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POTRZEBY KLIENTÓW

FIRMA
Grupa

Cosentino

firmą

jest

rodzinną

międzynarodowym,

hiszpańską

o

zasięgu

zajmującą

się

produkcją i sprzedażą innowacyjnych
rozwiązań

powierzchniowych

w

sektorze projektowania i architektury.
Cosentino współpracuje ze swoimi

klientami i partnerami, oferując im
wartościowe i inspirujące rozwiązania
projektowe.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe
dzięki
markom

wiodącym
takim

i

pionierskim

jak

Silestone®,

Dekton® i Sensa by Cosentino®.
Zaawansowane technologicznie i
przyjazne środowisku powierzchnie,

pozwalające na tworzenie
niepowtarzalnych projektów
wykorzystywanych w domu i w
przestrzeniach publicznych.

Firma
COSENTINO
potrzebowała
globalnego
rozwiązania
do
zautomatyzowania logistyki w swoich
zakładach Silestone® i DEKTON®, które
obejmowałoby automatyczny odbiór i
transport
z
linii
produkcyjnych,
zintegrowane
zarządzanie
zaawansowanym,
w
pełni
zautomatyzowanym i zintegrowanym z
SAP centrum dystrybucyjnym, jak też
planowanie
i
całkowite
zautomatyzowanie
przygotowywania
ładunków z poziomu SAP.
Dział inżynieryjny opracował specjalne
elementy do obsługi końcowej jednostki
ładunkowej (płyta pionowa 12-19 Tm), z
wysokotonażowymi
wózkami
samojezdnymi AGV oraz w pełni
zautomatyzowanym
systemem
załadunku kontenerów/ciężarówek, co
gwarantuje terminy dostaw oraz jakość
przygotowywanych zleceń i dbałość o
ładunek. Udało się również sprostać
innemu wyzwaniu technologicznemu
polegającemu na wysłaniu do klientów
płyt w takim samym stanie jak przed
automatyzacją,
bez
sugerowania
konieczności wprowadzenia zmian lub
potrzeby posiadania przez klienta
odbierającego jakichkolwiek maszyny.
Firma Cosentino wybrała Cassioli na
dostawcę
różnych
kluczowych
elementów, opracowując innowacyjne
systemy, obejmujące system wjazdowy
do centrum dystrybucyjnego, układnice
o dużej pojemności składowania
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produktów, a także moduły do
przygotowywania zamówień na płyty
pionowe i pełną integrację z ERP/SAP
Cosentino.
Projekt Centrum Dystrybucyjnego
przewidywał od system modułowy, z
którego zbudowano 2 bloki z 3
układnicami i 4 automatycznymi
punktami przygotowywania płyt.

Firma
COSENTINO
wymagała
wyjątkowego traktowania każdej płyty z
produktem, co umożliwiało pełną
identyfikowalność każdej płyty i
zawartych w nich informacji (kod
kreskowy), tj. parametrów produkcji,
przechowywania i wysyłki. Szczególną
uwagę zwrócono na optymalną jakość
każdego stołu i ładunków, jak i na
wymagania w zakresie elastyczności,
szybkości i solidności systemu (praca
ciągła 24/7).

ROZWIĄZANIE CASSIOLI
 Automatyczny magazyn o pojemności
11.500 opakowań do 3.500 kg z 9
specjalnymi układnicami, służącymi
do podnoszenia opakowania płyt od
dłuższego boku (poprzecznie)
 Systemy
manipulacyjne
z
przenośnikami
łańcuchowymi,
rolkowymi
i
specjalnymi
wywrotnicami.
 Podnośniki do opakowań i płyt
 Manipulatory do przygotowania płyt,
obsługujące jedną płytę na raz
 System śledzenia danych i wymiarów
 Zintegrowanie z automatycznymi
systemami
do:
owijania,
wielkotonażowych wózków AGV i
czynności ręcznych.
 Oprogramowanie do zarządzania
Cassioli.

Cassioli opracowało i wdrożyło system
magazynowy
z
9
układnicami
pracującymi
w
trzech
blokach
magazynowych,
niezależnych
pod
względem dostępności i utrzymania.
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Magazyn zajmuje łącznie powierzchnię
4.500 m2 o wysokości 32 metrów.

Wejścia i wyjścia do/z magazynu
odbywają się na dwóch poziomach,
natomiast przygotowywanie zamówień
odbywa się na poziomie 0, z użyciem
automatycznych systemów odpowiednio
zaprojektowanych do zadań Cosentino.
Opakowania
przywożone
są
automatycznymi
przenośnikami
i
transporterami SLS z linii produkcyjnych
a następnie są przekierowywane do
systemu
kontroli
wymiarów
zewnętrznych i danych (automatyczny
odczyt wszystkich kodów kreskowych),
sprawdzających ich zgodność.
Jeśli system wykryje, że opakowanie jest
prawidłowe pod względem wszystkich
parametrów, jest kierowane dalej, jeśli
natomiast wykryta zostanie jakakolwiek
niezgodność opakowanie jest odrzucane
i
poddawane
kontroli
przez
oprogramowanie Cassioli. W momencie
gdy opakowanie znajdzie się w przedniej
części magazynu zostaje przekierowane
do odpowiedniego magazynu przez
system SLS (Shuttle Loop System) w
pobliże wejścia, gdzie jest przejmowane
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przez układnicę
oprogramowanie

wyznaczoną przez
WMS
Cassioli.

Gdy opakowanie jest przygotowywane
pod konkretne zamówienie, jest
odbierane przez układnicę w magazynie,
a
następnie
umieszczane
w
odpowiednim module służącym do
przygotowywania zamówienia z użyciem
systemu transporterów, zapewniając
większą elastyczność i gwarantując
możliwość
zamawiania
wszystkich
opakowań w dowolnym module
przygotowawczym.
System pobiera płyty pojedynczo,
zgodnie z określoną sekwencją podaną
w zleceniu załadunku (doskonale
zintegrowany z COSENTINO SAP); w
przypadku nadmiaru płyt ładunek wraca
do magazynu i płyty są automatycznie
formowane w nowy ładunek.
Gotowy ładunek jest przewożony do
stanowiska automatycznego
WWW.CASSIOLI.COM

owijania a następnie przekazywany
pojazdom LGV (pojazdy sterowane
laserowo) w celu rozmieszczenia w
tymczasowym buforze lub
bezpośredniego załadunku na
ciężarówkę, za pomocą automatycznego
systemu załadowczego.

KORZYŚCI
 CAŁKOWITA CYFRYZACJA
PRZEMYSŁU
 100% WZROST ZDOLNOŚCI
MAGAZYNOWYCH
 MAKSYMALNE
WYKORZYSTANIE DOSTĘPNEJ
POWIERZCHNI
(MAGAZYNOWANIE
TOWARÓW DO WYSOKOŚCI 32
M)
 ZNACZĄCA REDUKCJA
ZATRUDNIENIA I ELIMINACJA
ZAGROŻENIA WYPADKAMI
 WZROST WYDAJNOŚCI
PRODUKCYJNEJ
 MAKSYMALNA ORGANIZACJA
POWIERZCHNI ROBOCZEJ
 ZAKŁAD UZNANY ZA OBIEKT
„PRZEMYSŁU 4.0”
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