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Wdrożenie systemu zarządzania magazynem EPG | LFS zakończone sukcesem 

FAUN Umwelttechnik zwiększa 

efektywność procesów magazynowych i 

produkcyjnych  

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG to jeden z wiodących producentów 

śmieciarek i zamiatarek w Europie. To średniej wielkości przedsiębiorstwo 

posiada jedenaście zakładów, w których 2000 pracowników produkuje różnego 

rodzaju pojazdy specjalne. W siedzibie firmy w Osterholz-Scharmbeck odbywa się 

produkcja na łącznie 15 liniach montażowych, do których części są dostarczane z 

magazynu wewnętrznego oraz magazynu otwartego. W celu optymalizacji 

procesów pomiędzy produkcją a magazynem, firma FAUN zdecydowała się 

wdrożyć profesjonalny system zarządzania magazynem EPG | LFS. Od 

października 2020 stosowany jest system LFS, który od razu przyczynił się do 

wzrostu wydajności komisjonowania w wieżach magazynowych Kardex.  

 

Poczynając od dużych blach stalowych, poprzez zbiorniki i pompy na drobnych śrubach 

kończąc – spektrum części stosowanych przez firmę FAUN Umwelttechnik do produkcji 

pojemników zbiorczych na odpady jest bardzo szerokie. Są one przechowywane w 

lokalizacji Osterholz-Scharmbeck na łącznej powierzchni 6500 metrów kwadratowych, 

aby we właściwym momencie mogły trafić na linię montażową. W roku 2019 

przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie profesjonalnego systemu zarządzania 

magazynem w celu poprawy zarządzania artykułami. Nowe rozwiązanie miało przede 

wszystkim zapewnić większość przejrzystość stanów magazynowych i przebiegu 

procesów magazynowych – by stworzyć podstawę do dalszej optymalizacji.  

 

Poszukiwania online i szkolenia online 

Przedsiębiorstwo szukało z pomocą narzędzia online stworzonego przez Fraunhofer 

Institut odpowiednich systemów zarządzania magazynem. Po rozmowach z dostawcami 

systemów szybko okazało się, że firma EPG, posiadająca ponad 30 lat doświadczenia, 
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w najszerszym zakresie spełnia oczekiwania pod względem profesjonalizmu dostawcy. 

W systemie zarządzania magazynem LFS, firmie FAUN bardzo podoba się jego 

modułowa budowa, która umożliwia rozbudowę systemu w przyszłości. O decyzji 

zaważyła również innowacyjna oferta szkoleń EPG | ACADEMY, które przygotowują 

użytkowników do sprawnej obsługi systemu. „Spodobała nam się bardzo szybka i 

profesjonalna organizacja szkoleń online w dobie pandemii COVID-19“, mówi Ronny 

Lößner, odpowiedzialny w firmie FAUN Umwelttechnik za wdrożenie systemu. „Pomimo 

panującej sytuacji nie wystąpiły żadne opóźnienia w realizacji naszego projektu i 

mogliśmy rozpocząć pracę z LFS zgodnie z planem“  

 

Simon Reininghaus, kierownik projektu w EPG, chwali konstruktywną współpracę 

podczas wdrożenia: „Zespół projektowy posiada szeroką wiedzę o procesach i podczas 

customizacji doskonale poradził sobie z integracją procesów w LFS”. Dzięki temu, firma 

FAUN już dwa tygodnie po wprowadzeniu systemu zauważyła wzrost wydajności 

pracowników: Już w ciągu tak krótkiego czasu wydajność pikowania była większa niż 

przed wprowadzeniem systemu.  

 

Większa wydajność dzięki nowej strategii komisjonowania 

Wzrost wydajności komisjonowania w dużej mierze jest efektem przejścia na Multi-

Order-Picking. Pracownicy firmy FAUN mogą dzięki temu kompletować równolegle kilka 

pojedynczych zamówień. To skraca proces i znacznie zwiększa wydajność 

komisjonowania. „Komisjonowanie przy czterech wieżach magazynowych było 

wcześniej wąskim gardłem”, wyjaśnia Katharina Beck, kierownik logistyki w firmie FAUN. 

