
JéHáčko 18

S  návrhem techniky a služeb přišla společnost Jungheinrich v  případě nového centrálního skladu firmy Benteler 

Automotive Rumburk s.r.o. v  okamžiku, kdy již byly vybrané regálové systémy, a stavbaři budovali základy stavby. 

Benteler se původně v rámci výběrového řízení obrátil na Jungheinrich pouze s požadavkem na nové systémové vozíky. 

Jungheinrich nabídl nápady a varianty

Radek Panuš říká, že úspěch Jungheinrichu se zrodil 

proto, že se před i v průběhu výběrového řízení podařilo 

Benteler přesvědčit o všech výhodách komplexního 

řešení skladu. „Mohli jsme zákazníkovi poskytnout 

techniku, regálový systém i řídicí programy pro chod 

skladu. Ty jsou buď naše, nebo vyvinuté ve spolupráci 

s IT partnery. Pro zákazníka je výhodou, že dodávku 

zařízení a veškerý další servis zajišťujeme my. Ať 

už se jedná o vozíky, baterie, software. Nemusí se 

v případě problémů nebo změny nastavení obracet na 

jednotlivé dodavatele.“ Ukázalo se, že ani není nutné 

podle původních plánů stavět regálový systém, který 

má nosnost v posledním patře ve výšce 10,5 metru 

stejnou jako v patře prvním. „Systém WMS (Warehaus 

Management System) má v sobě nastaveno například 

omezení hmotnosti palet pro nejvyšší zakládací 

úroveň. Je to z důvodu nosnosti přídavného zdvihu 

vozíku a díky tomuto nastavení je i regálový systém 

v nejvyšší úrovni koncipován pro lehčí palety a tudíž 

Vedle nabídky manipulační techniky však přidal 

Jungheinrich i nabídku celkového technického 

a softwarového řešení logistiky. Zástupci firmy vysvětlili 

zákazníkovi, že je výhodné, aby řešil fungování skladu 

jako celek, ne po jednotlivých položkách. „Podařilo se 

nám vedle ceny, kvality techniky a služeb přesvědčit 

Benteler, že není výhodné vybírat zvlášť dodavatele 

regálů, zvlášť vozíky a zvlášť software pro skladový 

systém,“ říká vedoucí systémového oddělení 

Jungheinrichu ing. Radek Panuš.

V nově vypsaném výběrovém řízení na souhrnné 

řešení Jungheinrich vyhrál. Benteler požadoval vedle 

nových vozíků hlavně systém, který vyřeší provoz 

v tzv. chaotickém skladu (skladu, kam se palety ukládají 

podle toho, kde je právě místo). Zvláštností skladového 

hospodářství Benteleru je to, že zde manipulují s 28 druhy 

palet všech rozměrů. „Materiál a výrobky jsou váhově 

i rozměrově různorodé, u nás klasickou europaletu najdete 

jenom zřídka,“ vysvětluje Karel Drahoš z Benteleru, který 

zajišťoval implementaci nové techniky i systému. 

Na návštěvě v Benteler
Automotive Rumburk s.r.o. 
„Sklad nabitý technikou 
a nápady”
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je levnější.“ Jungheinrich vyhověl i požadavku klienta 

na plnou funkčnost baterií po celou dobu provozu 

systémových vozíků. „Baterie jsou proto vybaveny Battery 

Managementem, který hlídá správné zacházení a nabíjení. 

Leasing byl vypočítán na čtyři roky, ne na pět, jak je 

častěji zvykem, s ohledem na vysoké vytížení manipulační 

techniky,“ říká Radek Panuš.

WMS – rychlost a úspora místa

Nejsložitější bylo nastavení uvedeného skladového 

systému WMS. Benteler takový systém požadoval, ale 

neměl s ním zkušenost. Jungheinrich naopak ano. Bylo 

nutné přizpůsobit nastavení WMS pestrosti palet, se 

kterými se manipuluje. „Systém zmapuje přesné rozměry 

a váhu nákladu, musí vědět, kde v regálech je právě 

nejbližší volné místo, a do jaké výšky lze s ohledem na 

hmotnost konkrétní paletu založit,“ vysvětluje výhody 

WMS Radek Panuš. Systém vypočítá založení nákladu, 

aby co nejekonomičtěji využil místo v regálovém skladu, 

doslova na milimetry. Stručně řečeno, program ví, jak 

širokou a dlouhou paletu vozík naložil a kde je ve skladu 

přesně tak veliké volné místo.

