COBA AUTOMOTIVE

SPOLEČNOST

COBA Europe je dnes jednou z největších, nejuznávanějších a nejzkušenějších společností v oblasti
podlahových rohoží. COBA Automotive se sídlem ve Vyšných Kamencích se specializuje na výrobu
produktů z termoplastů v rámci společností COBA International Group, které se nacházejí v Evropě,
Jižní Africe a Asii.

PROBLÉM

Společnost v rámci své realizace policových regálů potřebovala získat lepší manipulaci náhradních dílů
a zvýšit bezpečnost a pořádek pro svá výrobní zařízení. Při množství dílů, které musí skladovat, se řešení
automatického skladového systému Modula ukázalo jako nejlepší volba, a to i díky úspoře zastavěné
plochy a využití prázdného prostoru haly. Zkušenost odborníků společnosti SysTech Group ukázala
možnosti ve sledování zásob i z hlediska SW propojení s Coba ERP systémem.
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ŘEŠENÍ

Získání skladovací plochy 110 m², a to jen na 14 m² zastavěné plochy
je bezpochyby úsporou. ML75 (750 kg) zatížení na polici.
Zařízení Modula Lift ML75 umožnilo společnosti Coba Automotive optimalizovat využití skladovací
plochy a získat lepší přehled o skladových položkách pomocí propojení se skladovým systémem COBAERP. Systém umožní neustálé sledování inventarizace a upozorní zákazníka na minimální množství
zásob.
Tak má zákazník vynikající přehled o uskladněných položkách. Operátor získává absolutní přehled o
uskladněných dílech pomocí ALFA baru, který ho navede do konkrétní sekce police.
Celkové řešení bylo oceněno především proto, že díly jsou vyskladněné v ergonomické výšce, operátor
se tak nenamáhá při vychystávání některých těžkých dílů a je tím zaručena bezpečnost při manipulaci.
Zároveň je zvýšena bezpečnost na jednotlivých přístupech do polic, respektive jejich přiřazení.
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KLÍČOVÉ VÝHODY
• úspora skladovací plochy
• zrychlení výdeje náhradních dílů
• jednoduchá operace se skladem
• ergonomická výška operátora
• osvětlení výdejního místa
• zabezpečený přístup

TECHNICKÉ DETAILY
Počet kusů

1

Model

Modula Lift ML75

Typ výdejního okna /
množství

Interní, jednopolicový

Police

4100 × 654 mm s nosností 750 kg

SOFTWARE
OBSAŽENÉ MOŽNOSTI

alfanumerický LED panel
automatické zavírání dveří

O společnosti SysTech Group s.r.o.
Společnost SysTech Group navrhuje automatické úložné systémy, které dramaticky zvyšují produktivitu a přesnost, snižují požadavky na
úložné prostory a zvyšují bezpečnost a spokojenost pracovníků. Nabízíme řešení, jako např. horizontální karusely, systémy řízení skladu
WMS a možnosti příslušenství, díky kterým je objednávka rychlejší a snazší. Značka Modula byla založena v roce 1987, má 31 poboček po
celém světě a výrobní továrny ve Spojených státech, Německu, Itálii a Číně.
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