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Megtérül-e a raktár-automatizálás? 
 
 

A jelenlegi vevőközpontú gazdaságban a vevőigények kiszolgálásában egyre fontosabb szerep jut 
az automatizálásnak az anyagmozgatásban is. Az automatizálás ellen az üzemvezetők általában 
azzal érvelnek, hogy túl drága, túl bonyolult és nem elég rugalmas. Az automatizált rendszerek 
hívei (és természetesen forgalmazói) szerint ezeknek az állításoknak – mint minden legendának – 
egykor valós alapjai lehettek, ám azok mára már mind elévültek. 

 

Tárgyszavak: raktár; automatizálás; raktározás; raktárirányítás; vállalatirányítás. 

 
Az automatizálással szembeni érvek 
 
Drága 
 
Az automatizált anyagmozgató rendszer tényleg 
többe kerül, mint a kézi rendszerek, de ha jól sike-
rül, bőven megéri: sok esetben az adózott nyere-
ségből alig három év alatt megtérül. A megtérülés 
nemcsak a munkaerő-megtakarításból áll. Nagyban 
hozzájárul, hogy az automatizálással járó maga-
sabb szintű vezérelhetőség javítja a készletgazdál-
kodást, a gyártásütemezést, a nyersanyag-gaz-
dálkodást, s ami a legfontosabb, a vevőkiszolgá-
lást. S ha a vevő elégedett, az bevétel-, haszon- és 
piacnövekedéssel jár. Az egyik cégnek az automa-
tizálás munkaerő-megtakarításból hat százalék, a 
vevőkiszolgálás javulásából kilenc százalék bevé-
telnövekményt, összességében kétszázmillió dol-

lárt hozott. Ennek fényében már nem nevezhető túl 
drágának az automatizálás. 
 
Bonyolult 
 
Egyszerűbb a csavart kézi csavarhúzóval, mint 
sűrített levegős szerszámmal behajtani, de a kézi 
munka nem olyan hatékony. Az automatizálással 
hasonló a helyzet: egyszerűbb a raktárban minden-
kinek bevásárlókocsit adni, menjen az áruért maga, 
de nem ez a leghatékonyabb, legpontosabb mun-
kamódszer. A hatékony automatizálás érdekében 
két szabályt kell betartani:  

A megoldás összetettségben illeszkedjék a fel-
adathoz. Először fel kell térképezni a meglévő 
folyamatot, és meg kell keresni a vevőkiszolgá-
lás hiányosságait, majd úgy kell automatizálni, 
hogy mindkettő tökéletes legyen.  

• 
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• Legyenek meg a sima átállás feltételei: a kép-
zés, a támogatás és a változásirányítás. Ezek hí-
ján egy atlantai, teljesen automatizált anyag-
mozgató és raktárkezelő rendszer még nyolc 
héttel üzembe helyezése után sem működött 
rendesen. A megfelelő karbantartók kiválasztá-
sa és kiképzése után a rendszer beállt, a raktár 
működése a korábbi kézi módszerénél is egy-
szerűbb és hatékonyabb lett. 

 
Nem elég rugalmas 
 
Szakmai közfelfogás szerint az automatika a fo-
lyamatokat fogva tartja. Akkor sem enged változta-
tást, ha a termékösszetétel, a tételnagyság vagy a 
csomagolási igény megköveteli. A közfelfogás 
téves, mert aki ilyet állít, azt hiszi, hogy az 
automatikát átlagos napi gyártmányválasztékra 
tervezik. Ez tévedés, már csak azért is, mert átla-
gos nap nincs. A jó terv lehetővé teszi az üzemelési 
jellemzők összes ésszerű változtatását. Felméri az 
igényeket, a gyártmányválasztékot, számításba 
veszi a csúcsokat, a szezonszerűséget. Rugalmassá 
tehető a rendszer például kétállású váltó helyett 
többállású váltó alkalmazásával. 
 
Ha a szakember jól meg tudja választani az 
anyagmozgató rendszer elemeit és azokból a tech-
nológiát szakszerűn ki tudja építeni, akkor a rend-
szer lesz annyira rugalmas, mint bármelyik nem 
automatizált rendszer. A hibás útválasztást viszont 
nem engedélyezi. 
 
