
Interroll wskaźniki i charakterystyki
dotyczące wyboru rozwiązania systemowego
„strefa składowania”

Magazyny przepływowe przechodziły w ciągu ostatnich lat okres stałego rozwoju. Innowacje

technologiczne w zakresie techniki magazynów przepływowych oraz efektywne powiązania z

częściowo lub całkowicie automatycznymi technikami obsługi doprowadziły do powstania

nowych koncepcji systemów oraz ich integracji. Rozwój ten przyczynił się na wszystkich

poziomach do stworzenia nowych funkcji i branży aplikacyjnych. W określonych warunkach

ramowych technika magazynów przepływowych stanowi atrakcyjną alternatywę logistyczną i

ekonomiczną dla konwencjonalnych technik regałowych.
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Wprowadzenie

Aby przedstawić ekonomiczne obszary zastosowania dla magazynów przepływowych, na Wydziale Planowania i

Sterowania Systemami Transportowymi i Magazynowymi Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze zgrupowano is-

totne czynniki wpływu i porównano magazyn przepływowy z konwencjonalnym regałem jednostanowiskowym.

Za podstawę obliczenia przyjęto typowe na obszarze Europy Zachodniej parametry inwestycyjne oraz kosztowe.

Podstawę wyników oraz dalszych rozważań stanowią magazyny ładunków jednostkowych z paletami standardo-

wymi.

Celem badania było znalezienie optymalnej kubatury magazynu w zależności od techniki regałowej, tzn. optymal-

nych wymiarów długości, szerokości i wysokości strefy składowania. Jako procedurę zastosowano kompletną

enumerację. Zostały przy tym obliczone wszystkie możliwe rozwiązania i wybrano rozwiązanie optymalne.



Rozpatrywane były cele optymalizacji, mające znaczenie dla

planowania magazynu. Oprócz minimalnych kosztów eks-

ploatacji są to m.in. minimalne zapotrzebowanie powierzchni

oraz jak najmniejsze inwestycje. Jako wartości zadane dla

obliczeń porównawczych przyjęto zarówno niezbędną po-

jemność magazynu, jak też godzinowe ruchy magazynowe.

Pozostałe czynniki wpływu to m.in. przewidziana do zastoso-

wania technika obsługi magazynu, temperatura składowania,

wymiary oraz ciężar składowanych jednostek ładunku, czasy

pracy, koszty personelu oraz energii, jak również ceny działki

oraz wznoszonego budynku magazynu.

Za pomocą wspomaganego komputerowo modelu obliczono

na podstawie wartości zadanych i czynników wpływu wiele

przydatnych w praktyce możliwości kombinacji oraz stwo-

rzono wskaźniki i charakterystyki. Oferują one planistom i

decydentom tę zaletę, że przedstawiona jest nie tylko jedna

sytuacja eksploatacji, lecz przebiegi procesów oraz trendy.

Dzięki temu można podczas podejmowania decyzji uwzględ-

nić przyszłe kierunki rozwoju, np. wzrost ruchów magazyno-

wych. 

Przedstawione na rysunkach koszty eksploatacji obejmują

koszty personalne, energii oraz koszty utrzymania ruchu da-

nego okresu. Suma kosztów eksploatacji oraz kosztów kal-

kulowanych określana jest, jako koszty łączne. Istotne

warunki ramowe są określone dla każdego wykresu. Są to:

pojemność, cel optymalizacji, technika obsługi magazynu,

temperatura składowania oraz przeładunek.

Uzyskane wskaźniki i charakterystyki powinny posłużyć, jako

wyznaczniki zgodnego z oczekiwaniami wyboru systemu

magazynowego. Mają one na celu ograniczenie zakresu roz-

wiązań dla planistów i decydentów do rozwiązań możliwych

pod względem technicznym oraz interesujących z punktu wi-

dzenia ekonomicznego.

Na podstawie wyników można konkretnie przedstawić 

następujące wnioski:

W przypadku takiej samej pojemności wraz ze zmniej-

szającą się ilością różnych zestawów cech jednostek ła-

dunku głębokość kanału może się zwiększać, a ilość 

kanałów zmniejszać – typowa cecha to takie same wła-

ściwości artykułów. Przy niezmiennych poza tym warun-

kach ramowych opłacalność ekonomiczna systemów

magazynowych z zastosowaniem techniki magazynu

przepływowego wzrasta, a zapotrzebowanie powierzchni

spada.

