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RE SERVDELS- OCH VERKTYGSLAGRING

Kunden
Företaget Hartensteiner marknadsför plogar, hö-utrustning, lastvagnar och
traktorer. Efter att ha börjat som återförsäljare för Steyr och Case traktorer,
har företaget ﬂyttat till en ny plats.
En ny anläggning för jordbruksmaskiner innefattande reperationsstationer,
utställningslokaler och reservdeslager byggdes på rekordtiden 6 månader.
Bygget är baserat på senaste teknologin och beläget i ST. Marein, Knittelfeld i Österrike.
Reservdelar och verktyg lagras nu med hjälp av lagersystem från
Kardex Remstar, på ett utrymmesbesparande sätt i anläggningen.

För mer information:
www.kardex-remstar.com
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Fokusen är på service och snabb leverans av reservdelar.
För Hartensteiner är service av högsta prioritet – av den anledningen, måste reservdelar
från många olika typer av fordon och modeller ﬁnnas tillgängliga på lager. Reservdelarna
måste även vara snabbt tillgängliga och pålitliga för ge bästa lönsamhet. Det bestämdes
att man skulle byta ut det existerande hyllsystemet för lådor och kartonger.
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Lösningen

En analys gjordes på de olika artiklarna som lagrades för att komma fram till volymbehovet. Eftersom artiklarna, på grund av deras olika storlekar, former, vikt och packning, kräver speciell lagring, valdes Shuttle XP 700. Alla delar lagras på 73 hyllplan med en nyttobredd på 3.050 mm. Lagerhanteringen styrs av den användarvänliga programvaran ”Part Locator” från Kardex Remstar.
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Fördelarna I korthetet
– Storage area reduced from 88 m² to 10.38 m²
(footprint of Shuttle XP)
– Ergonomic access by means of goods to person

3

Process beskrivning
Vi förklarar mer än gärna plock
och lagerstrategier i detalj för
er. Kontakta oss för info.

– Rapid access to spare parts
– Order and clarity in the store
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Leveransen
– 1 Shuttle XP 700
– Dimensioner: W x D x H: 3.380 x 3.074 x 8.050 mm
– 73 Hyllplan, 460 kg lastkapacitet.
– Lagerhanterings system PPG „Part Locator“

För mer information:
www.kardex-remstar.com

