E-COMMERCE &
ORDER PICKING
customer case: LINDEX

FLEXIBILITET FÖR VÄXANDE E-HANDEL
Strax utanför Göteborg ligger Lindex anläggningar för butiksplock (Distribution Center) och
e-handelsplock (shop online som Lindex själva kallar det).
I fastigheten för e-handelsplock har Ergobjörntruckar med plockvagnar från Helge Nyberg AB
använts sedan juni 2013. Effektiviteten ökar ständigt i det nyrenoverade lagret som är
skräddarsytt efter det egna flödet. Och att jobba effektivt är avgörande, speciellt när Lindex
e-handel har vuxit med 30 procent per år de senaste sju åren.

Bland Sveriges mest moderna lager
Golvet blänker i de ljusa och fräscha lokalerna
där cirka 20 personer jobbar med e-handelsplock. Här hanteras kundorder till samtliga
EU-länder. Arbetet sker dagtid och det plockas
i genomsnitt 1000 order och 5000 plagg per
dag.

Per Schölander, DC Manager hos Lindex AB.

Hela tiden krävs en hög flexibilitet vid sortimentsförändringar. Till exempel har det
nyss börjat säljas ett helt nytt sortiment av
herrunderkläder.
Självklar samarbetspartner
– Helge Nyberg var en självklar samarbetspartner för oss. Dels har de levererat
bra lösningar sedan tidigare, dels är de
oerhört kunniga, lyhörda samt har lång
erfarenhet av orderplock och lagerlogistik.
För att skapa ett så optimalt flöde som
möjligt är varje kvadratmeter uträknad.
Tillsammans med Helge Nyberg och andra
leverantörer kunde vi med hjälp av datorsimuleringar räkna på olika scenarion.
Vi gjorde även referensbesök hos andra
kunder till Helge Nyberg AB, säger Per
Schölander, DC Manager hos Lindex.

Ett unikt dockningssystem gör truck och vagn till en flexibel,
rullande arbetsplats.

– Truckarna fungerar utmärkt för de
många start och stopp som sker under en
plockrunda och operatörerna tycker de är
snabba och lättkörda, fortsätter han.
www.helge-nyberg.se

customer case: LINDEX
Ergobjörntruck modell 613
Hos Lindex används Ergobjörntruckar
modell 613 med vissa specialanpassningar.
Bland annat är truckarna försedda med
styrhjul för skenor i golvet, vilket underlättar vid manövrering in i gångarna.
Vagnarna är skräddarsydda för högeffektivt
orderplock. Tidigare användes manuella
vagnar med 8 orderfack, men nu tar varje
vagn 20 order. För renlighetens skull har
man valt att ha gallerhyllor. Baktill på
vagnarna transporteras hängande plagg.
Fler Ergobjörnvagnar
Helge Nyberg har funnits med som leverantör sedan länge. I fastigheten bredvid hanteras butiksplock och där har man sedan
2007 manuella Ergobjörnvagnar.
– Det är strategiskt viktigt för oss att
hantera vårt eget lager och distribution.
Tidigare hanterade vi det med tredjepart,
men fördelarna syns kostnadsmässigt,
plus att det förenklar investeringsbeslut.
Just nu räknar vi till exempel på att bygga
entresolplan eftersom vi växer så kraftigt,
avslutar Per.

I genomsnitt plockas 1000 order
per dag och 5000 plagg med
Ergobjörn truck modell 613.

Koncept för många områden
Utifrån över 50 års samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders behov har vi specialiserat oss inom ett antal områden.
På så vis kan vi erbjuda de mest optimala lösningarna, den bästa servicen och det tryggaste samarbetet.
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Helge Nyberg verkar inom både lätt och tung
industri. Vi har industriella lösningar för hela
det genomgående materialflödet.

Vi har med vår långa historia och geografiska placering
i ett område med mycket postorder och logistik- och
lagerverksamhet, unik kunskap och erfarenhet kring
orderplockande och tredjepartslogistik.
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& support

Fordonsindustrin är den bransch i vilken utvecklingen
av smart logistik kanske nått längst. Lösningar från
Helge Nyberg är en del av utvecklingen.
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Våra truck- och vagnslösningar är inte bara perfekta
för transporter av bagage eller material på exempelvis
flygplatser och mässor. Lika ofta används våra
lösningar som rullande servicekontor av tekniker och
installatörer på industrier och andra ställen.

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

Health care
& hospital
Alla branscher har olika krav och specifikationer på
material och arbetsredskap. Sjukvårdens strikt reglerade verksamhet har givetvis vissa speciella krav.
Dem kan vi tillgodose.

Lean Solutions
Som specialister hjälper vi dig gärna att utveckla den
resurssnålaste och mest värdeskapande lösningen för
din materialhantering – rätt material, på rätt plats
vid rätt tid.
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