Krótsze drogi przejazdu podczas obsługi magazynu prze-

pływowego zmniejszają zapotrzebowanie na urządzenia

do transportu poziomego oraz personel. Z tego powodu

wraz ze wzrostem ruchów magazynowych koszty łączne

magazynu przepływowego rosną mniej intensywnie, niż

koszty magazynu z regałami jednostanowiskowymi.

Dzięki mniejszej kubaturze magazynów przepływowych,

przy takiej samej pojemności, ilość energii niezbędna do

ogrzewania lub chłodzenia jest mniejsza. W przypadku

magazynu produktów świeżych, a zwłaszcza w magazy-

nach głębokiego chłodzenia, stwarza to potencjał znaczą-

cej oszczędności kosztów w przypadku przyszłego

wzrostu cen energii, a także akcentuje korzyści ekolo-

giczne.

Powstająca w magazynie przepływowym, w następ-

stwie nachylenia kanałów, niewykorzystana przestrzeń

jest więcej niż kompensowana przez mniejsze zapotrze-

bowanie powierzchni magazynu przepływowego.

Streszczenie

Optymalizacja kosztów łącznych, wózki wysokiego podnoszenia,
5000 SKU, 150 SKU/h, temperatura normalna

Dane w %

Suma Koszty personalne

Regał jednomiejscowy
Magazyn przepływowy

100

82

58

35

5
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Charakterystyczna dla magazynu przepływowego jest struk-

tura kanałowa. Kanały są wyposażone w rolki bez napędu.

Przepływ jednostek ładunku od miejsca wprowadzania do

kanału aż po udostępnienie do odbioru z kanału odbywa się

z wykorzystaniem siły ciężkości. Jednostki ładunku prze-

mieszczają się w kanale na rolkach. Prędkością jednostek ła-

dunku sterują rolki hamujące.

Dzięki separatorowi na końcu kanału można zagwarantować,

że nawet wiele ustawionych jedna za drugą jednostek ła-

dunku o dużym ciężarze będzie przesuwać się łagodnie do

przodu po zdjęciu jednej z jednostek ładunku. Przygotowana

do odbioru w każdym kanale jednostka ładunku jest wolna

od nacisku pozostałych jednostek, co zapewnia bezproble-

mowe odbieranie. Magazyny przepływowe umożliwiają

kompaktowe przechowywanie w kanałach o głębokości do

50 palet.

Tam, gdzie występują towary szybko rotujące, a ilość artyku-

łów jest ograniczona, a jako cel strategiczny obrano sobie lo-

gistykę szanującą zasoby, magazyny przepływowe, jako

technika kompaktowa i efektywna energetycznie nie mają

prawie konkurencji. Stwierdzenie to podkreślają porównania

opłacalności ekonomicznej z konwencjonalnymi technikami

magazynowymi. 

Temperatura w magazynie ma wpływ na koszty. Rozróżnia

się magazyny zwykłe, produktów świeżych i głębokiego

chłodzenia. Zwykłe magazyny nie wymagają regulacji tem-

peratury

Funkcjonalność

Optymalizacja kosztów łącznych, wózki wysokiego podnoszenia, 150 SKU/h

Koszty łączne w %

Temperatura Pojemność w SKU Regał jednomiejscowy Magazyn przepływowy

Temperatura normalna 5.000 100 81

10.000 122 126

15.000 147 157

Magazyn głębokiego mrożenia 5.000 139 111

10.000 192 168

15.000 250 218

Optymalizacja kosztów eksploatacji, wózki wysokiego podnoszenia, 150 SKU/h

Koszty eksploatacji w %

Temperatura Pojemność w SKU Regał jednomiejscowy Magazyn przepływowy

Temperatura normalna 5.000 100 60

10.000 102 79

15.000 104 80

Magazyn głębokiego mrożenia 5.000 115 71

10.000 128 96

15.000 144 100
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Magazyny przepływowe cechuje możliwość skalowania.

