
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Új IKEA elosztó központ 

A svéd lakberendezési cég új Tejon Ranch-i elosztó központjában alkal-
mazott technológiával növelhető az anyagáramlási folyamatok hatékony-
sága. Az IKEA raktárgazdálkodási menedzsere szerint az európai léte-
sítmények tapasztalatait felhasználva az új elosztó központban példaér-
tékű megoldást sikerült alkalmazni. 

Tárgyszavak: raktár; raktárgazdálkodás; elosztó központ; beszállítás; 
betárolás; komissiózás; kitárolás. 

Az elosztó központ sajátosságai 

Az IKEA áruházak bemutatótermek és raktárak is egyben. A kínálatban 
bútorok, szőnyegek, lámpák, képkeretek, háztartási felszerelési eszközök, 
órák és virágcserepek is szerepelnek. A legtöbb bútort úgy tervezték, hogy 
azok a vásárlók által könnyen összeszerelhetőek legyenek. Ez az anyagkeze-
lést is megkönnyíti, miközben a tárolási és a szállítási költségeket is csökkenti. 

A legtöbb termékük lapra szerelt, így tömören, jó térkihasználással raktá-
rozhatók. 

A Tejon Ranch-i elosztó központban automatizált magasraktári kialakítást 
alkalmaztak. A magasraktári megoldás egyébként nem megszokott az IKEA 
európai elosztóközpontjaiban sem. De az igazán újszerű megoldást a 
magasraktári és a többi raktári rész kapcsolata jelenti. 

Általában kötöttpályás eszközökkel oldják meg az egységek betárolási 
helyhez mozgatását. Itt azonban nem alkalmaznak ilyet, így az anyagmozga-
tási műveletek hatékonyabbakká válnak, miközben a komissiózásnál megtett 
távolságok is csökkenthetőek. 

Görgős szállítópályákkal szolgálják ki a magasraktárat, így az emelőtar-
gonca-forgalom csökkenthető. A gyorsan forgó termékek kigyűjtését is meg-
könnyíti az alkalmazott technológia. Továbbá ez az IKEA első vezeték nélküli 
kommunikációt alkalmazó létesítménye Észak-Amerikában. 

A rugalmasság a raktár másik előnye: mind Euro (80 x 120 cm-es) rako-
dólapok, mind IKEA rakodólapokat (80 x 200 cm) képes kezelni. 

Az épület és a raktárkészlet az IKEA tulajdonában van, azonban az üze-
meltetést egy harmadik fél, a Genco végzi. A Genco cég az internetes B2C 

 



rendelések kielégítése területén rendelkezik tapasztalatokkal, az ebből szár-
mazó előnyt az IKEA a későbbiek folyamán várhatóan kamatoztatni tudja 
majd (1. ábra). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A beérkező áruk ellenőrzésen mennek át (alul). Az egyik részük a magasraktár körül elhelyezkedő 
állványos raktárba kerül (jobb és bal oldalt). A komissiózás ezen tárolóhelyek alsó két szintjéről törté-
nik. Ezek utántöltését és a teljes egységként kiszállított rakományokat a felsőbb szintekről. Ezután 
innen a kiszállítási térbe kerülnek az egységrakományok. A fennmaradó áruk (az áttárolásra és a 
közvetlen kiszállításra (cross-docking) kerülők) a magasraktár mellett végigfutó görgős pályára kerül-
nek (középen). Az áttárolandó egységeket emelőtargoncák veszik le a görgős szállítópályákról és a 
kiszállító térbe viszik (felül). A magasraktárba kerülő egységeket felrakógéppekkel tárolják be a meg-
felelő tárolóhelyre. A magasraktári komissiózást ugyanezekkel a felrakógépekkel végzik. 

 

1. ábra Az elosztó központ elvi elrendezési vázlata 
2.  