Az automatizálással járó előnyök érvényesítésének 
egyik fele a berendezés kiválasztásában rejlik. A 
másik fele az automatizált berendezések valós 
idejű összeköttetésében, amely révén a rendszer 
felfogja és megosztja a vállalati felső szinttel a 
gyár, az áruelosztó központ belső és külső ha-

tékony munkájához szükséges valamennyi infor-
mációt. 
 
 
Valós idejű vezérlés  
 
Az automatizálás két szakaszból áll:  
1. a gépek, készülékek összekapcsolása,  
2. a működtető vezérlések és a vállalati szoftve-

rek logikai összekapcsolása.  
 
Az utóbbi részei a magasabb, azaz vállalati szintű 
forrástervező rendszerek (ERP), a raktárkezelő 
rendszerek (WMS) és az anyagmozgatást vezérlő 
rendszerek (MHCS), amelyek a gyári, raktári 
automatikát vezérlik, valamint a folyamatautoma-
tika vezérlő (PAC) elemei a gépek technológiává 
szervezett működtetéséhez. 
 
Régen a legfontosabb a gépek, berendezések fizi-
kai kapcsolata volt, mert a gyár és a raktár nem 
volt automatizálva. A műszak eseményeit, ered-
ményeit a vezetés csak utólag tudta meg. Ebben az 
időben a szoftver és az automatizált vezérlőrend-
szer csak a gépi technológia esetleges kiegészítője 
volt. Ma már a gépek és a vezérlőrendszerek, va-
lamint a nagy vállalati információs rendszerek 
logikai kapcsolata legalább olyan fontos, mint a 
folyamatvezérlés, mert a vezetők nem várhatnak 
napokig az üzemviteli jelentésre. Az ellátási lánc 
koordinátora akkor tud a kereslet–kínálat változá-
sainak megfelelően azonnal intézkedni, ha közös 
információs protokollal állandó kapcsolatban van 
az üzemvezetőkkel, s így a vállalatnál minden ille-
tékes hozzájut az információhoz. A valós idejű 
vezérlés az automatizált rendszer sarokköve, mert 
valós idejű visszacsatolás nélkül az automatizált 
rendszer nem elég hatékony. 
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Olcsóbb, szélesebb körű vezérlés A SCADA régen csak a folyamatra (annak műve-
leire) terjedt ki. A vezérlések, a hálózati technoló-
giák és a szoftverteljesítmények fejlődése követ-
keztében mára már használatos az egyedi gyártás, a 
nagybani elosztó műveletek, közöttük a logisztika 
világában is. 

 
A valós idejű vezérlés elemeinek ára annyira le-
ment, hogy értelmetlen lenne kihagyni a gyári, 
raktári rendszerekből. Ez a vezérlés nagyon sokféle 
és részletes adatot képes közölni. A valós idejű 
folyamatautomatika például figyeli az egyes dol-
gozók teljesítményét. Tudja, hogy a keresett doboz 
éppen hol, melyik szállítószalagon található, meg-
adja a motorállapot-jellemzőket, a kopást, a rez-
gést, melegedést stb. A vezetés a megrendelések, a 
berendezések állapotának birtokában jobban opti-
malizálhatja a gyár, raktár munkáját. 

 
Az adatszerzést a folyamatautomatika-vezérlés, az 
újgenerációs vezérlőberendezések tették lehetővé. 
A PAC a számítógépes (PC) és a hagyományos 
PLC (folyamatlogikai vezérlés) technológia egye-
sülése, és többféle szakterület vezérlési lehetősége 
együttesen. A PAC lényegileg összekötő elem, 
amely lehetővé teszi a berendezések valós idejű 
vezérlését, állapotukról, üzemelésükről pedig ada-
tot szolgáltat az ütemezésnek és tervezésnek, s 
választ ad a valós idejű vezérléstől érkező üteme-
zési és tervezési információra. 

 
A valós idejű információ döntő a minőségbiztosí-
tásban, az üzem és az elosztó központ munkaüte-
mezéséhez, az ellátási lánc tervezéséhez és a gyár-
tó, raktári berendezések megfelelő működtetésé-
hez. A valós idejű információt az üzem, raktár és a 
vezetés közötti hídként lehet elképzelni. 

