MAV

/ OBJECTIVO: OPTIMIZAR
Colocamos, uma vez mais,
o cliente no centro das nossas
ideias.
Investimos em projectos
inovadores, porque acreditamos
que optimizando os processos,
podemos melhorar o serviço.
Automatizamos e tornamos
a movimentação da mercadoria
mais eficiente, melhoramos
o cuidado dedicado à expedição
e reduzimos os tempos de reacção.
Partilhamos consigo realizar
tudo isto no novo edifício
que se ergue na parte posterior
das instalações de Fontaneto
d'Agogna.
Partilhamos consigo como
conseguimos realizar tudo isto
no novo...

/ PORQUÊ MAV?
A tendência para a melhoria
contínua e a inovação atravessa
todo o sistema Caleffi
e concretiza-se no número
de projectos destinados
a optimizar os fluxos de trabalho,
os processos produtivos
e a organização administrativa
em geral.
O mais recente é o Armazém
Automático Vertical.
A necessidade de encontrar
um espaço amplo destinado
a armazém para produtos acabados
e semi-acabados conduziu
à construção de uma estrutura
vertical que integra vários níveis
de automatização, externa à área
produtiva, mas totalmente
integrada na actividade
de expedição.

Uma estrutura que, tendo sido
construída directamente
na parte posterior da sede
principal, permitiu
ir ao encontro da exigência
de encontrar espaços
de edificação separados.
Um projecto que permite
aumentar a eficiência dos
processos logísticos e melhorar
posteriormente o nível de
serviço oferecido ao cliente.
Iniciada em 2008 e articulada
em várias fases, a instalação
foi testada em Dezembro de
2009, com a entrada em
funcionamento do armazém.
O MAV funciona em pleno desde
Janeiro de 2010.

/ COMO FUNCIONA

1

. Parte das matérias-primas e
semi-acabados chegam ao armazém
provenientes das instalações Caleffi ou
de fornecedores certificados.
Por sua vez, da produção interna,
chegam os produtos acabados que são
armazenados e expedidos aos
destinatários finais.
A sua movimentação ocorre de forma
totalmente automática, gerida pelo
sistema de gestão.
Todo o processo é suportado por
tecnologias Wi-Fi e RF.
INOVAÇÃO.

A fiabilidade
e a melhoria derivam da escolha
de investir em inovação tecnológica.
Uma gestão veloz da informação
permite uma total rastreabilidade do
produto e um melhor controlo dos
processos.
Mais um passo em direcção ao cliente.

2

. A ‘construção vertical’ é
formada por estruturas metálicas
autoportantes com sistemas de
movimentação automáticos (handling).
No interior distinguem-se duas áreas
de actividade: um armazém de paletes e
um armazém miniload para produtos
dispostos em caixas.
Cada área possui um grupo de estantes
de profundidade simples, dispostas ao
longo de 4 corredores, cada um dos
quais servido por um transelevador
dedicado e com recuperação
energética, num total de 8 corredores,
8 transelevadores e transfers
integrados.
AUTOMATIZAÇÃO. Redução
dos prazos e de possíveis erros
de identificação e registo,
substituição da documentação em papel
e de arquivos de consulta lenta,
a favor de informações completas
e disponíveis em tempo real.
Aceleração das expedições.

3

. O armazém de paletes possui um
buffer dinâmico, uma autêntica área
de espera para as unidades de carga
retiradas com maior frequência,
com o objectivo de evitar circulações
inúteis de material.
Em simultâneo, um robô manipulador
com sistema de visão para
despaletização das caixas, reabastece
o armazém miniload que, na saída,
dispõe de buffers dinâmicos,
denominados Syncron, adequados
à paragem temporária das caixas
à espera de levantamentos posteriores.

4

. Encontram-se em funcionamento
6 cais de picking de ergonomia elevada
e eficiência dedicadas às operações
de recolha sincronizada, quer
de produtos acabados, quer de semiacabados.
O operador é guiado pelo sistema
informativo nas actividades de
reconhecimento dos artigos,
contagem, pesagem e preparação das
encomendas para a expedição.
OPTIMIZAÇÃO. Melhoria de todos
os processos logísticos e tendência
para a excelência do serviço.

SINCRONIZAÇÃO. Integração do
trabalho humano com a tecnologia de
vanguarda e aproveitamento máximo
das vantagens da automatização.
Operações reduzidas ao mínimo,
deslocação aperfeiçoada da
mercadoria, actividades dos
operadores simplificadas.

/ DADOS DO EDIFÍCIO
Ano de entrada em funcionamento

12/2009

Função do armazém

Armazenamento e distribuição

Tipo de artigos geridos

Matérias-primas, semi-acabados/componentes, produtos acabados

tipo de clientes

Grossistas/distribuidores

Tipo de unidades de carga armazenadas (dimensões, quantidade
máxima em stock)

Paletes (800x1200x1220 mm e 1000x1200x1220 mm; até 14 000)

Tipo de construção

Nova construção

Superfície coberta

3120 m2

Altura pé-direito livre

32,70 - 21 m

Comprimento

96 m

Meios de movimentação

4 transelevadores para paletes, 4 transelevadores para caixas

caixas (600x400x320 mm; até 51 000)

com 4 postos, 8 svl
Como e onde é efectuado o picking

Por ordem, em 6 cais de picking a partir de paletes e caixas em simultâneo

Gestão operativa

Informatizada

Sistemas de identificação dos materiais

Código de barras

Sistemas de transmissão dos dados aos operadores

Terminais batch, radiofrequência, terminais fixos
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