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Raktározás józan ésszel (2.) 
 

Az alábbiakban folytatjuk a Logisztika 2004/6. számában megkezdett összeállításunkat, melyben 
raktározást ésszerűsítő ötleteket, valamint jól működő példákat gyűjtöttünk össze a nemzetközi 
szakirodalomból. Nem feltétlenül a drága raktárbővítés vagy a költséges és olykor túl bonyolult 
raktár-gazdálkodási rendszer az egyetlen megoldás. Természetesen vannak olyan esetek is, amikor 
már nem elegendő néhány hagyományos ötlet. 

 

Tárgyszavak: raktározás; készletezés; anyagmozgatás; raktárgazdálkodás; áruazonosítás; automatizálás; minőség. 

 
Helytakarékosság 
 
A raktárbővítés általában nem olcsó mulatság. 
Bővíteni azonban nem csak „kifelé”, hanem „befe-
lé” is lehet. A legtöbb raktárban nem nehéz ki-
használatlan területeket és teret találni. 
 
A kihasználatlan „légtér” 
 
A rakodólap-felszedő pálya fölötti tér gyakran 
kihasználatlan. Telepíthető ide dobozpálya, mely a 
magasraktárban bőven elfér. Ezzel nemcsak a rak-
tárteret hasznosíthatjuk jobban, de a megoldás 
fokozza a termelékenységet is, mert az ott közle-
kedő targoncás a dobozpályáról és a dobozpályára 
is dolgozhat. Hasznosítható az árufogadó és -
kiállító terület fölötti tér is, ha a hagyományos 
rakodólapos raktárban a rámpaterület fölötti részt 
is „bepolcozzuk”. A polcokon tárolhatunk, az alat-

ta lévő rész megmarad árukiállításra. A megoldás 
előnye még, hogy a rámpa közelsége révén, innen 
igen rövid a ki- és a beszállítási távolság. 
 
A padlószint jobb kihasználása 
 
Vizsgáljuk felül a padlón kialakított tároló sorok 
szélességét. A sorok ne legyenek szélesebbek, mint 
a rajtuk tároló egységek: egy méteres rakodóla-
pokhoz nem kell 1,2 méter széles sort fenntartani. 
 
Az elemekből álló polcok alatt helyezzünk el egy 
íróasztalt: ellenőr, raktári dolgozó vagy számító-
gép-terminál számára. A fölötte lévő rész továbbra 
is tárolótérként hasznosul. 
 
Vizsgáljuk fölül a közlekedő folyosók szélességét. 
A közlekedő folyosó csak olyan széles legyen, hogy 
az anyagmozgató gép jól tudjon dolgozni benne. 
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A kiszállításra osztályozó rendszert is telepítsük a 
padozatról állványra. Így alatta helyet szabadítunk 
fel: az osztályozott árunak vagy üresrakodólap-tá-
rolásra, illetve a személy- és áruforgalom számára. 
 
Takarékos polcok 
 
Ha a raktár elég magas, a padló helyett többsoros, 
targoncával kiszolgálható polcokon tároljunk. A 
négy-öt emeletes polc főleg akkor hasznos, ha a 
csomagolt áru nem elég merev, egymáson legfel-
jebb három rétegben áll meg. 
 
Alakítsuk át olyanra a rakodólappolcot, hogy a 
tárolt árunak a legjobban megfeleljen. Sok raktár-
ban az áru a rakodólappolcokon csak félmagassá-
gig van. A polcmagasságot érdemes az áruéhoz 
csökkenteni: a túl magas polcból egy lap behelye-
zésével két polcot készíthetünk. 
 
A tereket teljes szélességben hasznosítsuk. Úgy 
tűnhet, mintha a többszintes polc tele lenne, holott 
az áru mögött gyakran üres. Ha azonos méretű 
tárolási egységet tárol a polc, meg kell vizsgálni, 
hogy az kitölti-e a polcot. Ha nem, akkor a polc 
méretét a tárolási egység méretére célszerű csök-
kenteni. 
 
A hosszú tételeket, ha nincs túl sok belőlük, nyitott 
helyen, a polcrendszer legtetején tároljuk, ahol két 
vagy több polcrekeszt áthidalhatnak. Így kevesebb 
helyet foglalnak, mintha rakodólapon lennének. 
 
