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Cipőt a cipőgyárból – 
rádió-távvezérlés a raktári anyagmozgatásban 

A több mint száz éves Rieker a kiváló minőség megőrzése érdekében 
túlnyomórészt kézzel varrott cipőket gyárt. Négy termelő üzeme van Ma-
rokkóban, Tunéziában, Romániában és Szlovákiában. Az Észak-Komá-
romban létesített üzeme mintegy nyolc éve a közép-európai piacot látja el 
termékeivel. A Rieker cipőgyár ezen a telephelyen létesítendő megfelelő 
raktár koncepciójának kidolgozásával és üzembe helyezésének előkészí-
tésével bízta meg tavaly a „Gischarowski Planer + Berater GmbH” terve-
ző és tanácsadó céget. 

Tárgyszavak: elosztó központ; rádió-távvezérlés; raktár; állvány; 
targonca; tömbtárolás; cipőgyártás; Szlovákia; 
Németország. 

Az új raktározási koncepció indokai 
A Rieker cég eddigi, központosított logisztikai felépítésének értelmében a 

négy telephelyen előállított cipőket közúton a németországi tuttlingeni elosztó 
központba szállították. Ott általában osztályozás nélkül, mindössze átvették a 
szállítmányokat és azonnal ismét a szolgáltatóknak osztották szét, akik a táro-
lást, a komissiózást és a határidőre szállítást is átvállalták. A szlovákiai és ro-
mániai üzemeket érintő új koncepció értelmében a termékeket ezentúl a ter-
melési telephelyen előzetesen komissiózzák és közvetlenül szállítják a végső 
ügyfeleknek. Például egy szezonális kollekcióváltás esetén néhány millió pár 
cipőt kell megmozgatni. 

A szállított cipők több mint 80%-át az előzetes megrendeléseknek megfe-
lelően, meghatározott szállítási határidőre kell kiszállítani. Tehát a gyártási 
folyamat kezdetén már ismert, hogy a cipőket milyen határidőkre kell a keres-
kedőknek leszállítani. A különböző nagy megrendelők, pl. az áruházak vi-
szonylag korán átveszik a cipőket, mert saját raktárakkal rendelkeznek és a 
finomelosztást is elvégzik. Viszont a kiskereskedők zöme a megrendelt cipő-
ket a leszállítási határidőig a szlovákiai termelőnél hagyja, ahol azokat egy 
meghatározott határidőre előkomissiózni kell. Ezzel a határidővel van kapcso-
latban a betárolási időpontja és a kiszállítás napja. Valamennyi cipőt napra 
pontosan lehívják a raktárból kereskedők számára és a szolgáltatók között 
elosztják, akik az illető országbeli finomelosztást elvégzik. 

 



A meghatározott időponthoz kötött be- és kitárolás miatt igen nagy raktári 
készlet halmozódik fel, amit az adott kritériumoknak megfelelően kezelni kell. 
Ez viszont azt jelenti, hogy igen kompakt módon, tömbtárolással lehet a ter-
méket raktározni, mivel nem kell közvetlenül hozzáférni minden egyes tartály-
hoz, dobozhoz vagy rakodólaphoz. Az ügyfelekhez szállítás előkészítésekor 
nagyobb mennyiségű, esetenként akár több száz rakodólapos rakományt kell 
megmozgatni. Így gyorsan nyilvánvalóvá vált a logisztikai tervezők számára, 
hogy a raktározásra csakis tömbtárolási mód jöhet szóba, kevés közlekedő 
folyosóval és megfelelő mértékű automatizálással. 

Döntés a rádió-távvezérlésű ingajárat mellett 
A legkülönbözőbb raktározási rendszerek jöhettek szóba az állvány nél-

küli tömbtárolástól, az utántölthető állványos tároláson át, a bejárható állvá-
nyos tárolásig. A megrendelőnek az volt a kívánsága, hogy a raktározási 
rendszer gépesítésének és automatizálásának mértéke minél szerényebb le-
gyen. Ezért az állványos tömbtárolás rádiótávvezérlésű ingajárattal való ki-
szolgálása mellett döntöttek.  

