
Modele decyzyjne i kilka wariantów na inwestycje 

wysokiej wartości, czyli jak policzyć opłacalność 

zautomatyzowania magazynu wykorzystując 

systemy składowania shuttle?
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Lubandy.Logistic.Services e.U. Austria



Co to jest shuttle?

System składowania, w którym zastąpiono maszt układnicy 

wielopoziomowym układem samojezdnych wózków (shuttle) 

poruszających się niezależnie na każdym z poziomów.
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Typowe elementy systemu shuttle
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Typowe konfiguracje systemu shuttle

System składowania:

▪ do 4 jednostek na głębokości;

▪ kartony i pojemniki;

▪ modułowa budowa;

▪ system oparty na regałach półkowych – do 100 m.

Source: KNAPP AG



Typowe konfiguracje systemu shuttle

System sortowania:

▪ dowolna ilość jednostek w kanale;

▪ kartony i pojemniki;

▪ modułowa budowa;

▪ system oparty na regałach przepływowych.

Source: KNAPP AG



Typowe konfiguracje systemu shuttle

System sekwencjonowania:

▪ budowanie kolejności jednostek;

▪ kartony i pojemniki;

▪ modułowa budowa;

▪ system oparty na regałach półkowych – do 100 m.

Source: KNAPP AG



Typowe konfiguracje systemu shuttle

System kompletacji typu „towar do człowieka”:

▪ budowanie kolejności zleceń i ich kumulacje;

▪ redukcja powierzchni i przebytej drogi;

▪ modułowa budowa;

▪ kontrola dokładności procesu (sztuki, waga).

Source: KNAPP AG



Typowe konfiguracje systemu shuttle

System budowy zapasu i zaopatrzenia:

▪ dostawa nośników do miejsca zapotrzebowania;

▪ redukcja powierzchni i przebytej drogi;

▪ modułowa budowa;

▪ oparte na regałach półkowych i przepływowych.

Source: KNAPP AG



Typowe konfiguracje systemu shuttle

System typu „wszystko w jednym”:

▪ zapas i sortowanie;

▪ kompletacja równoległa;

▪ konsolidacja zleceń;

▪ obróbka zwrotów od klienta.

Source: KNAPP AG



Badanie przydatności typu systemu shuttle do 

potrzeb klienta

Konieczność budowy siatki procesów i określenia wielkości 

strumieni towarowych pomiędzy nimi



Badanie przydatności typu systemu shuttle do 

potrzeb klienta

Konieczność określenia parametrów procesu obsługiwanego przez 

system shuttle:

▪ typ nośnika i jego pojemność – ważne przy zatowarowaniu;

▪ typ procesu przechowywania (bufor, sekwencjoner, magazyn, 

sorter?);

▪ typ kompletacji – towar do człowieka / człowiek do towaru;

▪ przepustowość systemu dla pojemników źródłowych i 

celowych;

▪ synchronizacja z innymi procesami (zatowarowanie, 

kompletacja, sortowanie, pakowanie);

▪ typ towaru przeznaczonego do składowania;

▪ grupa rotacyjna towaru;

▪ ROI procesu shuttle vs. obecnie.



Badanie przydatności typu systemu shuttle do 

potrzeb klienta

Określenie typu pojemnika służącego do składowania:

▪ typ dna pojemnika,

▪ wysokość pojemnika,

▪ pojemność pojemnika,

▪ odprowadzenie wody w dnie,

▪ typ usztywnienia,

▪ przegrody,

▪ tolerancje wykonania,

▪ typ tworzywa,

▪ okno pobrania.

Source: Bekuplast, 

SSI Schaefer



Badanie przydatności typu systemu shuttle do 

potrzeb klienta

Określenie typu regału służącego do składowania:

▪ typ regału (półkowy, przepływowy, płozy),

▪ wysokość piętra,

▪ pojemność systemu,

▪ długość systemu,

▪ ilość nośników na głębokości,

▪ norma ppoż.,

▪ statyka systemu i podłoża,

▪ tolerancje wykonania,

▪ typ regału zewnętrznego.