Beszállítás 
Tejon Ranch Los Angeleshez közeli fekvése alkalmassá teszi az új el-

osztó központot, hogy az IKEA nyugati parti egységeit ellássa, melyek közül 
hat Kaliforniában, egy Houstonban és egy Seattle-ben található. Ez év folya-
mán négy kanadai áruház ellátása is ennek az elosztó központnak lesz a fel-
adata. 
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Az IKEA világszerte gyártja az általa forgalmazott termékeket. Kétharmad 
részben a Long Beach-en található kikötőből konténerben érkezik az áru, az 
Észak-Amerikában gyártott termékeket pedig közúton szállítják az elosztó 
központba. 

A hajón érkező rakományokról előzetes értesítést kapnak, a közúton ér-
kező rakományokat az épület teljes hosszában elhelyezkedő harminc kapuhoz 
irányítják úgy, hogy a belső anyagmozgatási igény minimális legyen. 

Az érkező rakományokat beérkezéskor azonosítják, ekkor az adatok a 
raktár-irányítási rendszerbe (WMS – warehouse management system) kerül-
nek. Az egységrakományokra egyedi azonosító kerül, amelyet szintén beol-
vasnak és eltárolnak. Ezután a raktár-irányítási rendszer a betárolandó egy-
ségrakományok adatait összesíti és a megfelelő emelőtargoncához továbbítja, 
amely a megfelelő betárolási helyre szállítja azokat. 

A raktár kialakítása igazodik az áruházakéhoz. Ez teszi lehetővé, hogy a 
szállítóeszközök rakodásánál figyelembe vegyék azok elrendezését és a ren-
delési tervüket. 

A rakományok közel felét az állványos tárolóterekbe tárolják be, amelyek 
a magasraktár két oldalán találhatók külön osztva az Euro és a hosszabb 
IKEA rakodólapok szerint. Az állványok hat szintesek, a felső négy szinten a 
tartalékkészleteket tárolják, az alsó két szinten a komissiózás történik. 

Betárolás 
A nagy forgási sebességű teljes egységrakományokat a tízszintes 

magasraktári részen tárolják. Emelőtargoncák teszik a rakodólapokat az át-
meneti tárolóból a görgős pályára, amely a magasraktári felrakógépek átadó 
helyeire továbbítja azokat. A görgősorok alatt mozgó asztalok találhatók, ame-
lyek az egyes rakodólapokat mozgatják. A ki- és betárolás a raktár ugyanazon 
végén történik a második állványszinten. Ezáltal a raktári felrakógépek által 
bejárandó úthossz rövidebb, mintha ez a magasraktár két végén történne. A 
leggyorsabban mozgó egységek kerülnek a legközelebbi tárolóhelyekre. Miu-
tán a görgős pályák végigfutnak a raktár teljes hosszán, a közvetlenül kiszállí-
tásra kerülő rakományokat is ezek szállítják ki a raktárból, így az emelőtar-
goncák által bejárandó úthossz is csökken. Az emelőtargoncákat csak a gör-
gős pályák rakodására használják. A görgős pálya két végén 
olvasóberendezésekkel azonosítják az egységrakományokat. Ez alapján hatá-
rozzák meg, hogy a rakodólap betárolásra vagy közvetlen kiszállításra kerül, a 
sérült vagy túl széles rakodólapokat pedig leveszik a görgősorról. 

A közvetlen kiszállításra kerülő egységek a teljes beérkezett mennyiség-
nek kb. negyedét teszik majd ki, ha a raktár teljes kapacitással üzemel. Ide 
azok az egységek tartoznak, melyeket még aznap vagy legfeljebb négy napon 
belül kiszállítanak. 

 

 



A magasraktárba kerülő rakodólapokat négyesével szállítókocsikra rak-
ják, amelyek a 24 folyosó egyikéhez viszik azokat az átadóasztalokhoz, ahol 
egyidejűleg három egység fér el. Innen veszi fel és tárolják be a magasraktári 
felrakógépek a rakodólapos rakományokat, melyek száma további hattal bő-
víthető. A felrakógépek be- és kitárolási teljesítménye max. 35 rakodólap órán-
ként. 

