
Přes 60 vozíků Jungheinrich
distribuuje elektroniku z Boru u Tachova 

Originální ND

Společnost Tech Data Distribution s.r.o. rozšířila flotilu manipulační techniky

Široká škála techniky je postupně doplňována
Retraky se bez problémů vytočí i v úzkých uličkách

Pohodlí pro obsluhu: elektrický paletový vozík
S integrovanou nabíječkou pro maximální jednoduchost

Manipulační technika zvyšuje produktivitu
Efektivitu zvyšuje i technika s dlouhými vidlemi

Případová studie

Tech Data Distribution s.r.o.

Společnost Tech Data Distribution s.r.o. je distributorem výpočetní techniky. V hale o velikosti 52 000 m2 v CTParku 
Bor skladuje zboží, které směřuje nejčastěji do Německa, Rakouska a až na třetím místě z hlediska objemů je zasílání 
zboží velkoodběratelům v České republice. Firma dále distribuuje produkty i do dalších zemí v Evropské unii i mimo 
ni. V rámci skladových procesů pomáhá zvyšovat efektivitu manipulační technika značky Jungheinrich. Flotila této 
značky byla nedávno rozšířena. 



Maximální využití plochy 

Tech Data Distribution používá ve svém skladu 

manipulační techniku od dvou dodavatelů, nicméně 

značka Jungheinrich je zastoupena drtivou většinou 

strojů. Aktuálně technika čítá přes 80 kusů, z toho 

zhruba 60 jich dodala společnost Jungheinrich (ČR) s.r.o.. 

Ve skladu probíhá takzvané chaotické skladování 

a paralelní pickování. Je v něm uskladněno zhruba 

25 tisíc položek. Když operátor vychystává zboží, 

netuší, pro kterého zákazníka bude dodávka určena. 

Zhruba 85 % pickování je ale skutečně paralelních, 

což znamená, že když si např. 20 zákazníků objedná 

20 počítačů jednoho typu, ve skladu jsou všechny tyto 

počítače vychystány najednou a až na baličce, kde 

firma počítače balí a předává následně dopravci, se 

přidělí konkrétní číslo zakázky konkrétnímu produktu. 

Sdružení dílčích částí objednávky pro konkrétního 

zákazníka pak probíhá až na straně dopravce.

„Náš sorter směřuje zboží na několik různých 

dopravců, dopravce označené vyexpedované zboží 

odveze k sobě do hubu a konsolidaci jednotlivých 

zakázek pro konkrétní zákazníky udělá až u sebe. 

Čili až v hubu např. k televizi pro jednoho zákazníka 

přidá i mobil, který si stejný zákazník objednal, 

a následně zásilku doručí společně,“ uvedl Petr 

Říčan, Operations Manager společnosti Tech Data 

Distribution. 

O umístění zboží v regálu rozhoduje WMS podle 

zadaných kritérií (např. zóna s vysokou obrátkovostí 

je blíže k expedičnímu místu…).

Systémové vozíky Jungheinrich 
a optimalizace provozu flotily 
díky systému ISM Online
Obrovský sklad si žádá 
maximální rychlost

Distribuční sklad má rozměry téměř 305 x 170 metrů 

(52 000m2) a některé přejezdy jsou tak opravdu dlouhé. 

I proto je základním požadavkem v Tech Data vždy co 

nejvyšší maximální rychlost vozíků. „Používáme několik 

typů techniky. Pro klasické zaskladňování máme 

k dispozici elektrické vysokozdvižné vozíky 

s výsuvným sloupem, tedy retraky, typ ETV 214. 

Pro standardní manipulaci mezi regály a při vykládce 

používáme vozíky řady ERE. Využíváme je i s dlouhými 

vidlemi na dvě europalety, abychom odváželi 

co nejvíce materiálu najednou. Hodně to zvyšuje 

produktivitu,“ řekl Petr Říčan.