- - 12 444 24 888 37 332 49 776 62 220 74 664 87 108 99 552 111 997 124 441 136 885 149 329 161 773 174 217 186 661 199 105 211 549 223 993 223 993 223 993 223 993 223 993 

- -
-

-
-

-
14 000 

27 999 
41 999 

55 998 
69 998 

83 997 
97 997 

111 997 
125 996 

139 996 
153 995 

167 995 
181 994 

195 994 209 993 223 993 223 993 223 993 

- - - - - - - - - - - -
19 427 

38 855 
58 282 

77 710 
97 137 

116 565 
135 992 

155 419 
174 847 

194 274 194 274 194 274 

Badanie przydatności typu systemu shuttle do 

potrzeb klienta

Określenie strumieni towarowych i wydajności systemu:

▪ rozkład obciążenia czasowego dla zatowarowania i wydania,

▪ spiętrzenia godzinowe,

▪ jakie strumienie,

▪ ilość wind,

▪ ilość shuttle,

▪ ilość modułów,

▪ ilość pięter,

▪ ilość miejsc kompletacji,

▪ typ strefy podania.



Badanie przydatności typu systemu shuttle do 

potrzeb klienta

Obliczenia ROI dla systemu shuttle:

▪ zapotrzebowanie roczne na wydania i składowanie,

▪ ekstrapolacja na przyszłość,

▪ ZASOBY PRACOWNICZE,

▪ koszty operacyjne (OPEX),

▪ koszty inwestycyjne (CAPEX),

▪ koszty pieniądza,

▪ koszty obecnych operacji,

▪ koszt powierzchni magazynowej.



Model obliczeniowy – warsztat praktyczny



Model obliczeniowy – warsztat praktyczny

Do modelu obliczeniowego przyjęto strukturę ABC produktów 

przeznaczonych do sprzedaży internetowej platformy online.

cat SKU Order line Pieces Volume m³

% avg/day max/h % avg/day max/h % avg/day max/h %

A 1.735 1% 7.709 33% 24.578 29% 35,66 24%

B 4.339 3% 6.437 27% 26.059 30% 39,62 27%

C 8.679 5% 4.878 21% 17.461 20% 38,50 26%

D 8.677 5% 1.553 7% 6.153 7% 11,63 8%

E 17.358 10% 1.288 5% 5.321 6% 9,47 6%

F 43.392 25% 1.165 5% 4.594 5% 8,68 6%

G 43.392 25% 396 2% 1.349 2% 3,64 2%

H 45.997 27% 154 1% 386 0% 1,04 1%

cat Cum. SKU Order line Pieces Volume m³

% avg/day max/h % avg/day max/h % avg/day max/h %

A 1.735 1% 7.709 33% 24.578 29% 35,66 24%

B 6.074 4% 14.146 60% 50.636 59% 75,29 51%

C 14.753 9% 19.024 81% 68.097 79% 113,79 77%

D 23.430 14% 20.577 87% 74.250 86% 125,42 85%

E 40.788 24% 21.865 93% 79.571 93% 134,89 91%

F 84.180 49% 23.030 98% 84.165 98% 143,56 97%

G 127.573 74% 23.426 99% 85.514 100% 147,20 99%

H 173.569 100% 23.580 100% 85.901 100% 148,24 100%



Model obliczeniowy – warsztat praktyczny

Za pomocą wyboru zbioru indeksów przeznaczonych do 

składowania i kompletacji w systemie shuttle, oraz za pomocą 

konfiguracji mechanicznej i przestrzennej urządzenia wyznaczyć 

optymalne ROI dla przyjętych założeń biznesowych.
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Robert Lubandy
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e-mail: r.lubandy@ll-services.eu

tel. kom.: +43 664 9645056
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