 
A PAC-nak lehet memóriája, és szabványos nyílt 
nyelveken programozható, akárcsak az ipari számí-
tógépek. Egyaránt képes mozgás- és logikai vezér-
lésre (ehhez régen több PLC kellett), és ezzel a 
döntést leosztja gépi szintre. Képes közvetlenül 
válaszolni az anyagmozgatási és az ellátási láncot 
irányító szoftver rendszerének, amivel egyszerűsí-
tette az információs rendszert. 

 
Mivel a mai vezérlőrendszerek nyílt szabvány sze-
rint készülnek, a régiekkel összekapcsolhatók, 
változtatásuknak, korszerűsítésüknek nincs akadá-
lya. 
 
A különböző rendszerek egységesítése 

  
Az ilyen erős és teljes kapacitással működő auto-
matizált rendszer képes a gyár, raktár, elosztó köz-
pont stb. számára a külvilágból (beszállítóktól, 
vevőktől) anyagellátási és keresletinformációt be-
szerezni. A sürgős rendelések hirtelen növekedésé-
re a vezérelt rendszerek leállás nélküli gyors átállí-
tásával válaszol. 

A valós idejű ellenőrző vezérlés és adatszerzés 
(supervisory control and data acquisiton, SCADA), 
nem más, mint vállalati információs sztráda, amely 
a különböző hálózatokat egybefogja. Kezdete a 
vállalati szintű forrástervező rendszer (ERP), foly-
tatása az ellátási lánc működtetése és az anyag-
mozgatást vezérlő szoftver. A végén – készülék-
szinten – vannak a gépek, az érzékelők és a kap-
csolók. Az információs sztráda közös kommuniká-
ciós protokollal működik, tehát a vállalat összes 
munkahelyén elérhető és érthető. 

 
Az automatizálásnak persze van kockázata is, de 
csak akkor, ha nem tökéletes. Ha jó szakemberek 
tervezik és építik meg, a kockázat megszűnik, sőt a 
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továbbiakban már az automatizálás és a valós idejű 
vezérlés nélkül lesz kockázatos dolgozni. 
 
 
Esettanulmányok 
 
Értéknövelés automatizálással 
 
A HP Hood Inc. tejipari vállalat winchesteri gyára 
raktározási gondokkal küszködött: ötezer raklapnyi 
árut saját, háromezret pedig bérelt hűtött raktárban 
tárolt. Miután két palackozó sorát négyre bővítette, 
AS/RS (automata berakó/kigyűjtő) technológiájú 
raktár beruházásába kezdett. 102 méter hosszú, 
harminc méter magas négyfolyosós (HK Systems) 
rendszert épített, folyosónként ötezer polcnyílással, 
csaknem tizenötezer raklapférőhellyel. Ezzel meg-
szűntek a raktározási gondok, a személyzet már 
csak főként felügyeleti és feltöltési feladatot lát el. 
Jobb lett a szállításszervezés, a rendelés-nyilván-
tartás. 
 
Az új rendszer  
A gyár napi 24 órás üzemben több mint huszonöt-
millió doboz Nestlé Nesquik ízesített tejterméket 
és Carnation Coffee Mate folyékony kávétejszínt 
gyárt. A korszerűsítés műszaki feltételei: a rend-
szer hűtött közegben működjék, az AS/RS mosható 
legyen (tejfelfröccsenés!) és illeszkedjék a meglé-
vő raktárkezelő rendszerhez, a szállítógépekhez, 
raklapmegrakókhoz, teljesítménye legyen száz 
rakodólap ki-berakása/óra. A vezérlés az először 
be – először ki (FIFO) elvet tartassa meg, de ha 
kell, ettől el is lehessen térni.  
 
Raklaptárolás  
Az adott gyártóvonal végéről lekerülő terméket 
szállítószalag viszi a felette lévő három, nyolcvan 
doboz/perc teljesítményű raklapmegrakó egyikére. 
A megrakott rakodólap a zsugorfóliázóra, majd a 

