
ALAPHELYZET

A vállalat értékteremtésének döntő sikertényezője-
ként, az intralogisztika alapfeltétele, hogy stabilan 
működjön, és hogy biztosítsa a 
vállalaton belüli működési terüle-
tek gyors és a követelményeknek 
megfelelő anyag- és áruellátását. 
Ez a feladat gyakran megköveteli, 
hogy ellátása a lehető legkevesebb 
humán erőforrás felhasználásá-
val valósuljon meg. A legrosszabb 
esetben a szakmai személyzet 
a logisztikai tevékenységgel van 
elfoglalva, ezért nem áll rendel-
kezésre a rendeltetésének meg-
felelően. Például egy mérnöknek, 
akinek a gép működését kéne felü-
gyelnie, 500 m-t kell megtennie ah-
hoz, hogy a szükséges anyagokat 
megszerezze.

A Lingemann átvállalja az intralogisztika optimalizá-
lását és a termelési kapacitás növelését.

LINGEMANN ESETTANULMÁNY

Ügyfelünkkel, egy globális autóipari beszállítóval, 
aki az új mobilitási megoldások és technológiák 
elkötelezettje, 2017-től dolgozunk együtt. Délnyu-
gat-németországi gyártóüzemében olyan jármű-
alkatrészeket gyárt, mint pl. az oldalsó szoknyák. 
Készre fényezetten, just-in-sequence szállítással, 
részben kész alkatrészként, szerelési tartozékok-
kal együtt juttatják el a különböző járműgyártóknak. 
Az alkatrészek széles választékának több mint 24 
összeszerelő üzemben kell állandóan rendelkezés-
re állnia, hogy biztosítani tudják például a gyártóbe-

rendezések klipszekkel és rugókkal való ellátását. 
Amint a gyártási helyen rendelkezésre álló készlet 

kifogyott, a szerelőnek el kellett 
hagynia a munkahelyét, és gon-
doskodnia kellett készletfeltöltésről 
a központi raktárban. A raktár he-
lyétől és kapacitáskihasználásától 
függően ez jelentős, akár 20 per-
ces késést is jelentett.
Egy új és átfogó termelési léte-
sítmény eredményeként számos 
munkafolyamatot átszerveztek, és 
teljesen új koncepciót dolgoztak ki, 
kifejezetten ehhez a projekthez.

MEGVALÓSÍTÁS

A Lingemann még évekkel ezelőtt, rendszerszállí-
tóként kapott megbízást a gyártóüzem segédanya-
gokkal és fogyóeszközökkel való központi ellátá-
sára. Az új megbízás teljesítése érdekében önálló 
leányvállalatot kellett létrehoznunk. A korábbi szol-
gáltatási ajánlatok finanszírozása (ideértve a helys-
zíni ügyfélspecifikus raktár létesítését, a különféle 
költséghelyekre való, napi szintű szállítási szolgálta-
tást, az adagolóautomaták kiszállítását és rendsze-
res feltöltését stb.) nem szolgáltatási díjként valósult 
meg, hanem a Lingemann beszállítói bázisának fel-
használásával. Ez lehetővé tette számunkra, hogy a 
már meglévő kereskedési árrést az eredeti kereske-
dési tevékenység alapján alkalmazzuk.
Ez a lehetőség az új projektben nem volt adott, mi-
vel az összes beszállítót speciális szelekciós folya-
matok segítségével választották ki, vagy részben 
éppen az OEM végfelhasználók írták elő. Így hát a 
vállalat célja nem kereskedelmi, hanem logisztikai 
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szolgáltatások nyújtása az ügyfél nevében.
A szerződés aláírását követően több olyan alkal-
mazottat vettünk fel, akik rendelkeztek az ügyféllel 
közös jövőbeni munkafolyamatok végrehajtásához 
szükséges megfelelő szakmai képesítésekkel. 

MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS

A szerelőnek ma már nem kell elhagynia a mun-
kahelyét. A szükséges termékkomponenseket a 
Lingemann Service GmbH munkatársai naponta 
kiszállítják közvetlenül az összeszerelő üzemekbe. 
Automatizált BOOSTRACK rendszerünkön kere-
sztül monitorozhatjuk a készleteket. Az összesze-
relő üzemek szükségletalapú készletfeltöltése nem 
vonja maga után a cikkek helyszíni felhalmozódá-
sát. A szükséglet meghatározásában nem az elő-
rejelzés a döntő tényező nem, hanem a tényleges 
fogyasztás.

MÉRHETŐ SIKER

Azáltal, hogy részt veszünk ügyfelünk rutinszerű 
munka-előkészítő értekezletein, nem csak a heti 
gyártástervezést kapjuk meg, hanem a spontán el-
térésekről is tudomást szerzünk, így bármikor rea-
gálhatunk.
A raktár alapterülete kb. 3500 m², és további főállá-
sú munkatársakat alkalmaztak. A különféle tárolási 
és logisztikai szolgáltatások mellett a diszpozíció 
és a kapcsolódó nyilvántartások már nem csupán 
kizárólag a mi készletgazdálkodási rendszerünkben 
szerepelnek, hanem az ügyfél saját SAP rendsze-
rében is.
Munkatársaink üzemeltetési munkáját különböző 
műszaki megoldások, például érzékelők, nyomó-
gombok és szkennerek segítségével támogatják. 
Külön erre a célra felállított raktárban tárolunk min-
den egyes cikket, az ügyfél egyedi igényeinek meg-
felelően, és a FiFo elv, valamint a dokumentált köte-
gelt kezelést. alkalmazásával naponta kiszállítjuk a 
gyártás költségközpontjaiba.

KAPCSOLAT

Érdekli, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az Ön 
vállalkozásához ? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy nem kötelező 
erejű konzultációért, szívesen adunk tanácsot!
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