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Jak dynamické 
sklady trvale snižuj í 
provozní  náklady 
paletových skladů



Vyšší výkon, nižší náklady 
V oblasti firemní skladové logistiky s velkou obrátkovostí 
nabízejí inteligentní dynamické sklady pro palety – ve srovnání 
s radio-shuttle systémy nebo konvenčními technologiemi – řadu 
výhod. Pomocí dynamických skladů lze široký sortiment druhů 
zboží realizovat rychleji a s menším požadavkem na personál 
Kromě toho lze také díky využití gravitační síly vyloučit náklady 
na elektrickou energii pro elektromotory, které u radio-shuttle 
systému zajišťují pohyb palet v regálech. To jsou jen některé z 
faktorů, které výrazně snižují provozní náklady.

Dovybavení: Vyšší kapacita bez nové výstavby
Kompaktní design moderního dynamického skladu také snižuje 
nároky na prostor až o 50 procent v porovnání s jinými řešeními. 
Modernizace a rozšíření kapacity – také při probíhajícím 
provozu – je proto ve většině případů možné i bez investic do 
nových budov.
Výhoda nízkých nákladů na dynamické sklady se zvyšuje s výší 
a rychlostí obrátkovosti a počtu požadovaných paletových míst. 
Počáteční investice se amortizují díky úsporám v běžném provozu 
obvykle za méně než dva roky. Další výhodou je vysoká jistota 
do budoucnosti, kterou poskytuje robustní mechanická konstrukce 
dynamických skladů.

Jak dynamickésklady 
posi lu j í 
konkurenceschopnost 
podniků

Díky nejvyšší dostupnosti modulů dynamického skladu značky Interroll může 
např. firma Coca-Cola efektivně zvládat vysokou obrátkovost pro nákupní akce i 
poptávku podmíněnou sezónností.
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Optimalizace nákladů znamená strategický nákup.
Vysoký výkon a kvalita s nízkými provozními náklady jsou 
rozhodujícím klíčem k úspěchu v oblasti firemní skladové 
logistiky. To také platí pro manuální paletové sklady se 
středním až vysokým obratem. Podniky s inteligentním 
managementem nákupu berou proto v úvahu vedle výše 
počátečních investic také očekávané provozní náklady. 

Matthias Schmitt,  
vedoucí distribučního centra Procter & Gamble  
v Crailsheimu v Německu

„S naším řešením dynamického skladu můžeme objednávky 
vyřídit mnohem efektivněji, s výrazně zkrácenými manipulačními 
cestami a mnohem rychleji.”

Procter & Gamble: S dynamickým skladem firmy Interroll o krok napřed.
Při probíhajícím provozu modernizovala firma P&G v roce 2012 svůj mezinárodní 
distribuční sklad v městě Crailsheim (SRN). Srdcem nového systému jsou moduly 
dynamického skladu firmy Interroll, které umožnily ve stejném prostoru zvýšení kapacity o 
cca 35% z od 20 000 paletových míst na 27 000 míst.

PROPOČÍTEJTE SI TO!

Zvýšení kapacity

PALETOVÝCH MÍST
27000

20 000 %35



Řešení dynamických skladů firmy Interroll („Pallet/Carton flow 
systémy”) jsou charakteristické svou strukturou gravitačních 
válečkových drah. Pohyb skladových jednotek (např. palet) od 
vložení do dráhy až do odebrání probíhá na základě gravitace. 
Po mírně nakloněných válečkových drahách „probíhají” palety skrz 
dráhu. Zvedání a přemísťování palet prostřednictvím mobilních 
přepravních „shuttle” jednotek, které jsou poháněny elektromotory, 
je tedy zbytečné.

Vysoká provozní spolehlivost a životnost
V Pallet Flow systémech firmy Interroll jsou používány 
dopravníkové válečky, které se vyznačují zejména dlouhou 
životností a provozní spolehlivostí. Speciální konstrukce zajišťuje 
vynikající tlumení nárazů. Účinná labyrintová těsnění chrání 
kuličková ložiska proti prachu a vlhkosti. Pallet Flow systémy jsou 
testovány v testovacím centru firmy Interroll ve francouzském 
městě La Roche sur Yon. Při 50 000 zkušebních cyklech musí 
prokázat, že zaručují klidný a stejnoměrný chod palet i v 
prostředí chladu a mrazu (0 až 5°, respektive až -28°C). Pomocí 
tohoto Pallet Flow systému firmy Interroll je možné vybudovat jak 
systémy FIFO (First In - First Out), tak i systémy LIFO (Last In - First 
Out). Kromě toho lze používat tento princip nejen pro palety, ale 
i pro kartonová balení (Carton Flow).

