AUNSBJERG KLÆDER SIG PÅ TIL FREMTIDEN
OG INSTALLERER LAGERROBOT I NYE
LOKALER

Ved at installere en lagerobot i deres nye lokaler, har Aunsbjerg fundet en
komprimeret løsning, hvor kvadratmeterne udnyttes til fulde, hvilket
betyder masser af resterende plads til udstilling og salg. Lagerrobotten
giver et supereffektivt værksted, samt en kort responstid og fordelene er
givet videre til kunderne i form af et reduceret tidsforbrug og et højt service
niveau.

EN KOMPRIMERET
LAGERLØSNING SOM
MINDSKER MEKANIKERNES
VENTETID
Lagerrobotten ClassicMat™ har
reduceret behovet for plads med
85% sammenlignet med
traditionel hyldeopbevaring og
Aunsbjerg har derfor kunne
benytte de ekstra kvadratmeter
til at forkæle deres kunder med
et stort udstillings- og
salgsområde. Aunsbjerg har fået
et yderst komprimeret lager og
lagerrobotten giver en hurtig og
let tilgang til produkterne, hvilket
mindsker mekanikernes ventetid.
Det kommer kunderne til gode i
form af et markant reduceret
tidsforbrug. Svind reduceres
også, da dyre værktøjer kan
opbevares under sikre forhold og
det er muligt at benytte
password til udvalgte hylder.

KORT RESPONSTID
OG HØJ OPPETID
Det var afgørende for Aunsbjerg,
at deres nye lagerløsning havde
en kort responstid og høj
oppetid. Med lagerrobotten har
de fået en danskudviklet løsning,
hvor serviceteknikerne er
indenfor rækkevidde. Med en
fjernadgang er det nemt for
serviceteknikerne at monitorere
lagerrobotten og
opdatere den, da der kan
fejlsøges på distancen. Det sikrer
en oppetid på over 99,5% og
stor pålidelighed.
Aunsbjerg forbedrer ligeledes
arbejdsmiljøet og sikkerheden,
fordi anvendelsen af stiger og
mekanisk håndteringsudstyr
elimineres.
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MED DERES NYE LAGERLØSNING
ER AUNSBJERG KLÆDT SOLIDT
PÅ TIL FREMTIDEN I EN
BRANCHE SOM ER I RIVENDE
UDVIKLING.

VIL DU UDFORSKE DINE MULIGHEDER FOR AUTOMATISERING?

Kontakt os på:
+45 7199 4800 eller info@effimat.com
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