Wzrost ilości jednostek ładunku o identycznych zestawach

cech można zrealizować dzięki przedłużeniu kanałów. Przy-

rost zestawów cech jednostek ładunku można skompenso-

wać odpowiednim przyrostem ilości kanałów. Cechą

jednostki ładunku może być artykuł, termin przydatności, do-

stawca, przeznaczenie, droga transportu, sekwencjonowa-

nie, wysokość lub ciężar jednostki ładunku, grupa artykułów

itp.

Wzrost przepustowości można uzyskać za pomocą rozsze-

rzenia poprzedzającej i dodatkowej techniki obsługi. W zależ-

ności od przypadku zwiększa się albo ilość

współpracujących, obsługiwanych przez pracowników lub

też automatycznych urządzeń do transportu poziomego, lub

też tworzonych jest wiele odcinków dróg z przyporządkowa-

nymi jednostkami zautomatyzowanymi, takimi jak np. urzą-

dzenia do obsługi regałów. Automatyczne urządzenia do

obsługi ustawiają odebrane z magazynu jednostki ładunku w

zdefiniowanym miejscu z przeznaczeniem dla transportu we-

wnątrzzakładowego. Należy stworzyć odpowiednie złącze

dla jednostek ładunku przeznaczonych do umieszczenia w

magazynie.

Jako urządzenia transportu poziomego do wyboru dostępne

są wszystkie warianty: elektryczne wózki niskiego podno-

szenia z dyszlem, poprzez wózki wysokiego podnoszenia z

przeciwwagą, aż po wózki wysokiego podnoszenia z masz-

tem oraz wózki do wąskich korytarzy. Obsługiwane przez

pracowników urządzenia do transportu poziomego mogą

wykonywać zarówno zadania obsługi magazynu przepływo-

wego, jak też transportu wewnątrzzakładowego. Można,

więc zrezygnować z czasochłonnego i kosztownego złącza

pomiędzy obsługą magazyny oraz transportem wewnątrzza-

kładowym.

Magazyny przepływowe spełniają w sposób nieograniczony

wymagania dotyczące elastycznej pojemności oraz wydajno-

ści. Magazyn przepływowy może rosnąć wraz z przedsię-

biorstwem. Magazyny przepływowe, ze względu na swą

elastyczność, nadają się szczególnie do modernizacji wzgl.

do zmiany systemów techniki magazynowej.

Dzisiaj o wiele bardziej niż kiedyś, w czasach nieograniczo-

nych zmian miejsca, mobilność jest decydującym kryterium

wyboru urządzeń magazynowych. Dla pracowników oraz

technologii oznacza to konieczność akceptacji zmian lokaliza-

cji. Zarówno urządzeń magazynowych, jak i techniki obsługi

dotyczy zasada, że demontaż urządzeń w jednym miejscu i

montaż w innym, powinien odbywać się bezproblemowo,

szybko i tanio. Wymogi takie mogą spełnić magazyny prze-

pływowe.

Możliwości adaptacji



8

Magazyny przepływowe są stosowane w produkcji, w

handlu i w usługach. Są one wykorzystywane, jako systemy

częściowo lub całkowicie automatyczne w prawie wszyst-

kich branżach. Ich aplikacje można znaleźć w krajach uprze-

mysłowionych i rozwijających się.

W produkcji mają one najczęściej za zadanie odłączenie

przepływu części z różnych obszarów produkcji, spełniając

rolę bufora produkcyjnego. Magazyny przepływowe speł-

niają przy tym po jednej stronie regału funkcję stanowiska

przyjmowania, funkcję bufora w kanałach oraz zapewniają

funkcję przepływu, jak też, po drugiej stronie regału, funkcję

udostępniania i wydawania. Funkcja przepływu w kanałach

od wejścia do wyjścia jest „zautomatyzowana” dzięki sile

grawitacji, a tym samym odbywa się bez konieczności ob-

sługi. 

Magazyn przepływowy odznacza się wysoką efektywnością

energetyczną. Ze względu na kompaktową konstrukcję

oszczędzane są zasoby powierzchniowe, a przy tym moż-

liwe jest osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony środo-

wiska. Urządzenia techniczne magazynu są przy tym

swobodnie ustawione w budynku, a tym samym niezależne

od niego.

Na przykład podzespoły z obróbki wstępnej są w sposób po-

sortowany umieszczane w odpowiednich kanałach i dostar-

czane do montażu końcowego według procedury zgodnej za

zasadą FIFO. Po dotarciu pracownika do kanału odbiorczego

z przyporządkowaną paletą, może ona zostać odebrana z

bez procesu szukania z dedykowanego miejsca magazyno-

wego. Magazyn przepływowy ze względu na swą zasadę

działania samoczynnie zapewnia porządek w magazynie.

