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Nowoczesne rozwiązania do obsługi magazynów mogą 
usprawniać proces kompletacji. Znacznie skracają czas 
potrzebny na przygotowanie zamówienia oraz eliminują błędy 
popełniane przez pracowników.

Kompletacja jest operacją magazynową, 

w której pobiera się zapasy z urządzeń do 

składowaniu lub stosów w celu przygotowania 

zbioru produktów, półproduktów lub surowców zgod-

nie ze specyfikacją według asortymentów i ilości. 

W ramach kompletacji przygotowuje się jednostki 

ładunkowe, kompletuje zamówienia, kontroluje 

ilość, pakuje i formuje jednostki transportowe oraz 

przemieszcza je do strefy wydań. W całym procesie 

logistycznym ważne jest techniczne wyposażenie 

magazynu i wpływa na efektywność realizowanych 

procesów. Dlatego dobór wyposażenia jest bardzo 

ważny. Oczywiście dziś wszystkim zarządza system 

IT zarządzania magazynem klasy WMS (Wareho-

use Management System). Taka aplikacja wspiera 

obsługę i optymalizację funkcjonowania magazynu 

lub centrum dystrybucyjnego. Obecne systemy WMS 

łączą się z różnymi technologiami komunikacji 

radiowej, technologiami ID (kody kreskowe, RFID 

itp.), komputerami mobilnymi i czasem również 

z automatyczną obsługą materiałów (przenośniki 

i sortowanie) oraz z automatycznymi systemami do 

magazynowania i pobierania itp. To dziś podstawa, 

od której rozpoczyna się poszukiwanie sposobów na 

poprawę wydajności operacji magazynowych.

Dobre praktyki i nowoczesne rozwiązania
Specjaliści od logistyki radzą zainteresować się kil-

koma rozwiązaniami, które mogą podnieść szybkość 

pobierania i wydajność funkcjonowania w większo-

ści rodzajów magazynów bez względu na branżę. 

Duży nakład pracy jest najczęściej związany z kom-

pletowaniem. Tu można osiągnąć duże efekty, nawet 

działaniami organizacyjnymi na przykład grupując 

produkty najczęściej pobierane jak najbliżej miejsca, 

w którym przygotowuje się ich wysyłkę. Zawsze też 

warto minimalizować czasu transportu pomiędzy 

miejscami składowania i kompletacji. Nadal jeszcze 

jest stosowany prosty system typu pick-up. Mało 

wydajny i podatny na błędy popełniane przez pra-

cowników. Dlatego przechodzi się na takie metody 

kompletacji jak pick by voice, w których pracownik 

otrzymuje polecenia przez słuchawki (ma obie ręce 

wolne), a ich wykonanie potwierdzać odczytując 

oznaczenia w miejscu, w które został wysłany. Przy-

kładem wdrożenia takiego systemu to zastosowanie 

Honeywell Vocollect Voice Solution w centralnym 

magazynie towarów Food oraz Non Food w miejsco-

wości Błonie pod Warszawą i prowadzonym przez 

Raben Logistics Polska dla MAKRO Cash & Carry 

Polska. Codziennie komisjonowanych (kompletowa-

nych z opakowań jednostkowych) jest tam ponad 

1000 palet za pomocą kompletacji wielostopniowej 

oraz technologii głosowej Honeywell Vocollect Voice 

Solutions. System składa się z 32 terminali głoso-

wych typu Talkman A710 oraz bezprzewodowych 

zestawów słuchawkowych serii SRX2 i wdrożono go 

w ciągu dwu miesięcy. Jak podano, w porównaniu 

do tradycyjnych metod komisjonowania za pomocą 

mobilnych terminali ręcznych wydajność przy pick 

by voice wzrasta od 10 do 15%.Źródło: Silverstone
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Kolejną jest metoda sterowana światłem (np. za-

