INTRALOGÍSTICA

Dematic chega à ENACAB com portfólio completo de soluções
automatizadas para setores da Indústria, Agente de Distribuição e Varejo
Recentemente incorporada pelo KION Group, Dematic apresenta soluções exclusivas de
armazenagem para a cadeia logística conectadas à Intralogística 4.0

São Paulo, 10 de julho de 2017 – A Dematic (www.dematic.com), líder global de tecnologia
automatizada integrada, software e serviços para otimizar a cadeia logística, participa da 37ª
Convenção ABAD do Canal Indireto – ENACAB apresentando seu portfólio de soluções para
armazenagem em toda a cadeia logística para setores da Indústria, Agente de Distribuição
e Varejo.
As soluções de armazenagem e movimentação da Dematic para fabricantes e distribuidores
abrangem desde produtos secos a produtos refrigerados e congelados operando em
temperatura e ambiente controlados. Os sistemas são projetados de acordo com as
particularidades de cada empresa, combinando estratégias para montagem de pedidos por
programação de loja, sazonalidade de volume de pedidos, acesso controlado aos estoques,
rastreamento de produtos, acuracidade dos pedidos e inventário em processamento FIFO
(primeiro que entra é o primeiro que sai). Dentro de um centro de distribuição, entre os
processos beneficiados com a otimização impulsionada pelas soluções Dematic estão
recebimento, armazenagem, reposição, separação de caixas ou itens unitários,
consolidação, embalagem, classificação e carregamento de caminhões, juntamente com a
capacidade de movimentação de uma variedade ampla de volumes como caixas, bandejas,
fardos e paletes. Os sistemas podem ser compostos por uma solução pontual de separação
de pedidos ou incluir todas as funções operacionais do recebimento à expedição de
produtos.
No núcleo de cada solução Dematic estão equipamentos com design inovador, modular e
expansível, que utilizam software de gestão em tempo real, proporcionando maior
visibilidade e informações operacionais da cadeia.
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Intralogística 4.0
Além da Dematic, o KION Group incorporou outras duas marcas: a belga Egemin, uma das
maiores companhias de automação de intralogística do mundo e a norte-americana
Retrotech, especializada na integração de empilhadeiras com softwares utilizados pelos
clientes na gestão de suas empresas. As três marcas foram absorvidas com objetivo de
introduzir e conduzir o KION Group à liderança das soluções da chamada Intralogística 4.0.
A marca Egemin foi incorporada à Dematic e essa união de forças proporcionará ao
mercado soluções completas em automação para a cadeia logística: sistemas
transportadores, AGVs, separação de pedidos, armazenagem vertical automatizada,
paletização automática, classificação por sorters, além de softwares de controle e
monitoramento, serviços de pós-venda incluindo contratos de manutenção e peças,
auditoria, e modernização de linhas existentes. O portfólio de soluções inclui uma rede de
serviços mundial com mais de 600 colaboradores em 18 países que chegam a 90% dos
clientes em duas horas; monitoramento, diagnóstico e suporte e foco em sistema sem falhas.
Armazenagem Vertical Automatizada
com Transelevadores
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Componentes das soluções Dematic
Sistema de Armazenagem para Paletes

Montagem de Pedidos em Camadas

Transelevadores

Transelevadores

AGVs

Sistemas Transportadores

Sistemas Transportadores

Robôs separadores de camadas

Software Dematic iQ

Software Dematic iQ

Separação automatizada de pedidos utilizando as Tecnologias
Miniload RapidStore
Dematic Multishuttle
Sistemas Transportadores
Radiofrequência, Pick-to-light e Picking-by-voice
Sorters
Software Dematic iQ

Em um mercado que exige cada vez mais agilidade pelo menor custo, a otimização da
cadeia produtiva tornou-se indispensável e um dos maiores diferenciais competitivos de uma
empresa. Como resposta a essa demanda, a Dematic e STILL se apresentam na ENACAB
juntas a fim de oferecer uma solução completa capaz de atender as necessidades de
movimentação e armazenagem de ponta a ponta para as empresas visitantes da feira.
Sobre a Dematic
A Dematic é um fornecedor líder global de tecnologia automatizada integrada, software e serviços para
otimizar a cadeia logística. Emprega mais de 6.000 profissionais especializados em logística para atender
seus clientes globalmente, com centros de engenharia e fábricas localizados em todo o mundo. A Dematic,
Egemin e Retrotech, agora integrados sob o Grupo KION, implementaram mais de 6.000 sistemas
integrados para uma base de clientes que inclui pequenas, médias e grandes empresas e atuam em
diversos setores do mercado.
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