méretellenőrzőhöz kerül. Itt két érzékelő megnézi, 
hogy befér-e a tárolórendszerbe – mert bármilyen 
túlméret törést okozhat –, majd leolvassa a vonal-
kódon lévő adatokat a vezérlésnek. Az kiválasztja 
a rakománynak a legalkalmasabb tárolóhelyet. A 
rakományt az AS/RS-hez vezető szállítópálya útján 
is érzékelők figyelik. Amikor odaért, a folyamat 
automata vezérlése a kijelölt közlekedő folyosóra 
hordó szállítószalagra irányítja, az pedig a szállító-
darura viszi. Az a rakományt felszedi, a kijelölt 
tárolóhelyre viszi és oda becsúsztatja. Ha a folyosó 
betápláló surrantója telt állapotban van, akkor a 
vezérlés a szállítódarut a legközelebbi szabad fo-
lyosóra, az ott kiválasztott új helyre küldi, és a 
tárolási információval a raktárkezelő rendszer 
(WMS) adatait vállalati szinten frissíti. A rako-
mány ettől kezdve a szavatossági ideje szerinti 
sorrendben készen áll kiszállításra. 
 
Rendelésfelvétel  
A megrendelés a vállalati rendelésfelvevő rend-
szertől a raktár-irányítási rendszerbe érkezik, 
amely rakományigénylést küld az anyagmozgatást 
vezérlő rendszernek, a rakomány azonosítója vagy 
a terméktípus alapján. A rendszer kijelöli a legkö-
zelebb lejáró szavatosságú terméket és elküldi érte 
a szállítódarut. 
 
A rakományt a szállítódaru a folyosó előtti felsze-
dőszállítóállásra rakja. Itt, miután először érzékelő 
nyugtázza megérkeztét, az automatika meghatá-
rozza a rakomány rendeltetését. A rakományokat 
innen szállítószalag viszi a rakodórámpák gyűjtő-
helyére, ahol a targoncakezelő – miután leolvastat-
ja vonalkódját – a rakományt a húsz kamionrako-
dó-hely egyikéhez viszi. 
 
A rakománymozgató szállítódaruk szállítanak tel-
jes rakományt a két szomszédos folyosó között 
kialakított kézi feltöltő folyosóra is. Az itt összeál-
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lított vegyes vagy nem teljes raklapnyi rakományt 
gyalogtargoncán viszik a rakodórámpára. 
 
Valós idejű információ  
Ahányszor a rakomány vonalkódadatait leolvassák 
vagy az automatika parancsot továbbít, az erről 
szóló információval frissül a központi rendszer, 
amely öt másodpercenként frissíti a raktárkezelő 
rendszer adatnyilvántartását. A WMS az új infor-
mációt megosztja a Hood massachusettsi központ-
jában lévő központi vállalatirányítási rendszerrel. 
A valós idejű információszolgáltatás lényege, hogy 
nem hosszabb idő alatt összegyűjtött adatokat, 
hanem azonnali információt továbbít a kijelölt 
helyekre, amivel a megrendelésteljesítést, a nyers-
anyag-utánpótlást, a készletnyilvántartást, a kész-
letgazdálkodást, a raktárkezelést sokkal rugalma-
sabbá, következésképpen hatékonyabbá, azaz nye-
reségesebbé teszi. 
 
Az információ a raktár vezérlőtermi vizuális fo-
lyamatábráján is folyamatosan frissül. A kezelő 
mindenkor leolvashatja róla a szállítódaruk, a szál-
lítószalagok állapotát. Ha a polcokra kattint, meg-
tudja, milyen árut tárol rajtuk. 
 
Automatizálás a hírlapnyomdában 
 
A napilapnyomtatásnak, ha a műszak elindult, nem 
szabad leállnia, mert másnap reggel az újságnak az 
árusoknál van a helye. A vezérgéppel, a nagytelje-
sítményű sajtóval, az előtte és utána lévő összes 
gépnek lépést kell tartania. A lapokba mind több 
hirdetés, betétlap kerül, ezért súlyuk nő, miközben 
a szigorodó munkavédelmi előírások csökkentik a 
kézzel mozgatott újságkötegek súlyát. Ezért kellett 
a londoni News International tizenkét kézi raklap-
megrakó állását az FKI Logistex Alvey systems 
automata raklapmegrakójával és zsugorfóliázójával 
helyettesíteni. Mindegyik gép percenként 68 köte-

get kezel, így két-három sajtót képes kiszolgálni. A 
beruházás eredményeként a nyomda raklapmegra-
kó teljesítménye nőtt, a munkabérköltség csökkent. 
 