Obszary zastosowania

Koszty łączne w %

Przeładunek w SKU/h Regał jednomiejscowy Magazyn przepływowy

50 88 92

150 155 139

250 222 187

Optymalizacja kosztów łącznych, wózki wysokiego podnoszenia, 5000 SKU,
temperatura normalna
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W punkcie kompletacji magazyn przepływowy może być

stosowany w kombinacji z zadaniami uzupełniania oraz do

statycznego udostępniania w celu odbioru. W górnym ob-

szarze urządzeń regałowych umieszczane jest uzupełnienie,

a w dolnym obszarze elementy udostępniane do kompleta-

cji. Kanały uzupełniania i kompletacji mają nachylenie prze-

ciwbieżne. W związku z tym właściwa kompletacja oraz uzu-

pełnianie odbywają się w dwóch oddzielnych miejscach.

Uzupełnianie i kompletacja mogą odbywać się równocześ-

nie, bez wzajemnego przeszkadzania. 

Optymalizacja powierzchni, wózki wysokiego podnosze-
nia, 150 SKU/h, temperatura normalna

Powierzchnia w %

2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

Pojemność w SKU

Regał jednomiejscowy 
Magazyn przepływowy

11

20

51

30

67

40

84

50

100

60

18

34
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Technika i opłacalność ekonomiczna

W magazynie przepływowym do transportowania jedno-

stek ładunku od wejścia do wyjścia wykorzystywana jest

siła ciężkości. Nie są do tego wymagane silniki napędowe,

a w związku z tym wyeliminowano kosztowne procesy

sterowania i regulacji. W magazynach przepływowych sto-

sowane są w znacznym zakresie komponenty standar-

dowe, dzięki czemu możliwa jest do zastosowania prosta

logistyka części zastępczych. Jeśli w miejsce części zuży-

tych stosowane są komponenty o wysokiej, jakości,

można przyjąć, że okres trwałości technicznej będzie od-

powiednio długi. Także i w tym przypadku obowiązuje pod-

stawowa zasada z zakresu logistyki, a mianowicie, że

jakość ma swoją cenę, jednakże ta wyższa inwestycja jest

dla użytkownika opłacalna w okresie średnio- i długotermi-

nowym.

Ze względu na zastosowane komponenty standardowe, ła-

twość opanowania obsługi systemu oraz jego przejrzys-

tość, utrzymanie ruchu jest możliwe do wykonania niskim

nakładem środków. Magazyny przepływowe cechuje wy-

soka trwałość i zapewniają one każdemu użytkownikowi

stale wysoką, jakość logistyki.

Znaczącą rolę w przypadku magazynów przepływowych

spełnia konstrukcja stosowanych rolek. Muszą one zapew-

niać równoległy i spokojny przesuw jednostek ładunku.

Przy czym niewielkie nachylenie urządzeń regałowych

można osiągnąć tylko wtedy, gdy używane są rolki o bar-

dzo dużej swobodzie toczenia. Rolki tego typu zapewniają

ponadto niski poziom hałasu. W przypadku kanałów o dłu-

gości do 60 m stopień nachylenia kanałów powoduje po-

wstawanie uwarunkowanej systemowo, niewykorzystanej

przestrzeni nad i pod urządzeniami regałowymi. Sytuację

tę ogranicza stopieni wykorzystania kubatury.

Obowiązuje podstawowa zasada, że w przypadku wyboru

odpowiedniego typu regału, oprócz cech konstrukcyjnych i

technicznych należy również uwzględnić związane z nimi

skutki dla zapotrzebowania energii do transportu oraz kli-

matyzację budynku. 

Podstawy wydajnego pod względem energetycznym sys-

temu magazynowego ustalane są już w fazie planowania.

W tej fazie podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące

wymiarów oraz kształtu budynku, które są ściśle powią-

zane z wybraną techniką regałową oraz techniką obsługi.