Csak a legszükségesebbeket 
 
Áruszállításhoz és csomagoláshoz csak minimális 
(1–3 napos) kartondoboz-készletet tartsunk. Talál-
junk olyan helyi szállítót, aki megrendelésre rövid 
időn belül küldi az utánpótlást. 

Optimalizáljuk a rakodólap-alakzatot. A doboz 
méretéhez igazodó alakzatú rakodólap jobban ki-
használható, ami csökkenti a raktártérigényt. 
 
Igazítsuk a doboz méretét a rakodólapéhoz. Hogy 
teret nyerjünk, olyan dobozba tegyük az árut, ame-
lyet a lehető legnagyobb mértékben kitölt. A dobo-
zok és a rakodólap is teljes mértékben töltsék ki a 
polcot, de ne lógjanak le róla. 
 
Kerüljük a nagy térfogatú rakományokat, mert a 
terjedelmes rakomány aránytalanul nagy raktárteret 
foglal le. Az ilyen rakományokkal szemben általá-
ban nincs „először be–először ki” (FIFO) követel-
mény. Jobb ilyeneket többször, csak a mindenkori 
igény szerint rendelni, vagy a már behozottakat a 
raktár végében, tartalékhelyen tartani. 
 
Rúgjuk fel a merev szabályokat, 
a megszokást! 
 
Ha a raktárkezelő rendszer engedi és célszerű, 
kerüljük meg az FIFO raktározási elvet, mert teret 
nyerhetünk azzal, ha a beérkező nem teljes rakodó-
lapnyi árut egyből kiszállításra vagy más nem tel-
jes rakodólap feltöltésére küldjük. 
 
Az elég merev rakományegységeket ne rakodóla-
pon, hanem magában mozgassuk és máglyázva 
tároljuk. Az ilyen áruhoz a targoncát fogó-emelő 
szerelékkel kell ellátni. 
 
Tároljunk árut az udvaron, pótkocsin és szállító-
konténerben is, ha egyféle áruból álló rakománnyal 
vannak tele. 
 
Kialakíthatunk tartalék tárolóhelyet a fogadó és a 
kiállító rámpáknál is. Ennek előnye:  
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• a beérkező áru a teherautóról ide gyorsan lerak-
ható (majd ezután nyugodtan a helyére szállít-
ható),  

• ha éppen olyan megrendelést állítanak össze, 
melyben ez az áru is szerepel, akkor az innen 
raktárba szállítás és visszatargoncázás nélkül 
felszedhető, és rövid úton a gépkocsira rakható. 
Ez a megoldás helyet és időt takarít meg. 

 
 
Egy működő példa 
 
Ami a Diedrich Filmer GmbH-nál, Varelben történt, 
bizonyára minden vállalkozó rémálma: egy hibás 
hősugárzó éjszakai gázrobbanást okozott, amely 
mind a csarnokot, mind a raktározott árut csaknem 
teljesen megsemmisítette. Ezáltal kérdésessé vált 
egy olyan vállalat üzleti alapja, amely addig több 
mint ezernégyszáz árucikkből álló teljes gépkocsi- 
és kerékpáralkatrész-választékot szállított. 
 
A tűz után négy nappal a cég már újabb raktárt 
bérelt. Három hónapon belül az áruk kilencven 
százalékát már be tudták szerezni légi úton (sok 
terméket Kelet-Ázsiában állítanak elő), ezáltal az 
esedékes időszakra helyreállították szállítóképes-
ségüket. Ezzel egyidejűleg új logisztikai centrumot 
terveztek. Ehhez az előfeltételek a következők 
voltak:  
• a legmodernebb technika alkalmazása,  
• súrlódásmentes csatlakozás a vállalati adatkeze-

lő rendszerhez,  
• racionális folyamatok (a cég árérzékeny piacon 

tevékenykedik),  
• valamint nagy mértékű rugalmasság. 
 
Keskenyfolyosós technológia, jelzőrendszerrel 
 
A cég szigorú követelményeket támaszt a teljes 
választékot alkotó termékek minőségével, valamint 

az üzemi folyamatokkal szemben. Ennek megfele-
lően szigorú minőségi követelmények érvényesek 
a logisztikára is. Ez egyaránt vonatkozik a szállítók 
bevonására a raktárak tervezésénél és kivitelezésé-
nél, valamint az irányításnak már az alapcélkitű-
zésben megkövetelt biztonságára – ez a tényező 
fontos helyet foglal el a kötelezettségek között.  
 