Pro vychystávání na expedici firma už zhruba 2 a půl 

roku používá vychystávací vozíky řady ECE, v drtivé 

většině s dlouhými vidlemi tak, aby picker zvládl při 

jedné cestě vychystat zboží na dvě palety. Vozíky 

ECE jsou také vybaveny zdvihem plošiny obsluhy, 

díky čemuž je umožněno pohodlné a bezpečné 

vychystávání i z druhé úrovně. Spolu s plošinou 

Manipulační technika značky Jungheinrich 
je využívána i v expediční zóně.

ZADÁNÍ

ŘEŠENÍ

U většiny vychystávacích vozíku 
řady ECE je přízdvih řidiče. 

Retraky manipulují v poměrně 
úzkých uličkách, což klade 
vysoké nároky na šikovnost 

obsluhy.



se zdvihá i volant JetPILOT a obsluha je tak chráněna 

z více stran. Pro vychystávání z vyšších úrovní regálových 

systémů je pak využíván vertikální vychystávací vozík pro 

úzké uličky man-up Jungheinrich EKS. Tyto vozíky pak 

mají další využití například při inventurách.   

Všechny vozíky dodávané do Tech Data Distribution 

jsou pak vybaveny nejsilnějším motorem pojezdu, 

právě z důvodu dlouhých přejezdů. „K retrakům, stejně 

jako k vychystávacím vozíkům i vozíkům s plošinkou, 

objednáváme opci drivePLUS, tedy silnější motor 

pojezdu. Retrak je díky tomu schopen jet rychlostí až 

14 km/h a ušetřit na velké vzdálenosti několik sekund 

při každé manipulaci.“ vysvětluje Dan Moses, odborný 

poradce společnosti Jungheinrich.

Firma je s dodanými typy techniky maximálně 

spokojena. Jsou definovány dráhy, kudy retraky plnou 

rychlostí bezpečně jezdí. „Máme sklad veliký jako zhruba 

sedm fotbalových hřišť. Zboží se z retraku vykládá 

na jedné straně skladu, přejezdové trasy jsou poměrně 

dlouhé. Je tedy rozdíl, jestli retrak jede plnou nebo 

omezenou rychlostí. Podstatně to zvyšuje efektivitu. 

Kdybychom nevyužívali retraky s plnou rychlostí, museli 

bychom mít víc strojů a víc lidí,“ konstatoval Petr Říčan.

Elektrické paletové vozíky 
na plošiny

V rámci rozšiřování kapacit skladování v policových 

regálech buduje Tech Data vícepatrovou regálovou 

galerii. „K manipulaci s paletami jsme nechtěli 

využívat ruční paletový vozík, abychom usnadnili 

zaměstnancům práci. Bohužel ale nebylo možné použít 

klasický elektrický vozík kvůli nosnosti podlahy, vozíky 

s plošinkou nepřicházeli v úvahu kvůli bezpečnosti. 

Podařilo se nám nakonec vybrat vozík EJE M13, který 

je kompaktní, lehký a pro účely manipulace na plošině 

dostatečný.“ shrnuje Petr Říčan.

„Jedná se o základní elektrický paletový vozík. Je určen 

pro méně náročné nasazení do 4 hodin denně. 

Je ale vybaven bezúdržbovou baterií a integrovaným 

nabíjecím přístrojem, díky čemuž je práce s ním velmi 

pohodlná, bezpečná a nevyžaduje žádné specifické 

školení pro obsluhu.“ Vysvětluje Dan Moses.

Cílem je dlouhodobá 
bezproblémová spolupráce

Flotila manipulační techniky Jungheinrich je ve 

firmě Tech Data Distribution využívána už třináct let. 

Postupně je obměňována a doplňována o další kusy 

techniky. Vždy se pečlivě zvažuje technická specifikace 

i forma financování, aby technika co nejlépe vyhovovala 

aktuálním potřebám společnosti. Hlavním cílem je pak 

dlouhodobě bezproblémový chod techniky a hlavně 

všech logistických operací. Díky pravidelné komunikaci 

mezi Tech Data a Jungheinrich se tyto cíle daří plnit 

a logistika funguje rychle a spolehlivě.

BUDOUCNOST

Vozík EJE M13 je vybaven bezúdržbovou gelovou baterií. Petr Říčan, Operations Manager společnosti Tech Data Distribution.

VÝHODY


