 ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI 

PRODUKCYJNEJ  
 
 OPTYMALNA ORGANIZACJA 

ŚRODOWISKA ROBOCZEGO 
 

 IDENTYFIKOWALNOŚĆ 
PRZEPŁYWÓW OPERACYJNYCH 

 
 INTEGRACJA SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA CASSIOLI Z 
ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM 
KLIENTA  

 
 
 
 
 
 