Vhodné pro sklady všech typů
Systémy FIFO jsou první volbou zejména v potravinářském a 
nápojovém průmyslu, stejně jako u hygienického zboží. Tady 
probíhá naskladnění a vyskladnění vždy na protilehlém konci 
dráhy. Dráhy FIFO od firmy Interroll jsou vybaveny bezpečnostním 
separátorem, který umožňuje bezpečné odebrání palety pomocí 
vysokozdvižného vozíku, než na místo odběru dorazí další 
paleta. Separátor je vhodný pro všechny obvyklé hmotnosti a 
velikosti palet (60 až 1 200 kg, respektive hloubce 600 až 1 200 
mm). Speciální válečky s funkcí brzdy omezují rychlost palety bez 
ohledu na její hmotnost na max. 0,3 metrů za sekundu.

Pascal Collaud,  
manažer logistiky Pearlwater Mineralquellen AG 
in Termen/Švýcarsko

„Náš dynamický sklad je vysoce disponibilní, což je 
předpokladem pro úspěch na vysoce konkurenčním trhu s nápoji. 
Kromě toho musíme být vždy schopni realizovat velmi vysokou 
obrátkovost pro prodejní akce a zvýšený sezónní prodej.”

Jak moderní  dynamické 
sk lady funguj í

Výkonný a udržitelný tok materiálu:
V moderním závodě pro zpracování minerální vody Pearlwater v Termen (Švýcarsko) čerpá společnost 
COOP, největší maloobchodní koncern Švýcarska, každoročně až 140 milionů litrů vynikající, čerstvé 
minerální vody. Velmi omezený prostor a ambiciózní cíle snížení emisí CO2 byly hlavními požadavky, 
které bylo možné nejlépe splnit pomocí modulů dynamického skladu firmy Interroll.



Porovnání  systémů :
Sk lad s  radio-shut t le  systémem a dynamický  sk lad
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Náklady na plánování
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Požadavek na provozní personál

Risk management

Externí potřeba energie

Flexibilita

KomplexnostZdroj: INTRALENCO, 2013

ČEKÁNÍ

Funkční princip
Sklad s radio-shuttle systémem: Funkční princip:
Pomocí pohonu elektromotorů zvedají a přemísťují mobilní přepravní „shuttle” 
jednotky skladové jednotky neustále do požadované polohy v kanálu. 
Elektronické řešení zajišťuje přepravu a řízení (radio).

Sklad s radio-shuttle systémem

Funkční princip
Gravitace šetří náklady na elektrickou energii: Po mírně nakloněných 
válečkových drahách „probíhají” palety skrz sklad. Robustní mechanismus 
zajišťuje extrémně dlouhou životnost.

Dynamický sklad
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za rok

Skladová místa

Výpočty jsou založeny na komplexní kalkulaci poradenské firmy INTRALENCO. Společnost se sídlem ve městě 
Wiehl v Německu má mnoho let zkušeností na trhu intralogistiky. Nabízí komplexní, nestranné, na výrobci nebo 
systémech nezávislé poradenské služby především středně velkým společnostem. 

Kalkulace včetně hardwaru, instalace, využití plochy, nákladů na energii, personální obsazení, odpisů; a to vše za 
řádově průměrné tržní ceny. Zdroj: INTRALENCO, 2013

Sklad s radio-shuttle systémem

Dynamický sklad

1.000 3.000 5.000



Právě u paletových skladů, kde je nutné zvládat vysokorychlostní 
obrat a rostoucí sortiment druhů zboží musí být využíváno 
inteligentní a efektivní řešení. V ekonomické analýze hrají proto 
roli nejen počáteční náklady. Je nutné brát více v úvahu náklady, 
které vznikají během provozu. To, že dynamické sklady mají 
nižší celkové provozní náklady, prokazují také vědecké studie, 
provedené na univerzitě Leibniz Universität v Hannoveru v 
Německu za spolupráce se Southeast University Nanjing v Číně.

