Storage meets intelligence
Nedcon Storage Systems

Nedcon Silesia jest
międzynarodową grupą
kapitałową zajmującą się
projektowaniem i instalacją
przemysłowych systemów
składowania. Inteligentne
składowanie oznacza w
praktyce rozwiązania
wspierające strategię
logistyczno-magazynową
i organizacyjną Państwa
firmy. Oferujemy Państwu

Storage meets intelligence
Systemy składowania

zdobywane przez nas

Oferta Nedcon Silesia prezentuje szeroki zakres usług: od produkcji
komponentów do standardowych systemów składowania, po
kompleksowe rozwiązania logistyczne.

od 1969 r. doświadczenie,

Systemy zintegrowane Nedcon

znajomość branży oraz
bogaty pakiet rozwiązań
dostosowany do wymagań
klienta.

Oferujemy Państwu zautomatyzowane systemy regałowe
(zautomatyzowana obsługa i kolekcjonowanie towaru) oraz
dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania systemowe do składowania
materiałów niestandardowych. Nasza ofert obejmuje także systemy
specjalistyczne: konstrukcje samonośne typu clad rack (silos).
Innowacyjność, bezpieczeństwo, dbałość o detale oraz profesjonalne
prowadzenie projektu od pierwszego spotkania do zakończenia instalacji
to wyznaczniki naszej firmy i gwarancja sukcesu projektu.

Składowanie towarów na paletach

Przy składowaniu towarów na paletach możliwie jest
zastosowanie zróżnicowanych systemów składowania, w
zależności od specyfiki towaru. Kompatybilność systemów
pozwala na łączenie ich ze sobą lub modyfikację w przyszłości.
Nasi inżynierowie z przyjemnością zaprojektują dla Państwa
ciekawe i innowacyjne rozwiązanie.

Systemy standardowe (rzędowe)

Systemy standardowe używane są w różnych
rodzajach magazynów, głównie dla towarów
składowanych na paletach.
Najważniejsze cechy:
- bezpośredni dostęp do wszystkich palet
- szeroka oferta: od lekkich do bardzo ciężkich
palet,
- szeroki zakres możliwości przy zastosowaniu
podstawowych komponentów i akcesoriów
- rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta

Systemy wjezdne

Systemy przepływowe

Regały wjezdne przeznaczone są do składowania dużych partii
towaru, zapewniają pełne wykorzystanie kubatury magazynu,
stosowane również w składowaniu chłodniowym.

Regały przepływowe mają zastosowanie w magazynach
szybkorotujących, w powiązaniu z kompletacją towaru na palecie.
System rolek dostosowuje się do specyfiki składowanego towaru.
Strony załadunku i odbioru towaru są optymalnie przystosowane
do zastosowanego wózka widłowego. System może działać na
zasadzie FIFO (first in, first out- pierwsze przyszło, pierwsze wyszło)
jak LIFO (first in, last out- pierwsze przyszło, ostatnie wyszło).

Składowanie towarów małogabarytowych

System pozwala na efektywne składowanie towaru pakowanego
w niewielkie kartony, pojemniki, pudełka.

Systemy półkowe o dużej rozpiętości

Systemy półkowe

Systemy przepływowe dla kartonów i
małych pojemników

System wykorzystuje konstrukcję
paletową, a spełnia funkcję regału półkowego.
System jest odpowiedni do składowania
towarów mało i średniogabarytowych, które
są umieszczane w systemie ręcznie.

System półkowy charakteryzuje szeroka funkcjonalność. Towary są
składowane we wcześniej przypisanej lokacji.

Systemy przepływowe dla towarów małogabarytowych są idealnym
systemem kompletowania zamówień. Towary (pojemniki, kartony,
pudełka, torby) przesuwają się pod wpływem siły grawitacji po lekko
nachylonym torze rolkowym. System ten może być wykorzystany w
kombinacji z systemem paletowym.

System zabudowy wielopoziomowej

Konieczność bardziej efektywnego wykorzystania kubatury
magazynu lub przestrzeni produkcyjnej wywołała potrzebę
stosowania wielopoziomowych konstrukcji podestowych.
Nasze konstrukcje
stalowe są
doskonałym
rozwiązaniem
przy tworzeniu
jednego lub kilku
dodatkowych
poziomów
składowania.

System zabudowy wielopoziomowej

- obciążenie od 300 do 1200 kg/m3
- bardzo duża rozpiętość słupów, pokrywające się nawet z rozstawem
kolumn budynku
- wielopoziomowość magazynu
- różne rodzaje wypełnień (np. krata, panele stalowe, płyty wiórowe)
- zachowanie niezbędnych przepisów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemu regałowego jest dla nas podstawą każdego
projektu. W magazynach obsługiwanych manualnie należy zawsze
brać pod uwagę ewentualny błąd człowieka. Wieloletnie
doświadczenie Nedcon Silesia zapewnia najwyższe standardy
bezpieczeństwa, w oparciu o stosowanie europejskich norm.
Oferujemy
serwisowanie i
kontrolę
bezpieczeństwa
systemu w trakcie
jego użytkowania.

