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„mindent egy kézből”
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� Az Autóflex-KNOTT Kft. a nemzetközi KNOTT csoport tagja

� Személygépkocsi utánfutókat és azok kiegészítőit gyártja 1982 óta.

� Több mint 50 ezer m2 gyártócsarnok 

� 180.000 féle cikk

� 18.000 raklap befogadására alkalmas raktár. 
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1.270 db EUR rakat hely (GIBO). Ebből 254 db talajszinten,  > 800 kg és 1.016 db az 
áthidalószinteken, max. 800 kg.

Azonos technológiával további kapacitás bővítés NEM LEHETSÉGES!
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− Korlátozott szintterhelések

− Korlátozott belmagasság

− Komissiózó szinteken levegőtárolás �
tárolóhelyveszteség



2017.06.07.A Logi-Store raktárberendezés átalakítási koncepciója v.1.

5

� Raktárkezelés PDA-n

� Mérési, gyártási, technológiai adatok központi tárolása

� Kiértékelések készítése / Papírmentes dokumentáció

� Gépek állapotának / munkafolyamatainak online kiértékelése

� Hiba miatti időkiesés minimalizálása / Selejtcsökkentés

� Dolgozói teljesítmények online kiértékelése

� Sarzsok, beépülések pontos követése

� Visszamérési és selejt dokumentáció

� Egyedi félkész / késztermék azonosítás

� Egymással kommunikáló alrendszerek!
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2.612 db EUR rakat hely (GIBO). Ebből 835 db max. 1.500 kg, 909 db max. 1.000 Kg és 
868, max. 800 kg.
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Vezető sín

Mobil alváz

Futó sín
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� Gyors és zökkenőmentes bevezetés

� Részletes teszt fázis, gyors 
hibajavítás

� Betanulási időszak minimális (4 óra!)

� Dolgozói hatékonyság nőtt

� Felhasználóbaráttá alakítva

� Hibákra azonnal fény derült, de 
inkább fejlesztettük, mert a 
megbeszélt koncepciót 
leprogramozták

� Folyamatosan bővített kézikönyv
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� ERP rendszerben rendelések létrehozása

� ERP rendszerben alapanyagigények automatikus generálása

� Mobil rendszer segítségével az alapanyagigények kielégítése

� Üzemi rendszer segítségével jó/rossz darabszámok ellenőrzése

� Üzemi rendszer segítségével készre jelentés és címkenyomtatás

� Mobil rendszer segítségével a termékek átkönyvelése

� Mobil eszközökkel a kooperáció könyvelése külső telephelyen
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� Alapanyagok üzembe szállítása

� Alapanyagok manuális beépítésének követése

� Félkész-/Késztermék legyártása

� Kooperáció  / alvállalkozók ki-be szállítás / távoli online munka

� Elkészült termékek csomagolása

� Elkészült termékek kiszállítása

� Illeszkedés a meglévő raktári folyamatokhoz
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� Három egymás 
melletti lift 
egységgel
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EGY KISZOLGÁLÓ FOLYÓSÓ ESETÉN:

1.500 kg 1.000 kg 800 kg Összesen:

Régi elrendezés 254 db 0 db 1.016 db 1.270 db

Új elrendezés régi állványokkal 835 db 909 db 868 db 2.612 db

KÉT KISZOLGÁLÓ FOLYÓSÓ ESETÉN:

1.500 kg 1.000 kg 800 kg Összesen:

Régi elrendezés 254 db 0 db 1.016 db 1.270 db

Új elrendezés régi állványokkal 659 db 663 db 850 db 2.172 db

- 84 db
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Tároló kapacitás a három liftben:

átlag árumagasság 205 mm db 250 kg/tálca 400 kg/tálca

1. Lift (Tálca: 2.460 × 825 × 57 mm ) 33 66,97 m2

2. Lift (Tálca: 2.460 × 825 × 57 mm ) 33 66,97 m2

3. Lift (Tálca: 2.460 × 825 × 57 mm ) 33 66,97 m2

Összesen: 200,91 m2, mindösszesen 23,7 m2 alapterületen
(84 db EUR paletta)
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Munkafolyamatok:

− meglévő állványrendszer minőségének ellenőrzése

− állványrendszer bontása

− bontott elemek raklapra történő összekészítése, pántolása

− rakatolt elemek csarnokból történő ideiglenes elszállítása

− sínek betonba marása, betonozás

− mobil alvázak összeszerelése, üzembe helyezése

− meglévő – elbontott rendszer és új Mecalux elemek mobil kocsikra

szerelése

− EPH kiépítés, mérési jegyzőkönyv

− üzembe helyezés
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− Betonpadló kivágás megkezdése: megrendeléstől számított 36.nap

− Mobilkocsi szerelés megkezdése: megrendeléstől számított 93.nap

− Állványszerelés megkezdése: megrendeléstől számított 98.nap

− Beüzemelés és tesztelés megkezdése: megrendeléstől számított

122.nap

− Átadás-átvétel: megrendeléstől számított 124.nap
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Leírás 1. változat (nettó ár)
1. változat (nettó 

ár)
EUR

Mobil alvázak, szállítva 
és szerelve

EUR

Sínek lefektetése 
meglévő aljzatbetonba

EUR

Meglévő rendszer 
kiegészítése

EUR

Új Mecalux mobil 
raklapos 
állványrendszer 

EUR

Szállítás (import) EUR
Szerelés EUR
EPH hálózat kiépítése EUR
Lean-Lift 400 kg / 
hordozó teherbírással 2 
darab

EUR

Hänel Lean-Lift 250 kg / 
hordozó teherbírással 1 
darab

EUR

Összesen: EUR
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− Megállapodás (2016 január 27.)

− Betonpadló kivágás megkezdése:

− Mobilkocsi szerelés megkezdése:

− Állványszerelés megkezdése:

− Beüzemelés és tesztelés megkezdése:

− Átadás-átvétel:

� Vállalt

� 2016.03.03.

� 2016.04.28.

� 2016.05.03.

� Valós

� 2016.03.07.

� 2016.05.10.
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Ellenőrzések Csoport

Könyvelések Csoport létrehozása

Várakozó könyvelés Csoportból kilépés

Sikeres könyvelés Csoportzavarból kilépés

Hibás könyvelés Csoportba belépés / visszalépés / Új csoport létrehozása

Rezsikártyák Csoportos jelentés

Folyamatok Zavar

Dolgozói azonosítás Zavarokok

Dolgozókód ellenőrzése Zavar kezdése

Műveletválasztás Zavar megszakítás

Előkészítés Csoportzavar kezdése

Előkészítés kezdése Csoportzavar megszakítása

Előkészítés befejezése Műveletinfó

Csoport előkészítés Jelentések

Csoport előkészítés kezdése Ládajegy

Csoport előkészítés befejezése Termékkísérő

Művelet kezdése Munkaidőlap

Művelet befejezése Beállítások
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� Raktári be / kitárolási stratégia

� Alapanyag egyedi azonosító

� Darabolási technológia automata könyvelése

� Gyártógépek automata jelentése

� …

� Mindig lesz új feladat és fejlesztés
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Több mint 600 db, Magyarországon 
értékesített és üzembe helyezett 
raktári automata berendezés.

RAKTÁRI RENDSZEREK

MŰHELY- ÉS ÜZEMBERENDEZÉSEK

DOBOZOK ÉS TÁROLÓK

ZÁRTTERŰ RAKTÁRI AUTOMATÁK

Több százezer telepített 
raklapfér őhely.

Ezres nagyságrend ű 
műhelyberendezések az Audi, a 
Mercedes, az OPEL gyáraiba.

Műanyag ládák és rekeszek százezrei.
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TERMÉKTÍPUSTÓL FÜGGŐEN 
2 - 5 - 10 ÉV GARANCIA
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