A tárolócsatornákat akkumulátorral táp-
lált, távvezérelt, villamos működtetésű áll-
ványkocsikkal szolgálják ki, amelyek a tá-
rolócsatornákban különleges vezetősíneken 
mozognak és a tárolóoszlopos emelőtar-
gonca által beszállított rakodólapokat viszik 
a megfelelő tárolóhelyre, vagy onnan kiadják 
azokat. Ezeknek a síneknek a felső része a 
rakodólapok tárolási szintje. A sín alsó része 
különleges kialakítású, amelyik megvezeti az 
állványkocsi kerekeit. A betárolás kezdetén 
az állványkocsit egy emelővillás targonca a 
megfelelő tárolócsatorna vezetősínjére he-
lyezi. Az emelővillás targonca ezután az első 
rakodólapot a helyszínre hozza és az áll-
ványkocsira rakja. A targoncavezető ekkor 
rádió-távvezérléssel megindítja az állvány-
kocsit, amelyik automatikusan a tároló-
csatorna végére megy (1. ábra).  

 
 

1. ábra A rádió-távvezérlésű 
állványkocsi rendszer elve Ezalatt a targonca odahozhatja a kö-

vetkező rakodólapot. Az emelőtargonca és 
az állványkocsi működése egymástól teljesen független, ami így nagy be- és 
kitárolási teljesítményt biztosít. Az állványkocsi csak addig vesz át rakodóla-
pokat, amíg hely van az adott tárolócsatornában. Ezután a targonca villájával 
leemeli az állványkocsit és áthelyezi az állvány egyik másik szekciójába. 

 



A választott megoldás előnyösebb, mint az állvány nélküli tömbbtárolás, 
tekintettel a raktári csarnok 8 m-es belmagasságára. Állvány nélküli tömbtáro-
lás esetén ugyanis legfeljebb négy rakodólap helyezhető egymásra, tehát ily 
módon a csarnok belmagassága nem lenne kihasználva. Ehhez még hozzájá-
rult, hogy az állványkocsi által kiszolgált szintek alatt egy szabad raktározási 
térről is kellett gondoskodni, ahol a még nem komissiózott cipőket lehet elhe-
lyezni. Erről az előraktározási helyről csak azután kerül az áru az állványkocsi 
által kiszolgált magas állványra, ha a darabszám és a szállítási határidő ösz-
szehangolása megtörtént. Mindkét tárolótérben huzalháló-oldalfalú rakodóla-
pokat használnak tárolási segédeszközként. 

A termelésből a vonalkóddal ellátott cipő a kartondobozba kerül, amelyi-
ken ugyancsak vonalkódcímke van. A cikkszám és méret szerint osztályozott 
cipőket az azonos vonalkódcímkével ellátott gördülőtartályokba rakják. 
Ilymódon háromszoros biztonsággal végezhető el a készletnyilvántartás. Bár-
mikor ismert, hogy melyik pár cipő melyik gördülőtartályban van. A raktári nyil-
vántartást számítógépes rendszerrel oldották meg (2. ábra). 
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kielégíteni. Ezt éjszaka elvégzik, úgy hogy másnap reggel Komáromban már 
rendelkezésre állnak a kinyomtatott szállítólevelek és a hozzátartozó komis-
siórendelések. Minden szállítólevél vonalkód alapján informálja a raktárost 
mindarról, amit el kell intéznie, kezdve a szükséges cipőmodelltől egészen az 
ügyfél által kívánt csomagolástípusig. A rádió távvezérlésű állványkocsi és az 
oszlopos emelőtargonca vezeték nélküli kapcsolatban van a raktárirányítási 
rendszerrel, ami így biztosítja, hogy valamennyi szállítási feladat, valamint a 
be- és a kitárolás, és nem utolsó sorban a komissiózási munka, hatékonyan 
elvégezhető legyen. 

A rádió-távvezérlésű állványkocsi rendszer melletti döntés fő okai: 
– a komissiózási módszer kompakt tárolást tesz lehetővé, 
– raktározási lehetőség négy szintnél nagyobb magasságban, 
– az állványzat mélysége alig korlátozott, 
– az emelőtargonca rugalmasan vehető igénybe, mivel az állványkocsi 

és a targonca egymástól függetlenül működhet. 
Különösen a középvállalatok számára fontos a rendszer egyszerű kezel-

hetősége. Ugyanakkor az alacsony beruházási költségek gazdaságossá te-
szik a rendszert. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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