A régi kézi raklapmegrakó technológiával az 
emeleti sajtókról az újságok a kötegelő állásra 
mentek. Itt a dolgozók a hirdetéseket, a tv-műsort 
berakták, majd kötegeltek. Az újságkötegeket szál-
lítószalag vitte a földszinti kézi raklapmegrakó, 
zsugorfóliázó és gépkocsirakodó térbe. A kézzel 
megrakott raklapokat targonca vitte a félautomata 
zsugorfóliázóra, majd onnan a kiszállító gépko-
csihoz. 
 
Az új rendszer sem bonyolultabb. A összepántolt 
kötegeket szállítógép hordja az emelet és földszint 
között kialakított szinten lévő hat (két-két teljesen 
automata raklapmegrakóból és zsugorfóliázóból 
álló) rendszer egyikére. Két sajtót egy rendszer 
szolgál ki, a másik rendszer tartalék. A megrakott 
rakodólap azonnal a zsugorfóliázóra, onnan a fel-
szedő állásra, targoncára és végül a teherautóra 
kerül. A zsugorfóliázó automatán a régen hossza-
dalmas fóliahenger-csere alig egy perc alatt le-
zajlik. 
 
A vezérlés rugalmas lett  
A raklapmegrakókra hordón kívül van még egy 
szállítószalag, amely révén bármelyik sajtóról 
bármelyik raklapmegrakóra eljuttathatók a köte-
gek. Ez a megoldás a takarékos üzemvitelt és a 
karbantartást segíti: ha például már csak három 
sajtó megy, a kezelő mindhárom termékét egy 
raklapmegrakóra irányíthatja, a többi gépen mehet 
a karbantartás. 
 
A sajtókat és a csomagoló rendszereket felsőbb 
szinten a vállalat termelési rendszere irányítja, 
amely az anyagmozgató és vezérlő rendszernek 
megadja az éjszakai termelési igény adatait.  
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Egy másik példa  A kezelő a műszak előtt megadja a sajtóhoz és 
sajtótól vezető szállítási útvonalakat. Ha egy gép (a 
raklapmegrakó vagy a zsugorfóliázó szállítószalag) 
megáll, az automatika érzékelő fotocellája észleli a 
kötegfelgyülemlést, és a másodlagos (megkerülő) 
útvonal indítását kezdeményező jelet ad, amire 
annak elemei (váltó, szállítószalagok) a rátáplálás-
sal ellenkező sorrendben tíz másodpercen belül 
beindulnak. A rendszer ennyi időt kibír, ezért a 
sajtónak kiszolgálógép-hiba miatt soha nem kell 
leállnia. A vezérlés könyvtárában lévő útvonal-
építési lehetőség révén a kezelő az összes, egyszer 
már használt útvonalat tárolhatja és beprogramoz-
hatja. 

Az akár 1350 kg súlyú papírtekercseket a nyomda-
gépre kell rakni, amikor a La Presse, Montreal 
vezető hírlapjának nyomtatása elkezdődik. A fel-
adatot az óriás nyomdagépekhez telepített HK-
Systems papírtekercs-AS/RS oldja meg. A rend-
szer újdonsága, hogy helytakarékosság végett két 
fekvő sorban tárolja a tekercseket. 
 
Az AS/RS-gép a napi nyomtatás előtti holtidőben a 
tekercseket a példányszámhoz szükséges számban 
a 485 helyes tárolóból előkészítésre kiszedi, és 
előkészítés után visszaviszi. A nyomdagép beindu-
lása után az AS/RS a már előkészített tekercset a 
nyomtatási szükségletnek megfelelő ütemben szedi 
ki és rakja a nyomdagépre hordó kocsira. 

 
A DeviceNet szükségtelenné teszi a huzalozást  

 A nyomdaüzemi helyszűke miatt az érzékelőket és 
más automatikaelemeket a hagyományos vezérlő-
kábelek helyett a 24V-os tápfeszültséget is vezető 
DeviceNet szalagkábel köti össze, és ez csatlako-
zik a vezérlőszekrénybe is. (Hagyományos vezeté-
kezés esetében az elemek között és a vezérlőszek-
rényhez külön vezeték van.) A DeviceNet vezeté-
kezés fő előnye a helytakarékosságon kívül, hogy 
az így kialakított vezérlőrendszer átdugaszolások-
kal könnyen módosítható, érzékelőkkel stb. bővít-
hető, és mivel közvetlenül a vezérlőszekrénybe 
csatlakozik, az automatika figyelemmel kísérheti, 
mi történik a kábelen. Ha pl. egy érzékelő meghi-
básodik, azt a diagnosztika észleli, és a folyamat-
ábrán jelzi, hogy a kezelő haladéktalanul beavat-
kozhassék. 