A raktár-irányítási rendszer határozza meg, hogy a felrakógép 58 000 
tárolóhely közül hová tárolja be a rakományt. A felrakógép-kezelő beolvassa 
a rakomány azonosítóját ezután a rádiófrekvenciás készülékén megjelenik 
a folyosón belüli pontos tárolási helye. A kezelő a betárolás után újra beolvas-
sa a rakomány vonalkódját, így megerősítve a betárolás tényét a megfelelő 
helyre. 

Komissiózás, kiszállítás 

Az IKEA-áruházak éjjelente küldik a megrendeléseiket, ami alapján a rak-
tár-irányítási rendszer elkészíti a komissiózási és a kiszállítási tervet. 

Az állványos tárolóhelyen egyszerre három folyamat zajlik. A bontat- 
lan teljes egységrakományok a fenti tárolóhelyekről közvetlenül kerülnek az 
expediáló térbe, másrészt ezeket a felső tárolóhelyekről az alsó két szintre is 
átrakják a komissiózáshoz, az alsó két szinten levő tárolóhelyekről komissióz-
nak. 

A rendszert úgy alakították ki, hogy egyidejűleg lehessen végrehajtani az 
összes műveletet. Ezáltal helyet takaríthat meg a komissiózó térben. 

A kiszállítandó bontatlan egységrakományokat vonalkódjuk leolvasása 
után szállítják. Az áruházak, ha kevesebb, mint egy egységrakománnyit ren-
delnek egy raktározási egységből, akkor a rakodólapot vegyes termékekkel 
rakják tele, majd egy egységként rögzítik, csomagolják, és átszállítják a 
magasraktárból kiszállított egységekkel együtt a kiszállítási térbe. 

A múlt évi megnyitása óta, az IKEA nagyon elégedett a Tejon Ranch-i lé-
tesítményének teljesítményével. Várható, hogy a jövőben az elosztó központ 
tevékenységi köre bővül és így a teljesítménye is növekedni fog újabb raktá-
rak kiszolgálásával és további termékek tárolásával. Az épület a jelenlegi mé-
retének duplájára bővíthető. 

Az IKEA nem késlekedik, hogy a Tejon Ranch-i egyedülálló anyagáram-
lási és anyagkezelési megoldásának előnyeit alkalmazza. Marylandben már 
épül az IKEA hasonló megoldáson alapuló új elosztó központja. 

 
 
 
 
 

 



 

IKEA – Tejon Ranch – Lebec, California 
Építkezés kezdete:    2001 június 
A létesítmény mérete:    850 000 négyzetláb (≈ 78 965 m2) 
Kezelt áruféleségek száma:   5000 
Alkalmazottak száma:    110, két műszakban 
Éves komissiózási mennyiség:   1,3 millió 
Alkalmazott anyagmozgató gépek:  Hyster Co., www.hyster.com 
Elektromos kézi anyagmozgató gépek: Atlet Inc., www.atlet.com 
Magasraktári felrakógépek:   LTW (Lagertechnik Wolfurt), www.moderngroup.com 
Magasraktári állványrendszer:   Schäfer Systems, www.ssi.schaefer-us.com 
További állványrendszer:   Frazier Industrial Co., www.frazier.com 
Állványszerkezet kivitelező:   WEI West, www.weinet.com 
Folyamatos működésű berendezések:  Arbor Material Handling Inc., www.warehousedesign.com 
Raktár-irányítási rendszer:   MA-System, www.masystem.com 
Vezeték nélküli adatátviteli rendszer:   Symbol Technologies, www.symbol.com 
Vonalkódolvasó berendezések:   SICK Optic-Electronics Inc. www.sickoptic.com 
       PSC Inc., www.pscnet.com 
Automatizált csomagológép:   Wulftec International, www.wulftec.com 
Árufogadó és kiszállító berendezések:   Kelley Dock Systems, www.kelleycompany.com 

 
(József T. Attila) 
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