Vysoká obrátkovost vyžaduje řešení s nízkými 
provozními náklady
U zboží s pomalou obrátkovostí může být ekonomicky smysluplné 
použít tradiční blokové regály nebo statické paletové regály či 
posuvné regály. Nicméně u rychloobrátkového zboží – například 
také u manuálních skladů v odvětví potravin a nápojů - mají jak 
sklady s  radio-shuttle  systémem, tak i dynamické sklady své 
výhody. Potřebují nejen podstatně méně místa, což se pozitivně 
obráží v nákladech na pronájem a budovy. Odpovídající systémy 
snižují také potřebu personálu. S rostoucím počtem skladovacích 
míst a narůstající rychlostí obratu zboží vycházejí porovnání 
celkových nákladů stále více ve prospěch dynamických skladů.

Rozhodující jsou skryté náklady
Při pořizovacích nákladech na potřebné systémové technologie 
si body připisují sklady s  radio-shuttle  systémem. Ale při 
vyhodnocování je nutné se podívat přesněji na následné 
náklady:  S rostoucí velikostí skladu, rozmanitostí druhů zboží a 
rostoucím tokem zboží sklady s  radio-shuttle   systémy naopak 
body ztrácejí kvůli vyšším provozním nákladům. Pokud jsou do 
celkového propočtu zahrnuty vyšší výdaje na personál a vyšší 
počet potřebné manipulační techniky, zjišťujeme výrazně nižší 
náklady na jedno skladovací místo u dynamických skladů (viz 
grafy vlevo).

Celkové náklady 
rozhoduj í

Red Bull

Propočty se vyplatí
Proto bude mít i při stejné velikosti skladu a identické obrátkovosti 
palet již jen rostoucí rozmanitost druhů zboží značně nepříznivý 
dopad na náklady u skladů s  radio-shuttle  systémem. Protože 
tento požadavek vyžaduje složité, časově náročné a tedy i 
nákladné přemístění přepravních „shuttle” jednotek do jiných 
skladovacích kanálů.

Pro sklady o různé velikosti a frekvenci obrátky jsou proto 
dynamické sklady dlouhodobě efektivní volbou zejména 
z pohledu nákladů. Jejich výkonnost a robustnost zajišťuje 
kromě toho také více jistoty do budoucna a větší flexibilitu při 
krátkodobých špičkách v řešení objednávek. 
 

Prof. Dr. ing. Lothar Schulze,  
univerzita Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  
Hannover/Německo

„Dynamické sklady plně vyhovují požadavkům na flexibilitu 
kapacity i výkonu. Mohou růst spolu s firmou.”

Vyšší obrátkovost u firmy Red Bull:
Použití modulů dynamických skladů firmy Interroll v distribučním centru Bangsang nedaleko 
Bangkoku umožňuje efektivní zvládání špičkových objemů se sníženými přepravními 
vzdálenostmi a menším počtem vysokozdvižných vozíků při každodenním používání.



I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Společnost Interroll, založená v roce 1959, se v 

průběhu let stala předním světovým poskytovatelem 

klíčových produktů pro vnitropodnikovou logistiku. 

Bez ohledu na to, zda zahrnuje manipulaci s 

přepravkami, paletami nebo spotřebním zbožím, 

nedokáže žádný jiný poskytovatel nabídnout tak 

komplexní sortiment produktů.

Právě z tohoto důvodu volí systémoví integrátoři, 

výrobci zařízení a provozovatelé firmu Interroll jako 

partnera pro své vnitropodnikové logistické provozy. 

Po celém světě.

Celosvětová síť firmy Interroll nabízí každému 

zákazníkovi lokálně rychlé dodávky a prvotřídní servis.

Inspirujeme naše zákazníky a poskytujeme jim 

praktické možnosti ke zvýšení efektivity.

Interroll.com

Interroll si vyhrazuje právo na modifikace 
technických vlastnosti svých výrobků, a to kdykoli 
dle potřeby. Technické specifikace, rozměry, 
údaje a vlastnosti jsou pouze orientační.

© Interroll 2013 CZ
/1

1.
13

/U
M

/L
FT

-P
F-1

.2