Hosszabb élettartam automatizálással 
 
A chicagói O’Hare nemzetközi reptéren napi húsz-
ezer csomagot mozgatott a húsz éve beépített szál-
lítószalag- és csomagosztályozó rendszer, amely az 
új Jervis B. Webb Co. vezérlő- és szoftverrendsze-
rével feljavítva még további húsz évet dolgozhat, 
és ezzel közreműködik az American Airlines na-
gyon esedékes korszerűsítésében. Előnyei: 

a jobb adatbeszerzés révén javul a csomagok 
nyomon követése, kevesebb lesz az eltévedt 
csomag, 

• 

• a chicagói adatok megoszthatók a dallasi köz-
ponttal, így a csomagok útját az egész légitársa-
ság ismerheti: címkeszámukat a reptereken be-
billentyűzik a számítógépes rendszerbe, így a 
korábban különálló repterek hálózattá válnak. 

 
A rendszer jól bevált, a termelés folyamatos, a 
sajtók műszak közben soha meg nem állnak. A 
sikeren felbuzdulva a News International példány-
szám- (teljesítmény-) növelő sajtókorszerűsítést 
tervez. 

 
Az elavult rendszer korszerűsítése  
A reptér minőségi mércéje a biztonság után köz-
vetlenül az, hogy száz csomag közül hány kevere-
dik el. Az O’Hare repteret egyrészt a nagyszámú 
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Ha leolvasó sugárnyaláb értelmezi a címkét, akkor 
a csomag a visszahordó szállítószalagra kerül, 
amelynek végén egy dolgozó olvassa le és billen-
tyűzi be a címkeadatokat, és a csomagot a szállító-
szalaggal visszajuttatja a fő folyamatba. Ha az 
adatokat az sem tudja értelmezni, a csomag kézi 
kiválasztásra megy. Itt egy alkalmazott kikeresi a 
járatadatokat és a csomagot a járat berakodó állá-
sához viszi. 

csomagelkeveredés miatt korszerűsítették olyan 
rendszerrel, amely a jegykezelő pulttól az adott 
géphez tartozó berakodóállásig nyomon követi a 
csomagot. Az anyagmozgató és osztályozógépeket 
meghagyták, a régen elavult számítógépes rend-
szert és annak információs részét lecserélték, mert 
előfordult, hogy munkakezdéskor nem lehetett 
beindítani, ami megengedhetetlen. 
 

 Az új rendszert a reptér műszakvégi bezárása után, 
éjszaka telepítették, először a régivel párhuzamo-
san, majd az összes vezeték kiépítése után a régi 
rendszert kiiktatták. Az új rendszer készenléti, azaz 
tartalékrendszert is tartalmaz, amely az alaprend-
szer meghibásodásakor azonnal működésbe lép és 
tartozéka a vezérlőhelyiségben lévő, a gépek mű-
ködését szemléltető folyamatábra is. 

Fő célok  
Az új vezérlés egyik fő célja az üzembiztonság és 
gyorsaság mellett a csomagvisszahordás mérséklé-
se és a hibás csomagirányítás húsz százalékos 
csökkentése volt. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
mindkét cél teljesült, és az új vezérléssel a régi 
gépekből álló technológia várhatóan még további 
húsz évig biztonságosan szolgálhat.  

A csomagkövetés   
Függőleges raktár automatizálása Az utas bejelentkezésekor a légitársaság központi 