A tárolásra szolgáló keskenyfolyosós raktár 
négyezerhatszáz rakodólapnak ad helyet. A minő-
ségi követelményt egy olyan rendszer elégíti ki, 
amely a nagy teljesítményt igen kis hibaaránnyal 
párosítja. A kiszolgáló a leggyakrabban keresett 
mintegy háromszázötven cikket olyan állványról 
emeli le, amely minden cikk helyén kijelzővel van 
felszerelve. Ez mutatja, hogy milyen cikket milyen 
számban kell következőként komissiózni.  A ko-
missiózó területhez ötszázhúsz folyóméter rekeszes 
állvány tartozik, amelyek 1560 rekeszjelzőt, vala-
mint huszonhat zónajelzőt tartalmaznak. 
 
Kommunikáció rádiós hálózaton 
 
A beérkező árut az áruátvételnél fogadják, és vo-
nalkódos címkével látják el. Amikor a rakodó jár-
mű vezetője a rádiós adathálózathoz közvetlenül 
csatlakozó szkennerrel leolvassa a címkét, az 
megmutatja számára a kijelölt raktározási helyet. A 
berakás után a vezető nyugtázza a folyamatot, oly 
módon, hogy beszkenneli a rakodólap helyének 
vonalkódját. Arra is lehetősége van – itt mutatko-
zik meg a rugalmasság –, hogy egy másik 
rakodólaphelyet válasszon és ezt a nyugtázással 
közölje a raktár-irányítási rendszerrel (WMS). 
Utólagos raktározási műveleteket – például bontott 
rakodólapok egy helyre szállítása – szintén vég-
hezvihet akár a kiszolgáló, akár a rendszer. 
 
A rakodólapraktárból az átfutó, illetve rekeszes 
állványokat egyedi dobozokkal látják el. Itt kap 
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szerepet a komissiózás. A vállalati adatrendszerben 
rögzített utasítást a raktár-irányítási rendszerbe 
viszik át. Valamennyi árucikk súlyának és térfoga-
tának ismeretében a raktár-irányítási rendszer hét-
féle méretű doboz között választhat, amelyet a 
szállítószakasz elején kézzel raknak át a szalagra. 
Minden doboz vonalkódos címkével és nyomtatott 
kivételi listával rendelkezik, amely biztonságosab-
bá teszi az irányító személyzet munkáját. 
 
A mintegy harminc méter hosszú állvány három 
zónára van osztva. Egy vonalkód-leolvasó dönti el, 
hogy a megfelelő zónában vannak-e az alkatrészek, 
vagy hogy beléphet-e a doboz az adott zónába. A 
kiszolgálóval minden irányítási utasítást egy kijel-
ző közöl az állvány megfelelő területén. Ha le-
emelte a megfelelő számú darabot, a folyamatot a 
kijelzőn lévő billentyű megnyomásával nyugtázza, 
ezután válik láthatóvá a következő irányítandó cikk 
jelzése, vagy a „vége” üzenet jelenik meg, és a 
következő doboz kerül sorra. Az egyes rekeszek-
ben a dobozok maguktól lépnek tovább és az áll-
vány hátoldalán újra feltöltődnek. A raktár-
irányítási rendszer ekkor is a rádiós adathálózat 
révén gondoskodik az utánpótlásról. 
 
Integrált működés-ellenőrzés 
 
Ez a folyamat játszódik le mindhárom zónában, 
amelyekhez rekeszes állványok is hozzá vannak 
rendelve. A harmadik zóna végétől a szállító dobo-
zokat az árukijáratához szállítják. Itt az ún. „I-
ponton” található egy szállítószalagba integrált 
mérleg, amely a szállítmány teljességét ellenőrzi. 
Ha a súly nem felel meg az előírtnak, a mennyisé-
gek további ellenőrzése következik. Itt a szállítási 
címkét, valamint a küldemény legutolsó dobozára 
vonatkozó szállító jegyet nyomtatják. A szállító 
óránként kapja meg a kész szállítmányok adatait. 
Elegendő idő áll rendelkezésére a megfelelő kap-

csolatok eléréséhez, mivel a raktár személyzete 
hajnali négy órától délután egy óráig dolgozik. Így 
a küldemények 98 százaléka a következő napon a 
fogadóhoz érkezik. 
 
