MAV

/ DOEL: OPTIMALISEREN
Bij Caleffi staat de klant zoals
steeds centraal! We investeren
voor hen in innovatieve projecten
omdat we van mening zijn dat we
hierdoor onze service kunnen
verbeteren. Dankzij een optimale
automatisering van
goederenbehandeling garandeert
Caleffi een betere service:
snellere verzendingen en een
kortere reactietijd.
Waar realiseert Caleffi dit
alles? In het gloednieuwe gebouw
achter de fabrieken van
Fontaneto d’Agogna.
We vertellen er u graag meer over…

/ WAAROM AVM?
Caleffi wil haar systemen
voortdurend verbeteren en
vernieuwen. Het doel? De
optimalisatie van werkstromen,
productieprocessen en
beheerorganisatie.
Onze meest recente verwezenlijking
is het automatische verticale
magazijn. We slaan eindproducten
en halffabricaten op in een grote
magazijnruimte. Dankzij de
verticale constructie met
verschillende
automatiseringsniveaus stockeren
we uiterst efficiënt.
De constructie bevindt zich buiten
de productieruimte, maar is
volledig geïntegreerd in de
verzendafdeling.

Met het AVM-systeem verloopt de
logistiek doeltreffender. En dus
verbetert het de kwaliteit van
de klantenservice …
Caleffi bouwde het pand tegen
het hoofdgebouw aan. Een
aparte bouwgrond zoeken was
daardoor niet nodig. Het
project startte in 2008 en
bestond uit meerdere fasen. In
december 2009 nam Caleffi het
magazijn in gebruik en testte
het systeem. Sinds januari 2010
werkt het op volle kracht.

/ HOE WERKT HET?

1halffabricaten
. De grondstoffen en
komen uit de fabrieken
van Caleffi of van gecertificeerde
leveranciers van het magazijn.
De eindproducten zijn echter
afkomstig van onze interne
productieafdeling. Ze worden
opgeslagen en uiteindelijk naar
de klanten gestuurd.
De producten worden volledig
automatisch door het beheersysteem
verwerkt. Het hele proces wordt door
wifi- en RF-technologieën
ondersteund.

INNOVATIE.

Caleffi investeert
in technologische vernieuwing.
Het resultaat? Een sterk verbeterd
en uiterst betrouwbaar systeem.
Dankzij geavanceerd informatiebeheer
zijn de producten altijd traceerbaar
en hebben we elke stap in het proces
onder controle. Een extra service voor
de klanten!

2

. De verticale constructie bestaat
uit zelfdragende metalen frames
en automatische handlingsystemen.
Er zijn twee werkzones:
het palletmagazijn en het
miniloadmagazijn voor producten
in bakken. Elke zone heeft stellingen
langs 4 gangen. Elke gang heeft een
stellingtransporteur
met energieterugwinning.
In totaal zijn er 8 gangen,
8 stellingtransporteurs
en 8 geïntegreerde wagens.
AUTOMATISERING. Dankzij het
AVM-systeem verzenden we sneller.
De verwerkingstijden zijn immers
korter en er worden minder
identificatie- en registratiefouten
gemaakt. De tijd van papieren
documenten en langzaam werkende
archieven is voorbij! Alle informatie
is meteen beschikbaar.

3een. dynamische
Het palletmagazijn heeft
buffer. Dit is een

4ergonomische
. Het AVM-systeem heeft 6 uiterst
en efficiënte

wachtruimte voor de laadeenheden
die het vaakst worden opgenomen.
Zo voorkomen we dat het materiaal
onnodig circuleert.
Het miniloadmagazijn wordt
bevoorraad door een grijparm.
Ook dit magazijn heeft dynamische
buffers (Syncron) om bakken tijdelijk
te parkeren.

pickingplaatsen voor de eindproducten
en halffabricaten.
Het informatiesysteem begeleidt
de werknemer: het herkent
de artikelen, telt en weegt de orders
en bereidt de verzending voor.

SYNCHRONISATIE.

Het AVM-systeem
combineert menselijke arbeid met
geavanceerde technologie. Dankzij de
automatisering worden de goederen
optimaal vervoerd en is het werk van de
arbeider eenvoudiger.

OPTIMALISERING.

Het AVMsysteem verbetert alle logistieke
processen. Zo kan Caleffi haar klanten
een uitstekende service bieden.

/ GEGEVENS VAN DE CONSTRUCTIE
Ingebruikneming

December 2009

Functie van het magazijn

Opslag en distributie

Type beheerde artikelen

Grondstoffen, halffabricaten en eindproducten

Type klanten

Groothandelaars en distributeurs

Type opgeslagen laadeenheden

Palletten (800 x 1200 x 1220 mm en 1000 x 1200 x 1220 mm; tot 14.000 in voorraad)
Bakken (600 x 400 x 320 mm; tot 51.000 in voorraad)

Gebouw

Nieuwbouw

Overdekte oppervlakte

3120 m²

Hoogte onder de ketting

32,70 bij 21 m²

Lengte

96 meter

Verplaatsingssystemen

4 stellingtransporteurs voor palletten, 4 stellingtransporteurs voor bakken
met 4 plaatsen, 8 SVL's

Uitvoering van de picking

Op bestelling, tegelijkertijd op 6 pickingplaatsen van palletten en uit bakken

Beheersysteem

Geïnformatiseerd

Identificatiesysteem voor de materialen

Streepjescode

Dataoverdracht naar de werknemers

Via batch terminals, radiofrequentie en vaste terminals
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