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Udoskonalone rozwiUdoskonalone rozwiąązania zania 
prowadzprowadząą do wydo wyŜŜszej efektywnoszej efektywnośścici

�� Na przykNa przykłładzie grupy Motip Dupliadzie grupy Motip Dupli
�� Rodzinna firma o dobrym imieniu poRodzinna firma o dobrym imieniu pośśrróód d 

producentproducentóów aerozoliw aerozoli

�� Istnieje od ponad 50 latIstnieje od ponad 50 lat

�� Siedziba w Hassmersheim, w NiemczechSiedziba w Hassmersheim, w Niemczech

�� ZarzZarząądza trzema nowoczesnymi fabrykami w dza trzema nowoczesnymi fabrykami w 
Niemczech oraz w HolandiiNiemczech oraz w Holandii

�� Ponadto: 12 filiami, 20 sklepami oraz 13 hurtowniami Ponadto: 12 filiami, 20 sklepami oraz 13 hurtowniami 
w krajach europejskich oraz Turcjiw krajach europejskich oraz Turcji



Motip Dupli HoldingMotip Dupli Holding

�� Na Na śświatowym rynku farb w aerozolach i wiatowym rynku farb w aerozolach i 
korektorkorektoróów, grupa ma udziaw, grupa ma udziałł 10%10%

�� W ostatnich latach, zarzW ostatnich latach, zarząądzanie skierowane ku dzanie skierowane ku 
Europie i dziaEuropie i działłaniu oganiu ogóólnolnośświatowemu, wiatowemu, 
wprowadziwprowadziłło pomyo pomyśślnie postanowienia dlnie postanowienia dąŜąąŜące ce 
do centralizacji oraz inteligentne, do centralizacji oraz inteligentne, 
wielozadaniowe strategiewielozadaniowe strategie

�� Cel grupy Cel grupy –– Europa Wschodnia, Bliski WschEuropa Wschodnia, Bliski Wschóód, d, 
Stany Zjednoczone, Brazylia i IndieStany Zjednoczone, Brazylia i Indie



Odrobina historii, parOdrobina historii, paręę faktfaktóóww

�� PoczPocząątek dziatek działłalnoalnośści ci –– 1955 rok, produkcja pierwszego 1955 rok, produkcja pierwszego 
chemicznego odrdzewiaczachemicznego odrdzewiacza

�� Obecnie asortyment farb w aerozolu i korektorObecnie asortyment farb w aerozolu i korektoróów skw skłłada ada 
sisięę z ponad 50000 artykuz ponad 50000 artykułłóów obejmujw obejmująących ponad 8000 cych ponad 8000 
rróóŜŜnych kolornych koloróóww

�� PojemnoPojemnośćść opakowaopakowańń waha siwaha sięę od 12 do 600 mlod 12 do 600 ml
�� W ciW ciąągu roku grupa produkuje, etykietuje, magazynuje i gu roku grupa produkuje, etykietuje, magazynuje i 

dostarcza do klientdostarcza do klientóów okow okołło 64 miliono 64 milionóów puszek w puszek 
spraysprayóów, 5,5 miliona korektorw, 5,5 miliona korektoróów oraz okow oraz okołło 2000 ton o 2000 ton 
szpachlszpachlóówki, wykazujwki, wykazująąc przy tym tendencjc przy tym tendencjęę wzrostowwzrostowąą

�� Firma niedawno Firma niedawno śświwięętowatowałła wyprodukowanie a wyprodukowanie 
miliardowej puszki sprayu ;miliardowej puszki sprayu ;--))





Logistyka dla kolorowych Logistyka dla kolorowych 
mieszaninmieszanin

�� Fabryka w Hassmersheim posiada Fabryka w Hassmersheim posiada 
magazyny podstawowych surowcmagazyny podstawowych surowcóów w 
potrzebnych do produkcji. potrzebnych do produkcji. 
�� Gazy i rozpuszczalniki sGazy i rozpuszczalniki sąą przechowywane w przechowywane w 

osobnych magazynach, wyposaosobnych magazynach, wyposaŜŜonych w onych w 
duduŜŜe zbiorniki oraz stacje roze zbiorniki oraz stacje rozłładunkuadunku

�� Fabryki I i II dzielFabryki I i II dzieląą magazyny surowych magazyny surowych 
materiamateriałłóów i ukow i ukońńczonych  produktczonych  produktóóww



Logistyka dla kolorowych Logistyka dla kolorowych 
mieszanin c.d.mieszanin c.d.