Naponta átlagosan százhúsz-százötven feladatot 
hajtanak végre tizenöt-tizennyolc helyszínnel. A 
nyári, illetve téli szezon elején a feladatok száma 
kétszázötvenre emelkedik. Ezt a mennyiséget je-
lenleg tizenkét alkalmazott intézi. A régi raktárban 
még huszonöt személyt foglalkoztattak. 
 
A több mint négyezer rakodólappal rendelkező 
logisztikai központ az egész üzemet a határidőknek 
megfelelően tudja ellátni. A teljes két és fél millió 
eurós összegből mintegy hétszázötvenezer euró jut 
a raktározási és irányítási technikára, valamint a 
szoftverekre. Mostanáig hasznosnak bizonyult a 
rendszer, amelyben a folyamatok hatékonyak, és az 
irányítás hibaszázaléka igen alacsony. Ezenkívül a 
rendszer számos információt szolgáltat az árucik-
kekről, azok állapotáról és az utasításokról.  
 
A szoftvert a gyógyszeriparban is alkalmazzák, 
lehetővé téve a gyártási tételek és az eltarthatósági 
dátumok követését. Ez különösen értékes a fenti 
cég esetében is, mivel biztonsággal kapcsolatos 
termékek (kerékpáros-sisakok, elsősegélynyújtó 
dobozok és hóláncok) is tartoznak a választékuk-
hoz. 
 
 
Egy példa a magasraktár-
automatizálásra: TransFaster 
 
A gazdaságos automatizálás újabb lehetőségeit 
képviseli a TransFaster raktárkiszolgáló technika. 
A magas tároló állványos raktározási rendszer 
egyes tárolási helyeit számítógépes irányítású 
rendszer szolgálja ki. Különösen előnyös, hogy ez 
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a magas színvonalú műszaki megoldás viszony- 
lag szerény anyagi ráfordítással létesíthető és 
gazdaságosan üzemeltethető. A rendszer sajá-
tossága, hogy a TransFaster nem foglal helyet 
a raktár padozatán. Az eddiginél rugalmasabban 
és egyszerűbben bonyolíthatók az előkészületi 
és az utólagos kezelési munkálatok. Az anyag-
áramlási funkciók közvetlen integrálása lehető- 
vé teszi a távolabb elhelyezkedő megmunkáló 
helyek és gépek folyamatos kiszolgálását a ma- 
gas tároló állványos raktárból. Az eddig elért 
gyakorlati eredmények kedvezők voltak, és ennek 
megfelelően a piaci bevezetés zökkenőmentes. 
Szakértők véleménye szerint a TransFaster haté-
konyan egészíti ki az eddigi raktártechnikai rend-
szereket. 
 
Alternatív megoldás 
 
A TransFaster tulajdonságai sok esetben kedvező 
alternatívát jelentenek a szokványos állványki-
szolgáló készülékekkel szemben. Ezt bizonyítja, 
hogy alkalmazása olyan raktártervek esetében is 
szóba kerül, ahol eddig az automatizálás lehetősé-
geit a magas költségek miatt nem lehetett kihasz-
nálni.  
 
Az új konstrukció előnyei különösen olyankor 
szembetűnők, amikor egyes állványközökön nagy 
szállítóteljesítményű anyagmozgatásra van szükség 
és a megnyugtató megoldást csak több, egymást 
nem akadályozó kiszolgálóegység felhasználása 
jelenthet. Az ilyen követelmények kielégítésére 
igen alkalmas a TransFaster, miután lehetővé teszi, 
hogy ugyanabban az állványközben két kiszolgáló-
egységet működtessenek egymás mellett, vagy 
akár egymás fölött. A TransFaster utólag is beépít-
hető, ha például csak az első üzembe helyezés után 
derül ki, hogy jelentősen megnőtt teljesítmény-
igény. 

Rakodólapos megoldások 
 
A TransFaster a többi állványkiszolgáló készülék-
hez hasonlóan elsősorban rakodólapos rendszerben 
végzi áruk, anyagok vagy különböző műszaki sze-
relvények raktári anyagmozgatását. A konstrukció 
nagy helyfoglalású gépegységek tárolását is meg-
oldja.  
 
A rendszer megkülönböztető sajátossága, hogy az 
anyagmozgató egységek síneit a kiszolgáló áll-
ványköz mentén szerelik az oszlopokra. Normális 
körülmények között a sínek az állványzat legfel-
sőbb szintjére kerülnek, azonban ha ugyanabban az 
állványközben egymás fölött több TransFaster 
üzemeltetésére van szükség, akkor az alsóbb szin-
teken is kialakítható a sínrendszer. 
 
