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POTRZEBY KLIENTÓW 

 
Klient zwrócił się do Cassioli o 
zautomatyzowanie magazynów i 
wyposażenie linii produkcyjnych 
zakładu. 
Fabryka w Ulmi, specjalizująca się w 
produkcji pralek, potrzebowała 
najnowocześniejszych 
zautomatyzowanych systemów zdolnych 
do przechowywania materiałów i 
gotowych produktów, a także 
zautomatyzowanych systemów 
obsługujących zasilanie linii 
montażowych pralek.   
 

 
 

  

NASZE ROZWIĄZANIE 

 4 w pełni zautomatyzowane 
magazyny 

 18 urządzeń podnośnikowych 
(miniload i unitload) 

 Linie pakujące o długości 1200 m 
wyposażone w jednostki typu RGV 
(Rail Guided Vehicles) 

 Przenośniki łańcuchowe 
 Wózki SLS, RGV 

FIRMA 
 
Fabryka Arctic Ulmi w okręgu 
Dâmbovița w Rumunii jest 
największym w Europie 
Wschodniej zakładem 
produkującym sprzęt 
gospodarstwa domowego.   
Od 2002 r. większościowy pakiet 
udziałów w Arctic przejęła Grupa 
Arçelik, która zainwestowała 
ponad 135 mln euro w nowe 
technologie i nowoczesne systemy 
zarządzania produkcją. Umożliwiło 
to znaczne zwiększenie mocy 
produkcyjnych zakładu. 
Prace budowlane przy fabryce 
pralek w Ulmi rozpoczęły się w 
2017 r. Zakład, wybudowany w 
ciągu zaledwie 17 miesięcy, na 
powierzchni ponad 700 000 m2, 
wdraża najnowsze innowacje 
technologiczne i procesy 
automatyzacji zgodne z koncepcją 
Przemysłu 4.0, przy użyciu 
inteligentnego sprzętu, 
połączonego z urządzeniami i 
współpracującymi technologiami z 
wykorzystaniem robotów. Moc 
produkcyjna na poziomie 2,2 mln 
pralek rocznie sprawia, że jest to 
jeden z największych i najbardziej 

    



 
 

 

 +39 0577 684511                                                       info@cassioli.com                                    WWW.CASSIOLI.COM 

 16 punktów zrzutu na AGV 
 66 pojazdów EMS 
 84 punktów zrzutu na pojazdy EMS 
 Linie zasilające do montażu pralek 

 

 
 
Cała instalacja zakładu Arctic w Ulmi 
została skonstruowana na 3 różnych 
poziomach: parter, antresola na 
wysokości 5 m oraz piętro, na którym 
pracują pojazdy wahadłowe EMS na 
wysokości 9 m. W obrębie zakładu 
znajdują się 4 różne automatyczne 
magazyny i różne systemy 
przeładunkowe, które umożliwiają 
przemieszczanie każdego rodzaju 
materiału i produktu w sposób 
całkowicie zautomatyzowany. 
Dzięki Cassioli cały proces montażu 
został zautomatyzowany, a fabryka 
została w pełni zdigitalizowana, co 
pozwoliło na znaczne skrócenie czasu 
produkcji i obniżenie kosztów 
operacyjnych. Zainstalowane systemy 
pozwoliły na przechowywanie 4 
głównych elementów wchodzących w 
skład pralek, tj. kotłów, osłon bębnów, 
bębnów i obudów. 

 
 
Ogół powyższych podzespołów, po 
wykonaniu i kontroli w punktach 
testowych, jest transportowany do 
magazynu za pomocą specjalnych 
przenośników i wahadłowych pojazdów 
automatycznych SLS. Oprócz 
magazynowania niniejszych 4 
podzespołów, firma Cassioli stworzyła 
również specjalne linie i automatyczne 
systemy do transportu i magazynowania 
pozostałych komponentów niezbędnych 
do montażu pralek. 
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Wykorzystano do tego przenośniki, 
pojazdy wahadłowe SLS, pojazdy 
automatyczne AGV oraz 
zautomatyzowane pojazdy wahadłowe 
EMS. Podzespoły przyjmowane od 
dostawców są transportowane 
przenośnikami do magazynu. Stamtąd, 
za pomocą poruszających się po 
podwieszanych torach pojazdów 
wahadłowych EMS, przemieszczają się 
do 84 naziemnych punktów zrzutu 
(dropping points). Tam też skrzynie z 
komponentami są opuszczane z góry, a 
operatorzy odbierają materiały do 
montażu. 
 
 

UZNANIE ZE STRONY 
ŚWIATOWEGO FORUM 
GOSPODARCZEGO 

Po zainstalowaniu zautomatyzowanych 
systemów Cassioli zakład został uznany 
przez Światowe Forum Gospodarcze za 
wzór do naśladowania w stosowaniu 
zasad koncepcji Przemysłu 4.0. Przejawia 
się ona skuteczną integracją technologii 
czwartej rewolucji przemysłowej w celu 
zwiększenia wydajności produkcji 
poprzez całkowicie zdigitalizowany 
przemysł, w którym wszystkie procesy są 
wzajemnie skorelowane. Procesy 
zachodzą w sposób całkowicie 
autonomiczny, z zastosowaniem 
interfejsu człowiek-maszyna, który 
informuje operatorów w czasie 
rzeczywistym o zachodzących procesach, 

zwiększając tym samym wydajność 
produkcji i minimalizując ryzyko błędów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kliknij tutaj, aby zobaczyć wideo: 
 

                  
 
 
 
 

KORZYŚCI 

 PEŁNA DIGITALIZACJA 
PRZEMYSŁU 
 

 ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI 
PRODUKCYJNEJ 
 

 MINIMALIZACJA RYZYKA BŁĘDU 
 

 11% REDUKCJA KOSZTÓW 
OPERACYJNYCH 

https://www.youtube.com/watch?v=7tDusMOFKpI