Ustaloną i zrealizowaną strukturę budynku można później

poprawić lub też dostosować do zmienionych wymagań

tylko dużym nakładem kosztów. Z tego powodu planowa-

nie należy przeprowadzić staranie, podejmując decyzje z

uwzględnieniem możliwych zmian w przyszłości. 
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Ze względu na efektywność energetyczną systemu magazy-

nowego należy przede wszystkim sprawdzić kubaturę. De-

cydującym czynnikiem jest w tym miejscu to, że na

zapotrzebowanie energii wpływ ma zwłaszcza ogrzewanie

lub chłodzenie budynku.

Zbyt duża wysokość budynku, która nie jest wykorzysty-

wana przez urządzenia regałowe oraz stosowane urządzenia

transportu poziomego, prowadzi do powstawania niewyko-

rzystanej przestrzeni, które jednakże wymaga ogrzewania

lub chłodzenia. Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem po-

wierzchni coraz większego znaczenia nabiera optymalna wy-

sokość budynku. W odniesieniu do poszczególnych

obszarów w systemie magazynowym obowiązuje zasada, że

łączną powierzchnię budynku należy dobrać odpowiednio do

zapotrzebowania urządzeń regałowych, powierzchni handlin-

gowej i strefy przeładunku. Dzięki temu oprócz optymalnej

kubatury można zapewnić również krótsze drogi transportu

w przypadku powiązania strefy składowania, powierzchni

handlingowej i strefy przeładunku, zaś zapotrzebowanie

energii podczas eksploatacji zostanie ograniczone przez

krótsze drogi przejazdu urządzeń transportowych.

Temat efektywności energetycznej odgrywa w ramach lo-

gistyki wewnątrzzakładowej odgrywa aktualnie ważną rolę

nie tylko w określonych obszarach, ale powinien być po-

strzegany kompleksowo. Efektywne pod względem energe-

tycznym ukształtowanie systemu magazynowego znaczy, że

już w ramach planowania uwzględnia się wiele cech znaczą-

cych dla późniejszej eksploatacji. Oprócz zarządzania okre-

ślonymi materiałami, typami regałów i technikami obsługi,

decydującą rolę odgrywa również dobór wymiarów całego

systemu.

Magazyny przepływowe zapewniają wysoki stopień wyko-

rzystania przestrzeni i ograniczają zapotrzebowanie energii

związanej z ogrzewaniem wzgl. chłodzeniem, a także

oświetlenie. Ponadto redukują one niezbędne inwestycje w

budynek i jego wyposażenie. W powiązaniu z krótszymi dro-

gami przejazdu w obrębie systemu magazynowego, oprócz

niższego zużycia energii możliwe są również oszczędności

na kosztach personalnych.

Optymalizacja kosztów łącznych, wózki wysokiego podnoszenia, 5000 SKU,
150 SKU/h

Koszty łączne w %

Temperatura Regał jednomiejscowy Magazyn przepływowy

Temperatura normalna 100 81

Magazyn produktów świeżych 116 94

Magazyn głębokiego mrożenia 139 111
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Podsumowanie

Dane w %

Regał jednomiejscowy Magazyn przepływowy

Inwestycja 100 117

Koszty łączne 100 81

Koszty energii 100 60

Powierzchnia 100 84

Objętość 100 55

Koszty personalne 100 60

Biorąc pod uwagę koszty łączne w porównaniu z regałem

jednostanowiskowym, magazyn przepływowy posiada ko-

rzyści logistyczne i ekonomiczne. Magazyn przepływowy na-

leży brać pod uwagę podczas podejmowania decyzji zawsze

wtedy, gdy chodzi o palety towarów średnio i szybko rotują-

cych, oraz jeśli jest dostępna znacząca pojemność kanałów. 

W przypadku zadań magazynowych o większym stopniu zu-

życia energii, np. do przechowywania towarów świeżych i

głęboko chłodzonych, magazyny przepływowe oferują w

równym stopniu korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Zalety

te sprawiły, że w celu rozwiązania swych zadań logistycz-

nych znane przedsiębiorstwa ze wszystkich branży zdecydo-

wały się na magazyny przepływowe.

