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Dostawca kompleksowych rozwiązań i producent FTS współpracują 

razem 

Ehrhardt + Partner Group (EPG) i 

Rocla Oy rozpoczynają współpracę 
 

Ehrhardt + Partner Group (EPG) i Rocla Oy weszły w strategiczną 

kooperację. Rocla to fiński producent elektrycznych pojazdów 

magazynowych, wózków widłowych i bezzałogowych systemów 

transportu (FTS). Natomiast oprogramowania LFS Suite od EPG to 

niezależne od branży kompleksowe rozwiązanie do sterowania 

wszystkimi procesami logistycznymi. W ramach nowo podjętej 

kooperacji oba przedsiębiorstwa planują długoterminową współpracę. 

EPG i Rocla oferują kompleksowe rozwiązania do zautomatyzowanego 

transportu towarów w magazynie. 

 

Rocla konstruuje i produkuje bezzałogowe systemy transportu (FTS) dla 

logistyki już od 1983 roku. Do tej pory przedsiębiorstwo z Järvenpää (w 

Finlandii) dostarczyło na całym świecie ponad 7000 FTS. Od roku 2008 

marka ta należy do Mitsubishi Logisnext Co., Ltd, z siedzibą w Kyoto, w 

Japonii. W ostatnich latach Rocla odnotowuje coraz więcej zapytań na 

rozwiązania programowe do zarządzania procesami logistycznymi, które 

posiadają możliwość sterowania pojazdami oraz zarządzania flotą. 

Poszukując odpowiedniego partnera rozwiązań WMS firma Rocla 

zdecydowała się na eksperta w dziedzinie logistyki firmę EPG. Oba 

przedsiębiorstwa w ramach współpracy zautomatyzowały już wspólnie nowy 

magazyn towarów firmy Seeberger GmbH. System LFS.wms odpowiada w 

nim za sterowanie całym przepływem materiałów i koordynuje jednocześnie 

współpracę różnych automatycznych systemów. Zaliczają się do nich między 

innymi cztery bezzałogowe systemy transportu Rocla, które dostarczają 

towary do 75 maszyn produkcyjnych. 
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Wspólny wzrost aktywności na rynku 

Podpisanie listu intencyjnego przez Jörga Fröhlicha, udziałowca EPG i 

Jussiego Ali-Löytty’iego, COO firmy Rocla, to zapowiedź długoterminowej 

współpracy obu przedsiębiorstw. „Cieszymy się na partnerstwo z tak 

doświadczonym i innowacyjnym przedsiębiorstwem jak Rocla”, podkreśla 

Jörg Fröhlich. „Wspólnie będziemy w stanie zaoferować naszym klientom w 

Europie i USA kompleksowy pakiet złożony z wysoce wydajnych rozwiązań 

FTS marki Rocla i naszego oprogramowania logistycznego Suite LFS.“ Jussi 

Ali-Löytty, Chief Operating Officer firmy Rocla AGV, podczas podpisywania 

listu intencyjnego podkreślił również: „Podejmując współpracę z EPG 

zyskaliśmy jako partnera wiodącego eksperta w dziedzinie logistyki. 

Współdziałanie naszych systemów to dla logistyków na całym świecie 

prawdziwa wartość dodana.” 

 

Dalsze informacje na temat systemu LFS.wms firmy Ehrhardt + Partner 

Group można znaleźć pod adresem: 

https://www.epg.com/pl/oprogramowanielogistyczne/wymogi-stawiane-

systemom-lfswms/. 

 

Stan na:  wtorek, 16 kwietnia 2019 

Objętość:  2 181 znaków ze spacjami 

Zdjęcia:  1 © Ehrhardt + Partner Group 

 

Podpisy pod rysunkami 

 

 

Zdjęcie 1: Ehrhardt + Partner Group (EPG) i Rocla, fiński producent 

bezzałogowych systemów transportu, weszły w strategiczną 

kooperację. Zdjęcie przedstawia Jörga Fröhlicha (udziałowca Ehrhardt 

+ Partner Group, po lewej) i Jussiego Ali-Löytty’iego (Chief Operating 

Officer firmy Rocla AGV) podczas podpisywania listu intencyjnego. 

 

https://www.epg.com/pl/oprogramowanielogistyczne/wymogi-stawiane-systemom-lfswms/
https://www.epg.com/pl/oprogramowanielogistyczne/wymogi-stawiane-systemom-lfswms/
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Ehrhardt + Partner Group 

Firma Ehrhardt + Partner Group (EPG) to jeden z wiodących ekspertów w dziedzinie logistyki 

oferujący niezależne od branży kompleksowe rozwiązanie w postaci oprogramowania LFS 

Suite. LFS pełniąc rolę systemu wspomagającego realizację łańcucha dostaw jest użytkowany 

obecnie na pięciu kontynentach i pozwala niezależnie od branży na sterowanie wszystkimi 

procesami logistycznymi. Ta działająca na rynku międzynarodowym grupa przedsiębiorstw 

powstała w roku 1987 i zatrudnia dziś w 14 lokalizacjach ponad 500 pracowników. Na całym 

świecie ponad 60 000 użytkowników korzysta z jej systemu do zarządzania łańcuchem 

dostaw. Zakres funkcji oferowanych przez oprogramowanie LFS Suite obejmuje wszystko, co 

jest potrzebne do kompleksowego sterowania procesami logistycznymi: System zarządzania 

magazynem LFS.wms do sterowania intralogistyką, komputer do kontroli przepływu 

materiałów LFS.mfc, rozwiązania do zarządzania transportem LFS.tms wspomagające 

efektywne planowanie i pokonywanie tras oraz system wysyłek międzynarodowych LFS.iss do 

obsługi logistycznej wysyłek. Bezprzewodowa transmisja danych, planowanie magazynu 

i -konsulting, usługi prywatnej chmury i hostingowe oraz kursy szkoleniowe w 

LFS.academy dopełniają kompleksową ofertę grupy. E+P to połączenie w jednym miejscu 

kompleksowego doradztwa w zakresie techniki magazynowej, rozległej fachowej wiedzy z 

zakresu logistyki magazynowej oraz niezawodnego wsparcia. W chwili obecnej na liście 

referencyjnej przedsiębiorstwa znajduje się ponad 1000 klientów z wszelkich branż. 
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Kontakt z przedsiębiorstwem 

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 0 • Faks: (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com 

 

Kontakt dla prasy 

Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG 

Pressearbeit für Logistik, Stahl, Industriegüter und IT 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur 

Tel.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Faks: (+49) 26 02-95 09 91 7 

E-mail: mas@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de 

 