rendszerszámítógépe Dallasban tízjegyű felra-
gasztható vonalkódos csomagcédulát alkot, majd 
az O’Hare reptér csomagkezelő gépének csomag-
válogató üzenetet küld. Ez tartalmazza a vonalkó-
dos címkén lévő járatadatokat, köztük az induló 
járat osztályozó állásának sorszámát is, ami meg-
határozza a csomag reptéri mozgatásának útját: a 
csomag a jegyellenőrzőtől a sokolvasófejes, majd-
nem minden szögből látó csomagleolvasóhoz, 
majd szállítószalagra kerül. A rendszer a leolvasott 
adatokból meghatározza, hogy a csomagot melyik 
járatra kell eljuttatni, mire a csomagot az anyag-
mozgató gépek az osztályozóállásra viszik. Oda 
vezető útján az érzékelők és a programozható ve-
zérlő logika végig figyelemmel kíséri. Az osztá-
lyozóállás váltója a csomagot a járat berakodó-
állásához hordó szállítószalagra továbbító csúszdá-
ra tolja. A csomag a jegyellenőrző pulttól átlagosan 
nyolc perc alatt jut el a berakodóállásig, ahol kéz-
zel a repülőgéphez szállító kocsira rakják. 

 
Az SPX Fluid Power hidraulikus berendezéseket 
előállító gyárának bővítésekor helyszűke miatt 
négy 12,2 m magas függőleges tárolószekrénnyel 
oldotta meg az alkatrésztárolást. A függőleges 
emelőmodulos (Remstar típusú) szekrény bera-
kó/kiszedő szerkezete helyezi a tárolóhelyekre és 
veszi ki onnan, s rakja a kiadóablakba az alkatrész-
tálcán az alkatrészt. A szekrény parancsra kikeresi 
és kiadja a szükséges alkatrészt. Szoftvere össze-
köttetésben áll a gyár készletgazdálkodási szoftve-
rével, így a gyártáshoz mindig rendelkezésre áll-
hatnak az alkatrészek. 
 
Visszavétel automatikával 
 
A Koch Entertainment Long Island-i telepén ne-
hézkes volt a használt DVD, videokazetta stb. visz-
szavétele: túl sokan túl kis eredménnyel és telje-
sítménnyel dolgoztak. A megoldás erre a Knapp 
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OSR tároló- és kiszedőrendszere lett, amely önmű-
ködően mozgatja, rakja helyre, szedi ki az egyes 
darabokat és a tele dobozokat. A berendezés 3,4-
szeresére növelte a visszavétel teljesítményét, az 
első évben egymillió dollár hasznot hozott, megté-
rülése 25 hónap volt. Ez az egy közlekedőfolyosós 
berendezés 5100 helyre 184 ezer tételt képes elhe-
lyezni és kiszedni. Egyszerre három műveletet 
végez: a visszavett tételeket tálcára rakja és betá-
rolja, a tele dobozokkal ugyanezt teszi, a lehívott 
tételt kiszedi. 
 
Raktári elosztórendszer 
 
A németországi Edwin Müller százezer m2-es el-
osztó központjában mindössze 5400 m2-en megol-
dották a játékraktározást, amelynek lelke a több 
közlekedőfolyosós automata AS/RS és a Viatore 
típusú kiszállítás előtti (átmeneti) tároló. Ez a rend-
szer raktározza el, gyűjti ki a játékot és tárolja ki-
szállítás előtt a cég 340 boltja számára. A kiszállí-
tandó játékokat raklapról, kézzel kis konténerekbe 
szedik és szállítószalaggal az átmeneti tárolóhoz 
szállítják, hogy kiszállításhoz készen álljanak ak-
kor is, amikor az AS/RS berakodással vagy ki-
szedéssel foglalt. A tele dobozos megrendelések 
az átmeneti tárolót kihagyva közvetlenül a kiszál-
lítóhelyre jutnak, hogy az átmeneti tárolóban 
a megrendelés összeállítását ne hátráltassák. A 
kisrakományú AS/RS vezérlése együttműködik a 
raktári elosztó központ anyagmozgatásának vezér-
lésével. 
 
Kis rakományok anyagmozgatása 
 
Az STMicroelectronics félvezetőgyár raktárbőví-
téskor nagyobb tárolókapacitásúra és teledoboz-
mozgatóra alakította át raktárát. A cég a takarékos-
sági szempontból meghagyott jól bevált automata 
kisrakomány-berakodó/-kiszedő rendszeréhez még 

kettőt épített. Az új SK Daifuku rendszer hétfolyo-
sós, 11,1 m magas magasraktári polcrendszerén 
hetven százalékban tele dobozos alkatrészt tárol. 
Az AS/RS-ről leszedett tízféle méretű, legfeljebb 
harminckilós dobozt vákuumos áthelyezőegység 
adja át a kiszállító gépre. 
 