palającymi się lampkami) – pick by light. Potwierdze-

nie może tu być wykonane automatycznie poprzez 

czujnik na przykład zbliżeniowy. W niektórych sys-

temach poza lub zamiast lampek są też wyświetlane 

informacje o liczbie sztuk do pobrania. W praktyce 

jest dostępnych wiele odmian tego systemu stosują-

cych bardziej zaawansowane i wygodniejsze metody 

oznaczenia miejsca położenia towaru, jak i ilości, 

jaką należy pobrać. Może to przykładowo wyglądać 

w ten sposób, że operator skanuje etykietę z kodem 

paskowym na opakowaniu, a cyfrowy wyświetlacz 

umieszczony przed pojemnikiem odbiorczym 

poinformuje go o przedmiocie i ilości, którą należy 

pobrać. Wprowadzenie takiego systemu pozwala 

uzyskać znaczną poprawę wydajności, ponieważ 

eliminuje się „papier” i błędy. Oczywiście są też za-

awansowane systemy wykorzystujące automatyczny 

monitoring, które pozwalają również rozpoznawać 

pracowników – każdy indywidualnie jest oznaczony, 

co dodatkowo pozwala przeprowadzić weryfikację 

w przypadku reklamacji. Firma Turck obecna na 

polskim rynku już od 15 lat oferuje między innymi 

rozwiązania „pick to light” wykonane na kompo-

nentach o stopniu ochrony IP67 (dostępne są też 

rozwiązania w stopniu ochrony IP20), co umożliwia 

realizację instalacji bez potrzeby stosowania szafki 

sterowniczej. Takie rozwiązanie zastosowała między 

innymi firma SAS Automotive Systems w zakładach 

w Zwickau przy optymalizacji produkcji modułów 

kokpitu do samochodów.

Wyposażenie
Kompletacja zamówień może być prowadzona na 

poziomie posadzki, na niskim oraz na średnim i wy-

sokim poziomie. Do kompletacji z poziomu posadzki 

można zastosować praktycznie każdą wersję wózków 

paletowych w wersjach ręcznych, samojezdnych 

obsługiwanych pieszo i kierowanych. Przy komple-

mentacji z wyższych poziomów stosuje się konstruk-

cje przystosowane do tego rodzaju pracy, w których 

operator ma równocześnie łatwy dostęp do elemen-

tów sterujących (zmieniono ich położenie w stosunku 

do standardowego w tradycyjnych wózkach paleto-

wych i podnośnikowych) oraz palety lub ładunku. 

Przy czym nawet w wózku paletowym musi zmieścić 

się operator, dlatego rozdziela się korpus od wideł 

ładunkowych. Niekiedy w wózkach do kompletacji 

z poziomu posadzki umieszcza się małe dodatkowe 

podesty. W wózkach do kompletacji niskiego poziomu 

stosuje się na stałe nieznacznie podniesiony podest 

lub droższy elektrohydrauliczny system podnoszenia 

podestu razem z operatorem tak jak przy kompletacji 

ze średniego i wysokiego poziomu. 

Na rynku mamy dostępną dużą ofertę wózków 

elektrycznych przystosowanych do prowadzenia 

komplementacji w magazynie. Trudno omówić 

wszystkie modele wielu producentów. Na pewno 

ciekawym rozwiązaniem jest Jungheinrich easyPILOT 

– rozwiązanie zdalnego sterowania podnoszące 

efektywność procesu kompletacji zamówień. Jak 

podaje firma, wózki ECE wyposażone w easyPILOT 

umożliwiają zwiększenie liczby pobrań na godzinę 

o 30%. Nowe rozwiązanie zdalnego sterowania 

pozwala na oszczędność czasu, operator ma obie 

ręce wolne i może skupić się tylko na kompletacji 

zamówień. Dwa dotknięcia zdalnego pilota 

sterowania powodują automatyczne uruchomienie 

wózka ECE, który porusza się po wyznaczonej 

trasie. Trzykrotne dotknięcie umożliwia ustawienie 

kolejnej trasy. Tryby pracy można indywidualnie 

konfigurować. Wózek zatrzymuje pojedyncze 

dotknięcie pilota. W modelach ECE z unoszeniem 

można za pomocą przycisku na pilocie unosić 

i opuszczać widły. Parowanie NFC pozwala połączyć 

pilot z dowolnym wózkiem z floty (opcja dostępna 

dla każdego wózka ECE serii 2 i 3 wyposażonego 

w easyPILOT). Natomiast dwa laserowe skanery 

chronią wózek przed zderzeniami i zapewniają 

prawidłowe operowanie w korytarzach roboczych. 