�� Magazyny oraz przestrzeMagazyny oraz przestrzeńń mimięędzy nimi a linidzy nimi a liniąą
transportujtransportująąccąą przed fabrykprzed fabrykąą II sII sąą miejscem miejscem 
pracy trzech elektrycznych podnopracy trzech elektrycznych podnośśniknikóów w 
widwidłłowych o minimalnych wymiarachowych o minimalnych wymiarach
�� MogMogąą one obracaone obracaćć sisięę o 360 stopni przy minimalnym o 360 stopni przy minimalnym 

promieniu skrpromieniu skręętutu

�� SSąą wwąąskie, niewielkie i dynamiczneskie, niewielkie i dynamiczne

�� Idealnie sprawdzajIdealnie sprawdzająą sisięę w magazynach o w magazynach o 
ograniczonej przestrzeni, wagonach kolejowych i ograniczonej przestrzeni, wagonach kolejowych i 
kontenerachkontenerach



Logistyka dla kolorowych Logistyka dla kolorowych 
mieszanin c.d.mieszanin c.d.

�� Fabryka III wytwarza aerozole poprzez Fabryka III wytwarza aerozole poprzez 
unikalnunikalnąą 22--komponentowkomponentowąą techniktechnikęę

�� TakTakŜŜe tam znajduje sie tam znajduje sięę magazyn paletmagazyn palet
�� Trzy bramy umoTrzy bramy umoŜŜliwiajliwiająą sprawny transport sprawny transport 

spaletowanych jednostek mispaletowanych jednostek mięędzy fabrykami, dzy fabrykami, 
ich zaich załładunek i rozadunek i rozłładunekadunek



Transport koTransport kołłowy optymalnym owy optymalnym 
sposobem dostawsposobem dostaw

�� Na terenie wokNa terenie wokóółł fabryk I i II biegnie linia fabryk I i II biegnie linia 
transportu transportu „„ekspresowegoekspresowego””
�� Zapewnia szybki przepZapewnia szybki przepłływ surowcyw surowcóów do linii w do linii 

produkcyjnych, transportuje produkcyjnych, transportuje spaletowanespaletowane produkty do produkty do 
magazynmagazynóów oraz dostarcza zamw oraz dostarcza zamóówione produktywione produkty

�� Elektryczny podnoElektryczny podnośśnik widnik widłłowy ciowy ciąągnie trzy przyczepy gnie trzy przyczepy 
oraz pomaga w ich zaoraz pomaga w ich załładunku i rozadunku i rozłładunku na adunku na 
poszczegposzczegóólnych stacjach lnych stacjach –– dlatego tedlatego teŜŜ jest okrejest okreśślany lany 
jako jako „„podwpodwóójny pracownikjny pracownik””



ParParęę ssłłóów o samym podnow o samym podnośśnikuniku……

�� OsiOsiąąga prga pręędkodkośćść 20 km/h 20 km/h –– nalenaleŜŜy do najszybszych w y do najszybszych w 
swojej kategorii i dobrze sprawdza siswojej kategorii i dobrze sprawdza sięę w przypadku w przypadku 
ekspresowej linii transportujekspresowej linii transportująącejcej

�� UkUkłład kierowniczy pod kad kierowniczy pod kąątem 103 stopni w potem 103 stopni w połąłączeniu ze czeniu ze 
skoordynowanskoordynowanąą funkcjfunkcjąą osi jazdy pozwala na obrosi jazdy pozwala na obróót t 
wokwokóółł wwłłasnej osiasnej osi

�� Zminimalizowany promieZminimalizowany promieńń skrskręętu jest korzystny podczas tu jest korzystny podczas 
zazałładunku na przystankach adunku na przystankach 

�� Automatyczne zmniejszanie siAutomatyczne zmniejszanie sięę prpręędkodkośści zapewnia ci zapewnia 
bezpieczebezpieczeńństwo podczas skrstwo podczas skręęcania cania 

�� Jest szczegJest szczegóólnie przydatny na nierlnie przydatny na nieróównych wnych 
powierzchniach, gdypowierzchniach, gdyŜŜ wykazuje siwykazuje sięę dobrdobrąą
przyczepnoprzyczepnośściciąą