A kocsiegységek bizonyos mértékben a híddaru 
kétsínes futómacska-megoldásaihoz hasonlók. Me-
chanikusan szinkronizált futóművel és négy megve-
zetett sodronyköteles emelőművel rendelkeznek.  
 
Oszlopok helyett kötelek 
 
A négy lefutó kötél emelőlaphoz csatlakozik, ame-
lyet normális körülmények között tehermegfogó 
teleszkópos villákkal látnak el. Az újszerű automa-
tikus állványkiszolgálást a kötelekkel működtetett 
egység dinamikus szerkezeti elemei végzik. Az 
összehangolt egyidejű haladó és emelő mozgás 
teszi lehetővé az átmenő raktározási teljesítmény 
fokozását. 
 
A TransFaster valamennyi szerkezeti eleme közül 
kiemelkedő jelentőségű a szabályozástechnikai 
rendszer, amelyik számítással pontosan meghatá-
rozott útgörbe követését teszi lehetővé. A távvezér-
léseket kivitelező szakemberek ezt nemrég még 
megoldhatatlan problémának tartották. Most vi-
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szont maximális pontossággal és biztonsággal vég-
zi a rendszer a haladó mozgást, mégpedig tetszőle-
gesen hosszú idejű tartós üzemeltetés feltételei 
között is. 
 
A maximális megközelítési pontosság ellenére az 
emelőlapot minden teherváltásnál egy gyors mű-
ködésű csapszegmechanizmus rögzíti az állvány 
csatlakoztató reteszéhez. 
 
Végül pedig jellemző a sokoldalú műszaki megol-
dási lehetőségekre, hogy akár több állványfolyosó 
is kiszolgálható egyetlen aktív egységgel is. Az 
ilyen megoldás megválasztása sem jelent különle-
ges problémát, mert az aktív egység áthelyezésé-
nek időszükséglete megegyezik minden más, szok-
ványos állványkiszolgáló rendszerével. 
 
Viszont egy teljesen újszerű kiegészítő funkció 
kizárólag a TransFasterrel valósítható meg: mivel a 
kiszolgáló egységek állványokon vagy az állvá-
nyok között elhelyezkedő sínpálya-rendszere min-
den nehézség nélkül, egészen a gépek vagy a 
megmunkálási helyek kiszolgálási területéig meg-
hosszabbítható, ezek az állványkiszolgáló rendsze-
rek egyúttal munkahelyi anyagmozgatási felada-
tokra is igénybe vehetők. 
 
Felszabaduló terület a padlószinten 
 
Miután a TransFaster működtetése nem igényel 
alapterületet a padlószinten, nincs szükség arra, 
hogy – a szokványos állványkiszolgáló berendezé-
sekhez hasonlóan – az árubeszállító anyagmozgató 
berendezéseket az állványzatok homlokoldalára 
helyezzék. Az új technika nem akadályozza az 
anyagmozgatási folyamatokat leegyszerűsítő meg-
oldások szabad megválasztását. Mindenekelőtt 
lehetőség van arra, hogy a szükséges kiegészítő 
anyagmozgató berendezéseket a legkedvezőbb 

elrendezést választva helyezzék el, és így a teherát-
rakodási feladatokat kiegészítő ráfordítások nélkül, 
leegyszerűsítve oldják meg. Arra is lehetőség van, 
hogy a csatlakozó anyagmozgató berendezéseket 
az állványrendszer oldalára telepítsék. A szállító-
teljesítmény-igénytől függően – az anyagáramlási 
folyamat időtakarékos geometriai elrendezésének 
megfelelően – egymás mellett több csatlakozási 
hely is kialakítható.  
 
A magasraktárakat kiszolgáló TransFaster szabá-
lyozástechnikai és munkaszervezési szempontból 
minden korlátozás nélkül alkalmazható elosztó 
vagy logisztikai központokban is. 
 