Wózek ECE automatycznie rozpoznaje najbliżej 

położony regał i porusza się wzdłuż niego. 

Firma Still w 2016 roku pokazała wózek iGo neo 

CX 20, który porusza się za operatorem, pozostawia-

jąc autonomicznie odległość od regału wynoszącą 

min. 50 cm, którą zadaje mu osoba wykonująca 

kompletację. To rodzaj autonomicznego pomocnika 

przejmującego prowadzenie pojazdu. Operator może 

skoncentrować się na pracy, co zwiększa wydajność 

kompletacji i ogranicza liczbę błędów przy wybie-

raniu towarów. Za bezpieczeństwo odpowiadają 

czujniki śledzenia ruchu, rozróżniające operatora 

i inne osoby oraz przeszkody. Pojazd objeżdża prze-

szkody lub zatrzymuje się, gdy droga jest całkowi-

cie zablokowana. Jeśli przed wózkiem jedzie inny 

pojazd z mniejszą prędkością lub na drodze pojawia 

się zator, wózek automatycznie dostosowuje swoją 

prędkość. Gdy droga się zwalnia, iGo neo CX 20 auto-

nomicznie włącza się do ruchu. Rozpoznaje i omija 

puste regały. Przez skrzyżowania korytarzy przejeż-

dża autonomicznie dopiero po uzyskaniu zezwolenia 

od operatora. Jak podaje firma, daje to nawet do 

Źródło: Still



38| Główny Mechanik 
Styczeń–Luty 2018

30% oszczędności czasu, bo operator nie traci go na 

wsiadanie i wysiadanie.

Firma Silverstone dziś jeden z największych 

w Europie dostawców wyposażenia do transportu 

wewnętrznego oferuje na przykład wózek widłowy do 

kompletacji zamówień model CK-05, który pozwala 

kompletować towar na wysokości do 4,8 m bez ko-

nieczności wysuwania go z regału. Dzięki sterowaniu 

elektrycznemu wózek jest łatwy w obsłudze i ma-

newrowaniu, do zawracania potrzebuje tylko 1,8 m 

szerokości korytarza. Jak podaje producent, dobrze 

sprawdza się przy pracach konserwacyjnych na wy-

sokościach i może zastąpić drabiny. Jest też wyposa-

żony w niebrudzące posadzek opony poliuretanowe.

Toyota Material Handling Polska poleca wózki 

kompletacyjne do średniego poziomu BT Optio serii 

M, kierowane przewodem/szyną lub o nieograni-

czonym zakresie ruchu o wysokość kompletacji do 

6,3m. Zastosowany w nich układ BT Optipace opty-

malizuje prędkość podnoszenia ładunku, umożliwia-

jąc kompletowanie zamówień z trzech poziomów. 

Firma oferuje też wózki do kompletacji zamówień 

spełniające bardziej specjalistyczne wymagania – 

takie jak wersje przechodnie umożliwiające ułożenie 

palet bezpośrednio na widłach.

W ofercie firmy Emtor dostępne są wózki do 

kompletacji firmy Yale, która już w 1919 roku jako 

pierwsza wprowadziła wózek elektryczny na rynek 

europejski, a dziś produkuje gamę wózków czoło-

wych i wyposażenia magazynowego do transportu 

od 1000 kg do 16 000 kg. Na przykład wózki serii Yale 

MO10E, zaprojektowane do kompletacji zamówień 

na drugim i trzecim poziomie do wysokości ok. 