Zarządzanie jakością

Przez cały proces realizacji - od doradztwa i projektowania po
instalację - przestrzegamy ścisłych procedur jakości. Zapewniamy
najwyższą jakość produktu i profesjonalną obsługę klienta. Podczas
realizacji projektu jesteśmy do dyspozycji klienta, rozwiązując
problemy i nieustannie pracując nad doskonałością projektu,
aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani.

Globalne standardy

Na każdym etapie przedsięwzięcia Nedcon Silesia korzysta ze
światowych standardów innowacyjności, niezawodności oraz
zaawansowanych technologicznie przemysłowych i budowlanych
systemów składowania.

Projektowanie i rozwój produktu

Posiadamy własny dział rozwoju produktu. Jego zadaniem jest
zaprojektowanie dla klienta takiego rozwiązania, które w najbardziej
optymalny sposób uwzględni indywidualne potrzeby składowania i
logistykę magazynową.
- Centrum wiedzy o konstrukcjach stalowych z profili cienkościennych
- Rozwój produktu zgodny z wymaganiami rynku
- Nastawienie na funkcjonalność
- Ponad 30 zarejestrowanych patentów
- Możliwość wykonania modeli testowych

Produkcja

Dwa nowoczesne, zautomatyzowane zakłady produkcyjne w Holandii,
Czechach. Proces produkcji komponentów określa funkcjonalność
konstrukcji regałowej.
- Linie produkcyjne kontrolowane komputerowo
- Instalacje do malowania proszkowego
- Zautomatyzowane linie spawalnicze
- Automatyczne maszyny do produkcji profili giętych w
systemach miniload
- Automatyczne maszyny do produkcji komponentów
specjalistycznych

Zarządzanie projektem

Znając bardzo dobrze produkt, rynek i procesy operacyjne w
magazynie klienta, fachowo wykorzystujemy kombinację wiedzy
działu sprzedaży i działu projektowania. Nasz dział inżynieryjny i
możliwości produkcyjne pozwalają nam najlepiej dostosować
wymagania i cele klienta do konkretnych rozwiązań. Nasi
doświadczeni kierownicy projektu są otwarci i elastyczni na każdym
etapie jego realizacji. Jeżeli założenia projektu wymagają zmian,
zawsze staramy się pomóc w najlepszy sposób, uwzględniając dobro
klienta. Fachowość, bezpieczeństwo i skuteczność to cechy
wyróżniające naszą firmę.

Zarządzanie instalacją

Instalacja systemów składowania musi być przeprowadzona w
sposób profesjonalny – bezpiecznie, efektywnie i skutecznie.
Odpowiadamy za każdy etap montażu. Mamy doświadczonych
kierowników i ekipę dysponującą odpowiednim sprzętem. Wiedza i
doświadczenie menadżerów montażu czyni ich doskonałymi
partnerami w koordynacji procesu budowy. To najlepsza gwarancja
realizacji projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
- Nadzorowanie projektu na miejscu
- Wykwalifikowany zespół montażowy
- Bezpieczeństwo zapewnione poprzez:
-Montaż według wytycznych FEM
-Przestrzeganie zasad BHP
-Wykwalifikowanych pracowników

Systemy zintegrowane

Obok standardowych systemów składowania, Nedcon Silesia
zajmuje się także Systemami Zintegrowanymi.
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D

Nedcon Lagertechnik GmbH
Dinxperloer Strasse 18-20
46399 Bocholt
Germany
T +49 2871 47 89
F +49 2871 48 516
E sales.d@nedcon.com

B

N.V. Nedcon S.A.
Generaal Dewittelaan 17
2800 Mechelen
Belgium
T +32 15 40 43 40
F +32 15 46 09 03
E sales.b@nedcon.com
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Systemy Zintegrowane dostarczają naszym
klientom najkorzystniejsze rozwiązania,
oparte na bezpieczeństwie, funkcjonalności i
optymalizacji kosztów. W naszej pracy nie
poprzestajemy na dotychczas opracowanych
rozwiązaniach, nieustannie pracujemy nad
innowacyjnością produktów, aby zwiększyć
satysfakcję naszych klientów.

Składowanie towarów na paletach

W zależności od przeznaczenia i specyfiki
składowanego towaru istnieje możliwość
wyboru zróżnicowanych systemów
składowania. Istnieje także możliwość
łączenia ze sobą różnych systemów.
Z przyjemnością pomożemy wybrać system
idealnie dopasowany do Państwa potrzeb,
biorąc pod uwagę przyszłe tendencje rozwoju
Państwa firmy.

Towary małogabarytowe

Optymalne wykorzystanie kubatury magazynu,
przy składowaniu towarów małogabarytowych
(kartony, pojemniki, pudełka, torby)
Kontrolę na miejscu realizacji

Przy składowaniu towarów na paletach możliwe jest zastosowanie
zróżnicowanych systemów składowania w zależności od specyfiki
towaru. Kompatybilność systemów pozwala na łączenie ich ze sobą
lub modyfikację w przyszłości. Nasi inżynierowie z przyjemnością
zaprojektują dla Państwa ciekawe i innowacyjne rozwiązania
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