……i powri powróót do logistykit do logistyki
�� W fabryce I sW fabryce I sąą zlokalizowane linie produkcyjne dla rzlokalizowane linie produkcyjne dla róóŜŜnych nych 

procesprocesóów w 
�� Manager fabryki koordynuje produkcjManager fabryki koordynuje produkcjęę aerozoli, uwzglaerozoli, uwzglęędniajdniająąc c 

zarzaróówno produkcjwno produkcjęę „„na zapasna zapas””, jak i niespodziewane, indywidualne , jak i niespodziewane, indywidualne 
zamzamóówienia wienia 

�� Automatyczny system rolek dostarcza zapasu standardowych Automatyczny system rolek dostarcza zapasu standardowych 
opakowaopakowańń potrzebnych do produkcji potrzebnych do produkcji 

�� Etykietowanie opakowaEtykietowanie opakowańń jest procesem automatycznym jest procesem automatycznym 
�� Etykiety sEtykiety sąą produkowane dla rprodukowane dla róóŜŜnych grup jnych grup jęęzykowych, z zykowych, z 

uwzgluwzglęędnieniem koddnieniem kodóów kreskowych w kreskowych 
�� Stosowne etykiety zawierajStosowne etykiety zawierająą taktakŜŜe informacje w je informacje w jęęzyku zyku BrailleBraille’’aa

�� ProtokoProtokołły kontrolne zawierajy kontrolne zawierająą wszystkie dane poszczegwszystkie dane poszczegóólnych lnych 
etapetapóów i dostarczajw i dostarczająą niezbniezbęędnych informacji o toku produkcji dnych informacji o toku produkcji 

�� Na koNa końńcu linii produkcyjnej puszki scu linii produkcyjnej puszki sąą automatycznie pakowane, a automatycznie pakowane, a 
nastnastęępnie zamykane i etykietowane pnie zamykane i etykietowane 

�� Na koniec elektryczne podnoNa koniec elektryczne podnośśniki widniki widłłowe przewoowe przewoŜąŜą palety palety 
produktproduktóów do magazynw do magazynóów w 



Magazyn a logistyka wewnMagazyn a logistyka wewnąątrzzaktrzzakłładowaadowa

�� Centrum logistyki znajduje siCentrum logistyki znajduje sięę w pobliw pobliŜŜu fabryki I u fabryki I 
�� CaCałła fabryka zajmuje ponad 7000ma fabryka zajmuje ponad 7000m22

�� System zarzSystem zarząądzajdzająący towarem w magazynie kontroluje cy towarem w magazynie kontroluje 
wszystkie procedury w czasie rzeczywistym wszystkie procedury w czasie rzeczywistym 

�� Analizy i ciAnalizy i ciąąggłła kontrola pozwala na szybkie reakcje na a kontrola pozwala na szybkie reakcje na 
potrzeby rynku potrzeby rynku 

�� Magazyn peMagazyn pełłni kluczowni kluczowąą rolrolęę w logistyce w logistyce 
wewnwewnąątrzzaktrzzakłładowej adowej 

�� By zwiBy zwięększykszyćć efektywnoefektywnośćść, firma Motip Dupli , firma Motip Dupli 
wspwspóółłpracuje z firmpracuje z firmąą ArtosArtos, kt, któóra oferuje pera oferuje pełłen zakres en zakres 
ususłług zwiug zwiąązanych z obszanych z obsłługugąą elektrycznych podnoelektrycznych podnośśniknikóów w 
widwidłłowych owych 

�� Wszystkie wWszystkie wóózki szki sąą wyposawyposaŜŜone w mobilne skanery one w mobilne skanery 
kodkodóów kreskowych w kreskowych 



Po raz kolejny o podnoPo raz kolejny o podnośśnikach nikach 
�� Dodatkowy, o wiDodatkowy, o więększym udkszym udźźwigu podnowigu podnośśnik jest unik jest uŜŜywany przy ywany przy 

zazałładunku i rozadunku i rozłładunku ciadunku cięŜęŜararóówek za pomocwek za pomocąą rampy oraz do rampy oraz do 
śśredniorednio-- i di dłługodystansowego transportu ugodystansowego transportu 