Bútorraktározás  
 
A bútorforgalmazók nem híresek a rövid határidejű 
szállításról. Ezen változtatott a michigani Art Van. 
Raktárába telepített négy közlekedőfolyosós 
AS/RS rendszerével betárolja és onnan, üzletbe 
szállításhoz, kigyűjti a megrendelt bútort. Ez a 
Simens Dematic rendszer 30 m magas, 120 m 
hosszú, tízezer raklaphellyel. A legfeljebb 675 kg 
tömegű bútorok 1,2 x 2,4 x 1,0 m-es és 1,2 x 2,4 x 
1,9 m-es méretű polcokon tárolhatók. 
 
A rendszer az első műszakban fogadja, vonalkó-
dozza a bútort, a vonalkódot beolvastatja, a bútort 
raklapra rakja és berakja a raktárba, a második és a 
harmadik műszakban pedig, a megrendelt bútort a 
raktárból kigyűjti és az átrakóhelyre viszi. Itt állít-
ják össze a munkások a másnap reggeli kiszállítás-
hoz a megrendeléseket. 
 
Gyári raktárgépesítés 
 
A Tuff Torq kertigép-gyárat a Muratec három köz-
lekedőfolyosós AS/RS rendszere szolgálja ki. A 
nyersanyagot és az alkatrészeket vonalkódolt rög-
zítős raklapon tárolja. A napi termelési tervet a 
rendszer vezérlésébe letöltik. Az igényelt raklapos 
alkatrészeket a gép polcokról kiszedi és a kettő 
közül az egyik komissiózó állásra viszi. Itt kézzel 
tartályba szedik a kellő mennyiségű alkatrészt. A 
tartályokat szállítószalag hordja az üzembe, a bon-
tott raklapokat a rajtuk maradt alkatrészekkel pedig 
az AS/RS visszaviszi a raktárba. 
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Ha az üzemnek teljes raklapnyi alkatrész kell, a 
tele raklapot a szállítószalag közvetlenül a komis-
siózó állásra, onnan pedig az emelővillás targonca 
közvetlenül a szerelősorhoz továbbítja. 
 
Gyorsan megtérülő szabadpályás AS/RS 
 
Az automata berakodó/kiszedő rendszerekben álta-
lában minden közlekedőfolyosóhoz külön berako-
dó/kiszedő gép tartozik, de egy gép kiszolgálhat 
több folyosót is. Így van ez a Fred Meyer vegyes 
kiskereskedő cégnél is. Itt régen a 18 folyosós, 
raklapos, polcrendszerű raktárt nyolc kézi működ-
tetésű gép szolgálta ki, sajnos drágán. 
 
A kiskereskedelmi cég a polcrendszert változatla-
nul hagyta és hat szabadpályás ClecoSystem 
AS/RS gépet vett hozzá. Ezzel raktárát automati-
záltatta, méghozzá két évnél gyorsabb megtérülésű 
 

– tehát igen gazdaságos – beruházással. A hat gép 
tökéletesen kiszolgálja a raktárt. A gépeket a fel-
sőbb szintű szoftverrel összehangolt raktári szoft-
ver vezérli: a gép berakáskor és kiszedéskor az árut 
mindig a vezérlés által megadott helyre szállítja és 
rakja. 
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Kapcsolódó honlapok 
 
American Airlines 
www.aa.com 
 

Art Van Furniture 
www.artvan.com 
 

Cleco Systems 
www.clecosys.com 
 

FKI Logistex Alvey systems 
www.fkilogistew.com 
 

Fred Meyer 
om www.fredmeyer.c

 

HK Systems Inc. 
m www.hksystems.co

 

HP Hood Inc. 
www.hphood.com 
 

Jervis B. Webb Co.  
www.jerviswebb.com 
 

Knapp 
www.knapp.com 

 
 
Koch Records

rtainment.com 
 

www.kochente
 

Muratec 
ratec.co.jp www.mu

 

News International Newspaper Ltd. 
www.newsint.co.uk ▪ www.newscorp.com 
 

O’Hare International Airport 
www.ohare.com 
 

Remstar 
star.com www.rem

 

SK Daifuku 
www.skdaifuku.com 
 

STMicroelectronics 
www.st.com 
 

Tuff Torq 
www.tufftorq.com 
 

viastore systems  
 www.viastore.com
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