
Firma VEMAG Maschinenbau GmbH, výrobce strojů a zařízení pro potravinářský průmysl, investovala do systému 

tahačů a přívěsných vozíků Jungheinrich. Výhody jsou především v rychlejší přípravě materiálu, nižším objemu dopravy 

a vyšší energetické účinnosti, a díky tomu větší ziskovosti a vyšší ekonomičnosti. Kromě toho jsou i procesy nyní více 

ergonomické.

přepravy. Navíc jsme redukovali počet vozíků v oblasti 

výroby a montáže pouze na tento vláček.”

Flexibilní, ergonomické a energeticky úsporné

Přívěsný vozík GTE 312, který je vybaven plošinou 

pro zvedání a spouštění nákladu, má nosnost 1200 kg. 

Vozíky lze spolu libovolně řetězit, a tak nakládat a vykládat 

z obou stran. Vzhledem k tomu, že firma Jungheinrich 

vybavila vozík GTE 312 elektrohydraulickým zdvihem, 

mohou být vozíky pomocí elektrické přípojky spojeny 

Alternativa k logistickému vláčku podle názoru pana 

Dipl. Ing. Borise Harenberga, ředitele logistiky ve Vemag 

Maschinenbau GmbH, v roce 2013 neexistovala. 

V té době firma VEMAG prováděla jednotlivé transporty 

s tím, že se zaměstnanci primárně zabývali distribucí 

materiálu, a že se tak na předávacích místech muselo 

na odbavení čekat.

Pan Harenberg se zastavuje během obchůzky u vláčku, 

který sestává z tahače EZS 350 a čtyř E-rámových přívěsů 

GTE 312. „Naše cíle jsme dosáhli – rychlejší dostupnost 

materiálu, větší výkon vychystávání a nižší frekvenci 

Efektivní strategie zásobování
„Firma VEMAG používá systém 
intralogistických vláčků 
od Jungheinrichu”



rychle, ergonomicky a čistě, a stejně snadno je lze také 

odpojit. Pan Harenberg ukazuje na GTE 312. „Protože 

jsme zvolili možnost zvedat a spouštět přívěsy nebo jejich 

plošiny jednotlivě, spotřebovává energii pouze příslušný 

přívěs.“ Díky elektrickému spojení namísto hydraulického 

se tak prodlužuje doba možného používání celého vláčku 

na jedno nabití.

Přívěsy jsou taženy tahačem EZS 350, který má nominální 

tažnou sílu 5000 kg. Tahače jsou vybaveny AC technikou 

a mají velmi dobré zrychlení a vysokou maximální rychlost. 

Také v tomto případě šetří provozovatel citelně energii, 

mimo jiné díky regenerativnímu brzdění s rekuperací 

energie. Pan Harenberg vstupuje na nízkou platformu. 

„Vybrali jsme tahač, který umožňuje rychlý nástup 

a výstup, a díky tomu opět splňuje naše požadavky 

na ergonomii, které byly pro investici také důležité. 

Zvlášť když chceme v každém směru jezdit až na osm 

míst a nejdelší trasa bez cesty zpět je asi 2500 m dlouhá.“

Pevné plánování tras

Vláček by měl ve firmě VEMAG jezdit přes šest hal 

a provádět dodávky pro výrobu a montáž, zasilatelství 

a zajištění jakosti ve dvousměnném provozu. Hlavní 

stanice je ve skladu, kde operátor vychystá materiál ze 

skladu palet a systémů pater noster. Vláček zatím jezdí 

podle poptávky, ale v budoucnu bude jezdit v uzavřených 

smyčkách na šesti pevně stanovených trasách, z nichž 

dvě je plánováno provozovat šestkrát denně a čtyři třikrát 

denně. Mezitím pak bude možné zajišťovat trasy dodávky 

materiálu dle poptávky, čímž bude možné pružně 

reagovat na případné další potřeby.

Přechodem na systém logistického vláčku probíhají 

vnitropodnikové transporty výrazně rychleji a kvalita 

vychystávání a přípravy materiálu je vyšší. Navíc očekává 

firma VEMAG zvýšení produktivity v přilehlých oblastech, 

protože se zde nyní zaměstnanci mohou více soustředit 

na své klíčové úkoly.

Pan Harenberg zdůrazňuje užitečnost konceptu 

a doplňuje to konkrétními čísly. „Naše výkony 

ve vychystávání se zvýšily již o 5-7 procent, protože 

zaměstnanci již nemusí přepravovat díly ručně. 

Kromě toho můžeme profitovat z optimálního plánování 

tras, do kterých jsme rovněž zahrnuli zpětnou přejímku 

prázdných vozíků, etážových vozíků a palet. To znamená, 

že se počet jízd naprázdno snížil minimálně o 80 procent. 

Díky těmto přínosům očekáváme návratnost investic 

do 1,5 roku.“