�� W samym magazynie trzy podnoW samym magazynie trzy podnośśniki dostosowane do niewielkich niki dostosowane do niewielkich 
przestrzeni rozwoprzestrzeni rozwoŜąŜą zapasy mizapasy mięędzy 22 alejkamidzy 22 alejkami

�� Zastosowanie podnoZastosowanie podnośśniknikóów widw widłłowych zwiowych zwięększa wydajnoksza wydajnośćść o 25% o 25% 
�� Ergonomiczny ksztaErgonomiczny kształłt kabiny daje operatorowi lepsze pole widzenia t kabiny daje operatorowi lepsze pole widzenia 

podczas manewrpodczas manewróów w 
�� Elementy kontrolowane rElementy kontrolowane ręęcznie scznie sąą przystosowane do przystosowane do łłatwej, atwej, 

intuicyjnej obsintuicyjnej obsłługi ugi 
�� Przy operacjach rozPrzy operacjach rozłładunku, operator jest wspierany przez adunku, operator jest wspierany przez 

„„elektroniczno elektroniczno –– techniczntechnicznąą pomocpomoc””, szczeg, szczegóólnie przy trudniejszych lnie przy trudniejszych 
procesach procesach 

�� MoMoŜŜliwe jest programowanie optymalnego pionowego podnoszenia liwe jest programowanie optymalnego pionowego podnoszenia 
�� Czujniki wagi sCzujniki wagi sąą odpowiedzialne za regulacjodpowiedzialne za regulacjęę prpręędkodkośści, ktci, któóra ra 

zalezaleŜŜy od ciy od cięŜęŜaru, oraz wysokoaru, oraz wysokośści podnoszenia ci podnoszenia 
�� Ponadto, wPonadto, wóózek zapewnia zintegrowany system ochrony osobistej zek zapewnia zintegrowany system ochrony osobistej 

oraz kontroloraz kontrolęę kokońńca alejki ca alejki 



Szybka i bezpieczna realizacja zamSzybka i bezpieczna realizacja zamóówiewieńń
�� W magazynie stale pracuje piW magazynie stale pracuje pięćęć pionowych zbieraczy pionowych zbieraczy 

zamzamóówiewieńń
�� Magazyn w ktMagazyn w któórym realizuje sirym realizuje sięę zamzamóówienia skwienia skłłada siada sięę z z 

dwdwóóch pomieszczech pomieszczeńń wyposawyposaŜŜonych w ruchome ponych w ruchome póółłki z ki z 
11000 miejscami dla produkt11000 miejscami dla produktóów o rw o róóŜŜnych rozmiarach nych rozmiarach 
przeznaczonych do manualnego wyboru przeznaczonych do manualnego wyboru 

�� Elektryczne wysiElektryczne wysięęgniki wypegniki wypełłniajniająą ppóółłki z tyki z tyłłu, a produkty u, a produkty 
ssąą pobierane od przodu pobierane od przodu 

�� Dla efektywnej realizacji zamDla efektywnej realizacji zamóówiewieńń magazynowany magazynowany 
materiamateriałł jest optymalnie rozmieszczony i oznaczony jest optymalnie rozmieszczony i oznaczony 
wedwedłług jug jęęzyka, regionu i czzyka, regionu i częęstostośści wyboru ci wyboru 

�� ZamZamóówione i wybrane produkty swione i wybrane produkty sąą nastnastęępnie pakowane, pnie pakowane, 
wawaŜŜone i adresowane, by dotrzeone i adresowane, by dotrzećć do stacji kodo stacji końńcowej na cowej na 
przenoprzenośśniku taniku taśśmowym mowym 

�� PrPróóŜŜniowy system podnoszenia uniowy system podnoszenia ułłatwia atwia paletowaniepaletowanie i i 
przesuwanie kartonprzesuwanie kartonóów w przyczepach czy kontenerach w w przyczepach czy kontenerach 
do wysydo wysyłłki produktki produktóów poprzez zewnw poprzez zewnęętrzny ekspresowy trzny ekspresowy 
transport kilkoma liniami transport kilkoma liniami 



PodsumowaniePodsumowanie

�� ŁąŁącznie wydziacznie wydziałł dystrybucji wysydystrybucji wysyłła do a do 
200000 transport200000 transportóów pod adresy w pod adresy 
mimięędzynarodowych klientdzynarodowych klientóów oraz w oraz 
zewnzewnęętrznych skleptrznych sklepóów w 





DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę ::--))