Az általában legfeljebb tizenöt méter szerkezeti 
magasságú, szabadon, a csarnokokban elrendezett 
magas állványzatú raktárak keskeny folyosóira 
méretezett rakodógépekkel kiszolgált rendszerek-
hez képest a TransFaster beruházási költségek 
szempontjából egyértelműen kedvezőbb megoldást 
jelent. Ehhez természetesen még hozzájárulnak a 
kézi raktári üzemről az automatizált kiszolgálásra 
áttérés gazdasági előnyei. A minőségileg tökélete-
sebb üzemvitel, a hibaszázalék csökkenése, az áru 
sérülésének elkerülése szempontjából egyaránt 
kielégíthetők a fokozott követelmények. 
 
A költség-haszon arány kedvező alakulása 
 
Legfeljebb egy tonna hasznos terhelésig a 
TransFaster önsúlya mintegy négy tonna. Tizenöt 
méter magas állványzatú raktár esetében ez az 
önsúly egyharmaddal kisebb, mint az állvány-
kiszolgáló készülékek esetében, és mindössze a 
fele a keskeny állványfolyosón használt rakodó-
gépek önsúlyának. Kézenfekvő tehát a kisebb ener-
giafogyasztás és a viszonylag lassabb elhaszná-
lódás.  
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• A TransFaster különösebb ráfordítás nélkül fel- 

és leszerelhető, szükség esetén más állványma-
gasságú raktárba helyezhető át.  

A gyakorlat szempontjából végzett értékelés al-
kalmával a rendszer alábbi tulajdonságaira is tekin-
tettel kell lenni: 

• Az elérhető be- és kirakodási teljesítmény két-
szer akkora, mint egy keskenyjáratú rakodógép 
esetén, és megegyezik az állványkiszolgáló ké-
szülékével. 

 

• Nagy rakodási forgalomigény esetén jelentős 
többletráfordítás és minden funkcionális korlá-
tozás nélkül lehetőség van arra, hogy több te-
herrögzítő eszközt szereljenek az emelőlapra. 

• A billenéssel szemben csatlakoztató reteszelés-
sel biztosított emelőlapnak köszönhetően a 
TransFaster a két egymás mögött elhelyezkedő 
rakodólap számára kialakított, kettős mélységű 
rakterületet is képes biztonságosan és gyorsan 
kiszolgálni. A hagyományos keskeny járatú ra-
kodógéppel ez egyáltalán nem valósítható meg, 
az állványkiszolgáló készülék esetében pedig 
csak fokozott ráfordítással oldható meg. 

Egy működő példa  
 
A TransFaster mind új létesítmények esetében, 
mind magasraktárak utólagos automatizálásakor 
kedvező megoldást jelent. Egy már meglévő rak-
tár automatizálási költségei összehasonlításának 
alapján érzékeltethető a különbség: az átlagos kivi-
telezési változat esetében, az üzembe helyezett 
keskenyjáratú rakodógépek számától függően, a 
beruházás megtérülése mintegy három év. Tizen-
két és tizenöt év közötti hasznos üzemeltetési 
idő esetén az elérhető megtakarítások nyilvánvalók 
(1. ábra). 

• Az állványzat felállítása után a TransFaster 
egészen rövid idő alatt, egészen kevés munká-
val felszerelhető és üzembe helyezhető, anélkül, 
hogy a tetőt vagy a falat meg kellene bontani. 
Még szerelődaru felhasználására sincs szükség.  
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1. ábra A beruházási költségek összehasonlítása 
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2. ábra A forgalmi költségek összehasonlítása 
 
 
A legkülönbözőbb magasraktárak beruházásigé-
nyét és a rakodólaponként felmerülő áruforgalmi 
költségeket az évi raktári áruforgalomra vonatkoz-
tatva egyértelműen bizonyítható a TransFaster 
megoldás előnye, az állványkiszolgáló készülé-
kekkel és a keskenyjáratú rakodógépekkel szem-
ben (2. ábra). 
 
Amennyiben például egy év alatt tízszeres raktári 
áruforgalom-váltásra van igény, és a raktár mérete 
tízezer rakodólapnak felel meg, a TransFaster be-
ruházási költsége 1,1 millió euróval kevesebb, mint 
szokványos állványkiszolgáló készülékeket fel-
használó megoldás esetében. A keskenyjáratú ra-
kodógépekkel szemben a megtakarítás kétszázhat-
vanezer euro. 
 

A TranFaster jelentősen csökkenti a magasraktárak 
üzemeltetési költségeit, és az ilyen komoly poten-
ciál kihasználásával a vállalat versenyképessége 
jelentős mértékben fokozható. 
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