
Kompletní dodávka techniky 
i regálů zvyšuje efektivitu 
logistiky. 

Do haly společnosti BWI Czech Republic s.r.o. v  Chebu dodala firma Jungheinrich (ČR) nejen širokou škálu 

manipulační techniky (např. systémové vozíky, čelní elektrické vozíky s nosností 1,5 a 3 t a další techniku), ale 

také regály. Vedení firmy BWI Czech Republic s.r.o. je s realizací celého projektu natolik spokojeno, že toto řešení 

doporučuje i v rámci mateřské společnosti BWI Group pro nově stavěný závod v USA. Jednou ze zajímavostí je, že 

byl vloni do chebského skladu BWI Czech Republic s.r.o. dodán i tahač EZS 130 s Li-Ion technologií, který slouží 

pro transport materiálu mezi výrobní částí haly a skladem.

Společnost BWI Czech Republic s.r.o. v Chebu vyrábí 

pasivní tlumiče. Závod v Chebu je poměrně nový. 

Jeho stavba byla zahájena v roce 2015, otevřen 

byl v červnu roku 2016. Od začátku projektu firma 

realizovala řadu výběrových řízení, mnoho z nich právě 

v logistice. Firma potřebovala etablovaného zkušeného 

a dostatečně velkého partnera pro skladování, aby 

měla maximální garanci kvalitního servisu, operability 

a flexibility. „Společnost Jungheinrich splnila naše 

požadavky,“ konstatoval Martin Filip, Operations 

Manager společnosti BWI Czech Republic s.r.o. 

Doplnil, že od této značky má firma jak kompletní 

regálový systém, tak jednoznačkovou flotilu 

manipulační techniky. Do budoucna ještě firma plánuje 

využívat monitoring manipulační techniky.

Zajímavé řešení: tahač s Li-Ion baterií

Rok 2017 byl prvním výrobním rokem firmy BWI Czech 

Republic s.r.o. Výroba se bude postupně rozšiřovat, 

s čímž poroste i počet zaměstnanců. „Letos nás čeká 

Společnost Jungheinrich (ČR) dodala jak regály, tak i manipulační techniku. 



několik výzev. Musíme „zastabilizovat“ závod, tedy 

standardizovat procesy, aby rozvoj nebyl překotný. 

V roce 2018 nás dále čeká příchod hned čtyř nových 

projektů, každý kvartál budeme nasazovat nový 

projekt, což není zejména z logistického hlediska úplně 

jednoduché,“ řekl Martin Filip. Firma vloni vyrobila 

zhruba 150 tisíc kusů výrobků, letos se dostane na 

hranici půl milionu kusů, v roce 2019 by měla vyrobit 

1,2 milionu kusů a v roce 2020 dokonce překročí 

roční výroba hranici 2 miliony kusů. „Náš závod je 

dimenzován na roční výrobu čtyř milionů kusů,“ uvedl 

Martin Filip. Pro firmu je tedy nezbytné přemýšlet 

předem o efektivitě veškerých logistických toků. Právě 

z toho důvodu byl využit mimo jiné tahač EZS 130 

s Li-Ion technologií. „V tuto chvíli pracujeme pouze 

na jednu směnu, takže se výhoda tohoto typu baterie 

úplně neprojevuje. Zatím po konci směny techniku 

nabijeme a víme, že druhý den bude připravena 

k maximálnímu využití. Výhoda Li-Ion technologie 

se projeví v momentě, kdy za rok spustíme druhou 

směnu. Do budoucna plánujeme třísměnný provoz 

a právě na tento režim nám technika s Li-Ion baterií 

přišla nejlepší, protože budeme potřebovat, aby byla 

co nejvíce v přímém provozu. Efektivitu tahače s touto 

technologií budeme průběžně vyhodnocovat, pokud 

se skutečně osvědčí, jak předpokládáme, budeme 

tuto technologii chtít mít i u další techniky, kterou 

výhledově budeme pořizovat,“ popsal Martin Filip. 

Předtím, než byl pořízen logistický vláček, tedy 

zmíněný tahač s rámy, byla hotová výroba 

manipulována klasickým ručním vozíkem, poté firma 

přešla na vozík EJC 110, tedy na elektrický ruční 

vysokozdvižný vozík, následně byl pro tuto činnost 

využíván vozík řady ERD. Efektivitu ovšem přinesl 

až vozík EZS 130 s rámy, tedy logistický vláček. 

„Výhoda tohoto typu techniky je nejen ve zmíněné 

Li-Ion technologii, ale také v tom, že řidiči při jízdě 

nic nebrání ve výhledu, takže je to ideální řešení 

nejen pro zvýšení efektivity, ale i bezpečnosti,“ řekl 

Martin Koudelka, vedoucí marketingového oddělení 

společnosti Jungheinrich (ČR). Martin Filip doplňuje, 

že manipulace s přípojnými vozíky je velmi snadná 

i při jejich plném naložení. 