4,8 m, mają stałe widły, stałą kabinę, dodatkowe pod-

noszenie oraz modele z platformą. Seria MO dostęp-

na jest z prowadzeniem szynowym lub za pomocą 

pętli indukcyjnej do prac w bardzo wąskich koryta-

rzach i umożliwiająca pobieranie towarów z wyso-

kości do 9 m. Wózki te umożliwiają maksymalne 

ułożenie palet na niższych pozycjach i w minimalnej 

przestrzeni. Wśród cech zwiększających ich wydaj-

ność wymienia się cztery programowalne poziomy 

osiągów w celu dopasowania do wymagań aplikacji 

lub preferencji operatora. W trybie operatora piesze-

go funkcja „prędkości pełzania” umożliwiająca ope-

ratorowi kroczenie obok wózka do następnej pozycji 

kompletacji (MO10E). Interesującym rozwiązaniem 

jest w wózkach pracujących w korytarzach z prowa-

dzeniem to, że kabina operatora może przesuwać 

się równocześnie poziomo i pionowo dla skrócenia 

czasu dojścia do następnej lokacji kompletacji.

Z kolei firma Zeppelin oferuje typoszereg wózków 

HYSTER do wysokiej, średniej i niskiej kompletacji. 

Wózki z serii LO2.0–2.5 wyposażone są w stały lub 

podnoszony podest operatora i niezależne widły. Po-

nadto ma duży podest, co umożliwia łatwą obsługę 

za pomocą dotyku palca oraz wygodne wchodzenie 

i schodzenie. Seria obejmuje modele do podnosze-

nia towarów z podłoża lub, z często spotykanego, 

drugiego poziomu podnoszenia, dzięki zastosowaniu 

niezależnych wideł. We wszystkich wózkach zastoso-

wano silniki prądu przemiennego o mocy 2,6 kW. Na-

tomiast spawana, stalowa konstrukcja chroni przed 

skutkami kolizji w wymagających środowiskach 

roboczych. Modele serii LO2.0 i LO2.5 mogą być wy-

posażone w funkcję ruchu bezwładnego (zwaną też 

pełzaniem), co umożliwia operatorowi przemieszcze-

nie wózka do kolejnego miejsca pobierania produktu 

bez wsiadania do wózka.

Można też wybrać model V10 wózka firmy Linde 

Material Handling o wysokości kompletacji pomię-

dzy 2,80 i 6,85 m. Linde V10 został zaprojektowany 

dla ładunków do jednej t i wysokości podnoszenia do 

5,30 m. Odpowiada to wysokości kompletacji 6,35m. 

Uwagę poświęcono ergonomii oraz bezpieczeństwu 

podczas kompletacji i dlatego zastosowano niski 

próg o wysokości 200 mm, który umożliwia bezpiecz-

ny dostęp do przedziału operatora. Głowica sterująca 

ma zainstalowane czujniki dotyku, które zapewnia-

ją oburęczne sterowanie pojazdem i zapobiegają 

obsługiwaniu pojazdu jedną ręką poza chronionym 

obszarem przedziału operatora. Kolejnym zabez-

pieczeniem jest automatyczna redukcja prędkości 

podczas pokonywania zakrętów.

To tylko kilka przykładów z oferty rynkowej 

znaczących producentów. Warto zwrócić uwagę, że 

do wielu modeli wózków do kompletacji zamówień 

jest najczęściej dostępnych wiele opcji konfiguracji. 

Pozwala to dostosować je do potrzeb i maksyma-

lizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej. 

Konkurencja na rynku powoduje, że trzeba stale 

dostosowywać procesy wewnątrz magazynowe do 

aktualnych potrzeb. Dlatego coraz większym zainte-

resowaniem użytkowników cieszą się systemy o bu-

dowie modułowej. Przykładem choćby modułowy 

system budowy wózków typu kombi (kompletacja 

i składowanie) EKX firmy Jungheinrich, który można 

dostosować do innego towaru, struktury magazynu, 

jakości podłoża, kosztów energii i wybranej strategii 

składowania. Źródło: Jungheinrich


