E-COMMERCE &
ORDER PICKING
customer case: REXEL SVERIGE AB

PLOCK PÅ LÄGRE NIVÅ ger ÖKAD EFFEKTIVITET
Med krav på ökad produktivitet för verksamheten, vände sig Rexel Sverige
AB i Årsta utanför Stockholm till Helge Nyberg AB. En av anledningarna till
att Helge Nyberg AB valdes som leverantör var lyckat genomförande av
logistikprojekt hos ett annat av koncernens bolag (Storel) i Göteborg.
Rexels erbjudande innefattar nya och hållbara elektriska lösningar och
elartiklar för industri, bostadsmarknad och kommersiell sektor. Koncernen
finns i 37 länder och har över 30 000 anställda. I Årsta jobbar 70 personer.

Sex lager till ett lager
I de 17 000 m2 stora lokalerna ska sex olika
lager bli ett och det innebär att nya artiklar
ständigt måste hanteras och läggas in i
systemet. Under en tid har högfrekventa
artiklar för plock flyttats från höga lagerplatser ner till lägre. Att hantera dessa
artiklar med truckar med förarlyft var för
tidskrävande och istället plockas de nu med
truckar och hyllvagnar från Helge Nyberg
AB. Den maximala höjden på högfrekventa
artiklar är 2 meter.
Fler orderrader per arbetspass
Ett annat av bolagen i koncernen har använt
likadana plocktruckar i snart 15 år och de är
en modell för hur arbetet i Stockholm ska

effektiviseras.
– Personalen gillar truckarna från Helge Nyberg. De tycker de är snabba och lättkörda,
säger Gabriel Chamouni som
är ansvarig för Lagerservice.
Flytten av artiklar har redan genererat
effektivitetshöjning. Fler och fler orderrader plockas per arbetspass. Ytterligare minst 15% av artiklarna i lagret ska
plockas med Helge Nybergs truckar innan
man nått samma förhållanden som i
Göteborg.
Smidigt vagnsbyte
Datasystemet Molp väljer vilken sorts
kartong som ska användas för vilka

Antalet kartonger på en vagn styrs automatiskt av datasystemet
Molp. Maximalt plockas 25 order på en plockrunda.
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artiklar och även hur många kartonger
som vagnen ska fyllas upp med. Kartongstorleken styrs av artiklarnas vikt och
volym. Systemet slår ihop många order
och skapar automatiskt en optimal körsträcka för plockningen. På en runda kan
det plockas maximalt 25 order.
När plocket är klart, dockas vagnen ur vid
utlastningen och ordrarna slås samman
med andra ordrar till samma kund från ett
annat system.
– Vi jobbar en hel del med mätningar
och rapporteringar från våra system.
Flödet med artiklar och plockning i lagret
förbättras ständigt, säger Gabriel.
– Helge Nyberg har snabbt och smidigt
lyckats hjälpa oss att öka produktiviteten
och effektiviteten. Det är vi väldigt nöjda
med. Eftersom vi ser hur bra det gått i
Göteborg, är vi övertygade om att det
kommer bli jättebra här i Stockholm också,
avslutar han.

– Helge Nyberg har snabbt och smidigt lyckats hjälpa oss att öka produktiviteten och effektiviteten. Det är vi väldigt nöjda
med. Eftersom vi ser hur bra det gått i Göteborg, är vi övertygade om att det kommer bli jättebra här i Stockholm också,
säger Gabriel.

Truckarna till Rexel är sålda via Helge
Nyberg ABs globala samarbetspartner
Toyota Material Handling, under
varumärket BT-Movit TSE100W-609.

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.

AUTOMOTIVE
& vehicle

service
& 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.
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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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