Dva systémové zakladače EKX 515 o nosnosti do 1,5 tuny 

jsou schopné vyložit do poslední zakládací pozice ve 

výšce 10,5 metru břemeno až 800 kg těžké. Aby bylo 

možné váhu 0,8 tuny tak vysoko manipulovat 

a do celé hloubky regálu ukládat palety až o délce 

2200 mm, mají vidle vyložené dál před vozíkem, než je 

obvyklé. Vozíky mají posunuté těžiště víc dozadu a větší 

zatížení. Výsledkem je stabilita s těžkým nákladem i při 

jízdě a s vidlemi v maximální výšce.

Čidla hlídají bezpečí, QR kódy jsou přesnější

Jak WMS v Rumburku funguje? Obsluha vozíku dostane 

pokyny k vychystávání z centrálního počítače v pořadí, 

v jakém je požaduje výroba. Řidič navolí zakázku na 

dotykovém displeji a navede vozík k příslušné uličce. 

O bezpečné vedení vozíku v uličkách a navedení na 

konkrétní pozici se stará indukční vedení v podlaze, čipy 

RFID zase navádějí vozík na určené místo. Řidič drží 

Jungheinrich nabídl celkové 
technické i softwarové řešení
logistiky

Skladový systém WMS 
od Jungheinrichu zaručuje 
nejekonomičtější využití
regálové plochy

Vozíky jsou přesně naváděny 
indukčním vedením v podlaze 
a čipy RFID 

✓

✓

✓

Systémové zakladače Jungheinrich EKX 515 mají vidle vyložené 
dál před vozíkem, což umožňuje do celé hloubky regálu ukládat palety 
až  2200 mm dlouhé.

Do 10,5 metru dokáže Jungheinrich EKX 515 vyložit až 800 kg.



tlačítko pro jízdu vpřed, nebo vzad, program navádí stroj 

přímo do pozice.

„K načítání údajů o paletě a jejím umístění jsme místo 

čárových kódů zavedli QR kódy,“ prozrazuje Karel Drahoš 

z Benteleru. Umožňují číst údaje z palet a regálů 

až na dálku čtyř metrů (čárový kód max. do 40 cm). 

Firma přísně sleduje bezpečnost prostředí a zaměstnanců, 

proto jsou vozíky vybavené systémem Personal 

Protection System (PPS). Čidla umístěná vpředu a vzadu 

detekují překážku v uličce. Systém vozík zpomalí, pokud 

překážka nezmizí, vozík se sám zastaví. „Čidla lze nastavit 

i tak, aby vozík zbytečně nezpomaloval a nezastavoval 

v širokých uličkách, kde se mohou pracovníci pohybovat,“ 

doplňuje Radek Panuš. 

Karel Drahoš, který byl za rozjezd nového skladu 

odpovědný, říká, že vedle odpovídající kvality a cenových 

podmínek Benteler vysoce hodnotil spolupráci 

s Junghenrichem jak v období výběrového řízení, 

tak v etapě realizace. „Benteler předtím techniku 

Jungheinrichu nevyužíval, takže jsme se poprvé setkali 

až v roce 2013. Zástupci Jungheinrichu byli vždy 

připraveni k jednání, k upřesnění našich požadavků, 

což mělo určitě na dohodu o spolupráci velký vliv.“
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Jungheinrich a Benteler Automotive 

Rumburk s.r.o.

Firma Benteler působí ve 38 zemích světa, 

v České republice má několik poboček. Závod 

v průmyslové zóně Rumburk by vybudován 

v roce 2005, nový centrální sklad je v provozu 

od roku 2013. V současnosti v něm využívají 

dva systémové zakladače Jungheinrich 

EKX 515 a jeden retrak ETV 320 s variabilně 

nastavitelnými vidlemi pro obsluhu mimo 

hlavní regálové jádro skladu. 

Regálový systém Junghenrich má základní 

kapacitu 6000 palet. V případě palet užívaných 

v Benteleru se jedná cca o 3000 palet. 

Benteler Automotive Rumburk s.r.o. zajišťuje 

výrobu bezpečnostních a vysoce namáhaných 

prvků karoserií a částí náprav pro automobilky 

VW, Škoda, Volvo, Mercedes-Benz, PSA, Opel 

a GM, Lancia, Suzuki, Audi a Porsche.

Zleva: ing. Radek Panuš, vedoucí systémového oddělení Jungheinrich, Karel Drahoš, Regional Supply Chain Operations & MRO Material 
Management Region Eastern Europe, ing. Jiří Rennét, odborný poradce Jungheinrichu.

Ing. Radek Panuš, vedoucí systémového oddělení 
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Ing. Jiří Rennét, odborný poradce Jungheinrich