„Pracownicy mogli kompletować zamówienia jedynie po kolei i musieli chodzić od wieży 

do wieży. LFS pozwala na zebranie kilku pojedynczych zamówień i steruje inteligentnie 

ich realizacją. Dzięki temu, pracownicy kompletują więcej zamówień w tym samym 

czasie”. Aby jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, firma FAUN zainstalowała dwie 

nowe wieże Kardex, w których pojemnikami można sterować automatycznie poprzez 

wymianę telegramów, dzięki czemu nie jest konieczne ręczne wprowadzanie na panelu.  
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Kolejne projekty są już w planach 

Beck zakłada, że nastąpi dalszy wzrost wydajności, gdy tylko firma FAUN wykorzysta w 

pełni wszystkie możliwości systemu zarządzania magazynem. Wkrótce zostaną 

uzupełnione nowe panele, za pomocą których analiza wskaźników stanie się łatwiejsza. 

Dzięki temu pracownicy będą mogli szybciej rozpoznać słabe punkty procesów oraz 

potencjały optymalizacji. Znacznie wzrosła przejrzystość w obszarze zarządzania 

stanami magazynowymi: Teraz można dokładnie określić lokalizację w magazynie 

pojedynczych podzespołów. Oprócz tego, dzięki natychmiastowej rejestracji w czasie 

rzeczywistym, w systemie są widoczne nagłe zamówienia z linii montażowych. W 

przyszłości firma FAUN chciałaby uzyskać taki poziom przejrzystości również w innych 

obszarach. Z tego powodu już teraz zakupiono dodatkowy moduł pozwalający na 

odwzorowanie nie tylko procesów magazynowych, ale także przepływu towarów 

pomiędzy grupami maszyn. System sterowania transportem ma zostać wdrożony już w 

następnym roku. 

 

Stan na:   czwartek, 7 stycznia 2021 

Objętość:  4609 znaków ze spacjami 

Zdjęcia: 3 

 

Podpisy pod zdjęciami:  

 

Zdjęcie 1: W lokalizacji Osterholz-Scharmbeck firma FAUN, na łącznej powierzchni 6500 

metrów kwadratowych, przechowuje części do produkcji pojemników zbiorczych na 

odpady, za zarządzanie którymi odpowiada obecnie system LFS. 

Zdjęcie 2: W roku 2019 przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie profesjonalnego 

systemu zarządzania magazynem w celu poprawy zarządzania artykułami. Nowe 

rozwiązanie miało przede wszystkim zapewnić większość przejrzystość stanów 

magazynowych i przebiegu procesów magazynowych. 

Zdjęcie 3: Po wprowadzeniu systemu zarządzania magazynem LFS, firma FAUN w 

ciągu bardzo krótkiego czasu zwiększyła wydajność komisjonowania w posiadanych 

wieżach Kardex. 
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EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców rozbudowanego systemu do 

realizacji łańcucha dostaw (SES) i zatrudnia w 17 lokalizacjach na całym świecie ponad 700 

pracowników. Przedsiębiorstwo dostarczyło dotychczas ponad 1500 klientom rozwiązania WMS, 

WCS, WFM, TMS oraz rozwiązania głosowe i lotniskowe przeznaczone do optymalizacji 

procesów logistycznych – poczynając od ręcznych aż po w pełni zautomatyzowane środowiska 

logistyczne – oraz procesów na lotniskach . Rozwiązania EPG obejmują cały łańcuch dostaw: od 

magazynu poprzez transport drogowy aż po rozwiązania do obsługi naziemnej i cargo na 

lotniskach. Doradztwo logistyczne, usługi w chmurze i usługi zarządzane oraz szkolenia 

logistyczne we własnej akademii dopełniają ofertę kompleksowych rozwiązań oferowanych przez 

EPG. 

 

Kontakt z przedsiębiorstwem   

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: +49 6742 8727-0 • Faks: +49 6742 8727-50 

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