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Predictive Maintenance se skupinou Ehrhardt + Partner 

Včas identifikovat poruchy u 

automatizované skladovací 

techniky 
 

Výpadky a poruchy automatizované skladovací techniky mají často za 

následek nákladné výluky nebo prodlevy, které ne zřídka vedou k 

zastavení dodávek zákazníkům nebo poškození dobré pověsti. Aby 

bylo možné včas identifikovat změny a mimořádné stavy 

automatizované techniky a předem plánovat preventivní údržbové 

práce, zavedla skupina Ehrhardt + Partner (EPG) novou chytrou službu 

Predictive Maintenance. Tato technická myšlenka včasné identifikace 

poruch zvyšuje disponibilitu skladovací techniky - konkurenční výhoda 

na tvrdém logistickém trhu.  

 

Predictive Maintenance, předvídavá údržba, je založena na rozsáhlých 

analýzách objemných dat a velkém počtu algoritmů: Navzájem propojené 

snímače neustále sledují strojní resp. naměřená data (mimo jiného teplotu, 

elektrický odpor nebo vibrace) a sbírají procesní údaje, které ovlivňují 

chování stroje. Stávající údaje z minulosti jsou tak vymodelovány, že tvoří 

kvalifikovaný základ pro konkrétní analýzy a hodnocení aktuálních dat. S 

Predictive Maintenance lze zjistit pravděpodobnost výskytu poruchy a 

proaktivně vykonat údržbu zařízení, než skutečně dojde k výpadku. 

 

Zjistit správný důvod pro příčinu chyby 

Řešení Predictive Maintenance od EPG, které se specializuje na použití v 

logistice, jde dokonce ještě o krok dál: Pokud zaměstnanci logistických 

center používají systém řízení skladu LFS.wms, mohou kontrolovat, zda 

mimořádné hodnoty na snímačích souvisí s údaji zakázky v LFS.wms. To 

například umožňuje vyvozovat příčiny zvýšené teploty. Souvisí zvýšení 

teploty se silným namáháním zařízení nebo se jedná o technické omezení, 
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které může indikovat akutní potřebu provedení údržby? Na tyto otázky 

dokáže Smart Service od EPG poskytnout konkrétní odpovědi. 

 

Predictive Maintenance pro úsporná řešení problémů 

Oblasti využití Predictive Maintenance jsou rozmanité. Především u odvětví s 

intenzivními investicemi a vysokým stupněm automatizace se pořízení 

systému vyplatí již během krátké doby. Sem patří vozidla kyvadlové dopravy, 

výtahy nebo přístroje na obsluhu regálů v automatizovaných skladech na 

malé součástky a s vysokými regály, dopravní pozemní vozíky a dopravní 

technika. 
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Popisky obrázků 

 

Obrázek 1: Již probíhá testování Predictive Maintenance – ve skladu 

Ehrhardt + BOMAG Logistics GmbH (EBL) v Boppardu. 

 

 
Obrázek 2: Obslužná plocha řešení Predictive Maintenance od EPG 

pomáhá odstraňovat poruchy u automatizované skladovací techniky. 
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Skupina Ehrhardt + Partner 

Skupina Ehrhardt + Partner (EPG) je jeden z vedoucích specialistů v oblasti logistiky na světě 

a se softwarem LFS Software Suite nabízí kompletní řešení nezávislé na odvětví. Jako Supply 

Chain Execution System je v současné době LFS úspěšně využíváno na pěti kontinentech a 

umožňuje řízení všech logistických procesů nezávisle na odvětví. Podniková skupina, která je 

aktivní po celém světě, byla založena v roce 1987 a dnes zaměstnává ve 14 lokalitách více 

než 500 zaměstnanců. Na celém světě využívá systém pro vlastní Supply Chain Management 

více než 60.000 uživatelů. Paleta služeb softwaru LFS Software Suite zahrnuje vše, co je pro 

kompletní logistické řízení nezbytné: Systém správy skladu LFS.wms na řízení 

intralogistiky, počítač toku materiálu LFS.mfc, řešení Transportation-Management 

LFS.tms pro efektivní plánování a správu jízd stejně jako International Shipping System 

LFS.iss na zpracování zásilkové logistiky. Řešení rádiového přenosu dat, plánování skladu 

a -consulting, služby Private Cloud a Hosting stejně jako semináře o skladování v 

LFS.academy doplňují nabídku kompletního řešení podnikové skupiny. Ve spojení s 

kvalifikovaným poradenstvím o skladovací technice, rozsáhlým odborným know-how v oblasti 

logistiky skladu a spolehlivou zákaznickou podporou nabízí E+P vše z první ruky. V současné 

době se na referenčním seznamu nachází více než 1.000 zákazníků ze všech odvětví. 
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