Aktuální stav techniky splňuje veškeré potřeby

Firma zatím ještě nedosahuje plné výroby, ale plánuje, 

že až pojede výrobní závod na maximum, vystačí si se 

stávající manipulační technikou, k čemuž přizpůsobí 

technologii. „Hodně se zajímáme o trendy. Efektivitu 

bychom chtěli v budoucnu zvýšit například využitím 

RFID technologie. Logistický vláček projede do 

skladu a vše, co veze, se načte do příjmu skladu. 

Z hlediska počtu manipulační techniky jsme de facto 

v tuto chvíli na hraně toho, co potřebujeme. Další 

techniku bychom pořizovali za předpokladu, že 

bychom překročili hranici výroby, pro kterou je závod 

dimenzován. Máme zde plochu pro zvětšení haly. 

Logistický vláček, jemuž vévodí tahač s Li-Ion baterií, se v BWI Czech Republic s.r.o. podílí na zvyšování efektivity logistiky. 

Díky indukčnímu vedení systémové vozíky efektivně a 
bezpečně manipulují i v příjmové zóně.
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Teď ale máme stav techniky, který splňuje veškeré 

potřeby,“ vítá Martin Filip. Řekl k tomu dále: „Věděli 

jsme, že kompletní počet manipulační techniky 

na startu závodu nepotřebujeme, že plné výrobní 

kapacity docílíme až za několik let, ale rozhodli jsme 

se skutečně vše pořídit hned na začátku. Nechtěli jsme 

totiž podstupovat to, že bychom museli později řešit 

pořizování techniky a ztrácet tím čas. Jsme zkrátka 

připraveni. V tuto chvíli, kdy výrobní kapacita ještě 

ani zdaleka nedosahuje maxima, máme tedy ideální 

prostor na to, abychom se s technikou seznámili, 

abychom přesně věděli, co umí, jaké má výhody 

a nevýhody. V momentě, kdy bychom byli v plném 

vytížení, by bylo zkoušení techniky děláno v časovém 

presu. Na začátku jsme sice zaplatili o trochu více, 

než jsme museli, ale šli jsme do toho, protože díky 

tomu máme vše dokonale připraveno. Tento přístup 

se nám vyplácí.“

Indukce přináší obrovské zvýšení efektivity

V chebské hale jsou umístěny klasické stacionární 

regály Jungheinrich s kapacitou zhruba 1450 

paletových míst na komponentní straně a 720 míst 

na straně hotové výroby.  Mezi regály vede indukční 

linka, která navádí systémové vozíky. „V rámci skupiny 

BWI jsme první, kdo využil systémové vozíky naváděné 

indukcí. Indukce přináší vyšší efektivitu. Nechali jsme 

ji udělat nejen v prostoru regálů, ale i na ploše před 

regály. Skladník tedy systémovým vozíkem může 

přímo ze zóny příjmu, kam až sahá indukční linka, 

nabrat paletu a odvést ji až do regálu. Po celou dobu 

je naváděn – od příjmové zóny, přes vysoký sklad až 

po vyskladnění na druhé straně v supermarketech. Tím 

dosahujeme obrovského zvýšení efektivity,“ popsal 

Martin Filip. Indukce také zvyšuje bezpečnost při 

jízdě. „Do budoucna uvažujeme o zavedení indukce 

mezi výrobou a skladem. Tuto možnost v současnosti 

analyzujeme,“ prozrazuje Martin Filip. Upozorňuje na 

skutečnost, že pozice skladníka postupně zaniká, proto 

je dobré sklady připravovat na automatizaci. 

Systémové vozíky jsou díky indukci naváděny nejen v zóně 
mezi regály, ale i v prostoru před a za nimi. 

Flotila manipulační techniky je v 
BWI Czech Republic s.r.o. jednoznačková. 

Techniku Jungheinrich 
jsme doporučili i kolegům 
z USA
V současné době je v rámci naší skupiny stavěn 

na zelené louce závod poblíž Indianapolis, který 

je s určitou přidanou částí výroby kopií našeho 

chebského závodu. Jedním z důvodů realizace 

osvědčeného řešení byl čas, protože na konci 

letošního roku se už začne s výrobou. 

Kolegové z USA od nás přejímají vše, včetně 

návrhu na to, kterou skladovou technikou sklad 

vybavit. My samozřejmě doporučujeme značku 

Jungheinrich, protože se nám osvědčila. 

Martin Filip
Operations Manager 
BWI Czech Republic s.r.o.