Dostępne wskaźniki i charakterystyki wspierają tę decyzję w

zakresie techniki magazynowej. Aby zebrać wyniki charakte-

rystyczne dla tych przypadków, na Wydziale Planowania i

Sterowania Systemami Transportowymi i Magazynowymi

Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze tworzony jest obecnie

specjalny program komputerowy. Będzie on umożliwiać

wprowadzenie danych specyficznych dla projektu i zoptyma-

lizowanie różnych wielkości docelowych. W ten sposób bez-

pośrednio w liczbach bezwzględnych zostaną przedstawione

wyniki istotne dla fazy planowania, takie jej inwestycje,

koszty łączne oraz zapotrzebowanie powierzchni. 

Optymalizacja kosztów łącznych, wózki wysokiego podnoszenia, 5000 SKU, 
150 SKU/h, 
temperatura normalna
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Autorzy

Prof. dr inż.Lothar Schulze

Kierownik Wydziału Planowania i Sterowania Systemami Transportowymi i

Magazynowymi Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze. Profesor gościnny na

Southeast University Nan-jing, Chiny, oraz SP Jain Center of Management,

Dubaj i Singapur.

Prof. Dr Lindu Zhao

Kierownik Institute of Systems Engineering w Southeast University Nanjing,

Chiny. Aby przedstawić ekonomiczne obszary zastosowania dla magazynów

przepływowych, na Wydziale Planowania i Sterowania Systemami Transpor-

towymi i Magazynowymi Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze zgrupowano

istotne czynniki wpływu i porównano magazyn przepływowy z konwencjo-

nalnym regałem jednostanowiskowym. 

Dr inż.Li Li

Pracownik naukowy na Wydziale Planowania i Sterowania Systemami Trans-

portowymi i Magazynowymi Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze.

Wykładowca w Wyższej Szkole Ostwestfalen-Lippe.

Dypl. inż. oec. Daniel Knopp

Pracownik naukowy na Wydziale Planowania i Sterowania Systemami Trans-

portowymi i Magazynowymi Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze. 
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Sponsor

Przedłożona broszura stanowi efekt pierwszego

etapu projektu badawczego, którego celem jest obli-

czenie parametrów centrów dystrybucyjnych dla to-

warów średnio i szybko rotujących.

Broszura powstała pod kierownictwem Uniwersy-

tetu Leibniza w Hanowerze (D) we współpracy z

prof. dr. inż. hab. Lotharem Schulze z Wydziału Plano-

wania i Sterowania Systemami Transportowymi i Ma-

gazynowymi (PSLT) jako kierownikiem naukowym i

przy współpracy z Southeast University Nanjing z

udziałem prof.dr. inż. Lindu Zhao z Institute of Sys-

tems Engineering jako partnerem na rynku chińskim.

Ponadto zasięgnięto opinii różnych międzynarodo-

wych ekspertów w zakresie logistyki oraz użytkowni-

ków, aby podnieść walor przydatności praktycznej

oraz walidacji faktów. 

W następnym etapie zostanie stworzone narzędzie

symulacyjne, służące do analizy parametrów granicz-

nych w rodzaju przepustowości, ilości zatrudnionych,

kosztów eksploatacji i energii oraz umożliwiające sta-

wianie wiarygodnych prognoz dotyczących bilansu

energetycznego, możliwości optymalizacji, łącznych

kosztów eksploatacji oraz czasu zwrotu kapitału.

Dzięki niniejszej broszurze oraz narzędziu do symula-

cji projektowych firma Interroll pragnie zaoferować

planistom i użytkownikom centrów dystrybucyjnych

na całym świecie znaczącą wartość dodatkową.

Interroll to jeden z wiodących na świecie producen-

tów kluczowych produktów z zakresu logistyki we-

wnętrznej. Znajdują one zastosowanie przede

wszystkim w przetwórstwie żywności, logistyce lot-

niskowej, w przedsiębiorstwach kurierskich i poczto-

wych, centrach dystrybucyjnych i wielu różnych

gałęziach przemysłu. Notowane na giełdzie przedsię-

biorstwo z siedzibą główną w szwajcarskim Sant'An-

tonino obsługuje ponad 23 000 klientów na

wszystkich kontynentach i zatrudnia 1500 osób w 29

zakładach na całym świecie.

interroll.com



15



Lager- und Transportsysteme

(PSLT) 

Leibniz Universität Hannover 

Callinstraße 36 

30167 Hannover

Te: +49 (0) 511/762-4885

Fax: +49 (0) 511/762-3005 

mail@pslt.uni-hannover.de 

www.pslt.uni-hannover.de


