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POTRZEBY KLIENTA
FIRMA
Tramontina jest brazylijską firmą
produkującą naczynia kuchenne,
sztućce i sprzęt AGD z siedzibą w
mieście Carlos Barbosa, w stanie Rio
Grande do Sul.
Jej założycielem w 1911 r. był Valentin
Tramontina. Obecnie przedsiębiorstwo
należy do czołowych firm w Brazylii.
Posiada dziesięć zakładów w całym
kraju, zaznaczając swoją obecność
również na rynku międzynarodowym
poprzez eksport swoich produktów do
ponad 120 krajów świata.
Tramontina produkuje ponad 18 000
artykułów, w tym sztućce, garnki i
artykuły kuchenne, zabawki, meble
drewniane i z tworzyw sztucznych dla
domu i ogrodu, a także narzędzia
ogrodnicze i wiele innych wyrobów.
Firma posiada dwa sklepy
jednomarkowe w Brazylii. W 2013 r.
otworzyła swój pierwszy concept store
w Rio de Janeiro, Tstore, a także biura

Klient zlecił Cassioli budowę centrum
dystrybucyjnego gotowych produktów z
myślą o linii sprzętu i urządzeń gospodarstwa
domowego. Cassioli dostarczyła
zautomatyzowany magazyn gotowych
produktów ze zintegrowaną kompletacją
(Good to Person). Duże gabaryty produktów i
ograniczona przestrzeń będąca w dyspozycji
zadecydowały o opracowaniu przez Cassioli
projektu 40-metrowej układnicy
magazynowej. Projekt rozpoczęto od oceny
danych statystycznych dotyczących przepływu
produktów. Jej celem było oszacowanie
wymiarów systemu oraz analiza objętości,
które posłużyły do opracowania właściwej
jednostki ładunkowej, optymalnie
dostosowanej do różnych rodzajów
produktów. Paleta opracowana na podstawie
tej analizy miała wymiary 1,45 m x 1,45 m x
2,8 m (wysokość). Projekt wymagał
połączenia ze strefą produkcji, którą
cechowała różnica wysokości. Kwestię tę
rozwiązano poprzez zainstalowanie
dedykowanego podnośnika paletowego.

dystrybucji i sprzedaży obejmujące
swym zasięgiem wszystkie kontynenty.
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Projekt został przygotowany w sposób
umożliwiający ewentualną rozbudowę w
przyszłości zapewniającą podwojenie
wydajności i przepływu.

 2 podwójne stanowiska do
kompletacji
 1 podwójne wyjście dla gotowej
palety
 1 pomocnicze wejście i wyjście w
centrum dystrybucyjnym
 Regał paletowy samonośny o
długości 41 m w celu optymalizacji
konstrukcji
 Magazyn z regałami o podwójnej
głębokości na 14 poziomach, łącznie
5.712 miejsc paletowych

ROZWIĄZANIE SOLUTION
 Zautomatyzowany magazyn
składający się z trzech układnic
magazynowych o podwójnej
głębokości składowania
 3 wózki wahadłowe SLS (RGV- Rail
Guided Vehicles) do przenoszenia
palet na wejściu i na wyjściu
 1 wejście ze stanowiskiem kontroli
kształtu palety (strefa produkcji)
 System przenośników łączących
zakład produkcyjny z centrum
dystrybucyjnym
 1 winda obsługująca centrum
dystrybucyjne
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 System SLS do obsługi stanowisk
kompletacyjnych w systemach AS/RS
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KORZYŚCI
 WYSOCE ZDIGITALIZOWANY
PRZEMYSŁ
 Stanowiska do kompletacji z
podnoszonym stołem w celu
zwiększenia ergonomii

 DUŻE MOŻLIWOŚCI
SKŁADOWANIA NA
OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
 MAKSYMALNE
WYKORZYSTANIE DOSTĘPNEJ
PRZESTRZENI
 MAGAZYNOWANIE TYLKO W
JEDNYM MIEJSCU
 WZROST EFEKTYWNOŚCI
LOGISTYCZNEJ KOMPLETACJI I
WYSYŁKI
 OPTYMALNA ORGANIZACJA
ŚRODOWISKA PRACY
 KONTROLA MAGAZYNOWANIA
ZA POMOCĄ
OPROGRAMOWANIA CASSIOLI
WMS I PEŁNA INTEGRACJA Z
NARZĘDZIAMI ERP KLIENTA
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