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AUTOMATICKÉ 
VERTIKÁLNÍ ZAKLADAČE 
A SOFTWARE VERTINODE AI

F
O

L
L

O
W

 T
H

E
 R

E
D

 B
O

X
  

F
O

L
L

O
W

 T
H

E
 R

E
D

 B
O

X
  

F
O

L
L

O
W

 T
H

E
 R

E
D

 B
O

X
  

F
O

L
L

O
W

 T
H

E
 R

E
D

 B
O

X
 F

O
L

L
O

W
 T

H
E

 R
E

D
 B

O
X

  
F

O
L

L
O

W
 T

H
E

 R
E

D
 B

O
X

  
F

O
L

L
O

W
 T

H
E

 R
E

D
 B

O
X 



Automatické vertikální zakladače a software VertiNode Ai www.vertiflex.eu2 3

    

    
    

  +420 554 818 554       sales@vertiflex.eu      www.vertiflex.eu

NEJVÝKONNĚJŠÍ 

SKLADOVÁ ŘEŠENÍ 

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
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DODAVATEL  

AUTOMATIZOVANÝCH 

SKLADOVACÍCH  

SYSTÉMŮ  

A SOFTWARU 

VERTINODE AI 

MÁME ODLIŠNÝ PŘÍSTUP 
K INTRALOGISTICE  
A PARTNERŮM 
Za VertiFlexem stojí nadšení lidé s mnohaletými 
celoevropskými zkušenostmi v automatizaci skladů 
a intralogistiky. Naším cílem je konzultovat a radit 
našim klientům v oblasti moderních skladových 
technologií a pomáhat řešit jejich problémy po-
mocí různých inovativních řešení, která kombinují 
automatizovaná́ skladovací a přepravní zařízení, 
integrací procesů a inteligentního softwaru s umělou 
inteligencí. 
Nechceme být vaším dodavatelem, chceme být 
vaším partnerem. 

A HLAVNĚ, NÁS TA PRÁCE OPRAVDU BAVÍ. Pavel Kraus David Homolka Bohumil Tejnický

   Obchodní zastoupení VertiFlex
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Konkurenční výhody
VertiFlexu

Koncepce optimalizace logistiky, kterou navrhujeme, jde nad rámec 
maximalizace skladovací kapacity na co nejmenší ploše. Důležitá je 
pro nás rovněž obsluha vstupních a výstupních procesů, tedy pohybu 
zboží z vertikálních zakladačů do distribuce nebo výroby. Naši zkušení 
specialisté vám navrhnou logistická řešení s přidanou hodnotou, ma-
ximalizující efektivitu vašeho skladu. 

1  Vertinode Ai – vlastní 
software na bázi umělé 
inteligence pro řízení 
automatických skladů 
včetně dopravníků a 
systémů vychystávání

2  Twin – dvě police 
manipulované zároveň 
pro extrémní výkon bez 
kompromisů v ergonomii

3  Double – dvojitá hloubka 
uložení, 200 % objemu  
v jednom stroji na 160 % 
plochy

4  Pohon 4x4 – čtyři masivní 
ozubená kola na pevném 
hřebenovém vedení, 
žádné řetězy nebo pásy, 
rovnoměrné rozložení 
váhy

5  Nosnost až 1 500 kg  
na polici

6  Extrémní velikosti polic, 
až 6,5 m na šířku, hloubka 
300 mm - 2 600 mm

7  Automatická optimalizace 
polohy polic ve stroji podle 
reálné historie obrátkovosti

8  Vzdálená správa v ceně 
každého zařízení bez 
dalších nákladů nebo 
poplatků

9  Integrovaný protipožární 
systém kritických kompo-
nentů a elektroniky

10  Široká škála customizace 
pro konkrétní použití, 
včetně individuálního 
designu opláštění

Optimalizace logistiky 

Ve Zlíně nevypukl babyboom, ale dokončili jsme instalaci čtyř 
vertikálních zakladačů Compact Twin. Pro společnost Madal 
Bal, specializující se na online prodej, byly dodány s opláš-
těním na míru ve firemním designu klienta. Vertikální zakla-
dače spolu kooperují prostřednictvím softwaru VertiNode Ai,  
který jsme interně vyvinuli. VertiNode Ai je také propojen se 
systémem řízení skladu (WMS) zákazníka. Naskladňování 
zboží a jeho následné vychystávání je tak řízeno s využitím 
umělé inteligence (Ai), která v čase na základě údajů z WMS 
systému optimalizuje maximální využití kapacity jednotli-
vých zakladačů. 

Vertikální zakladače jsou doplněny vychystávacím regálem, 
pracujícím na principu technologie Pick-to-Light. Barevně 
rozlišená potvrzovací tlačítka a výběr barev umožňují ve vy-
chystávací zóně práci více operátorů současně. Tento systém 
umožňuje navýšení počtu vychystaných objednávek. 
Podrobné informace k vertikálnímu zakladači Compact 
Twin najdete na straně 11. 

Komplexní řešení dovolí integrovat výstupy 
z AI přímo do procesů společnosti. ERP 
systém se může od VertiNode Ai dozvědět 
okamžitě po předání zakázky k vyskladnění 
cílovou vyskladňovací pozici a očekávaný 
čas zpracování, tyto informace lze využít pro 
okamžitou komunikaci klientovi v procesu 
zpracování objednávky. Stavy zakázky jsou 
přístupné přes API - ERP systém tak může 
kdykoliv vědět, kdy přibližně dojde k expedici, 
že expedice byla započata a úspěšně dokon-

čena nebo zdržena, 
tracking ID zakázky 
pro okamžité potvrzení 
přepravní společnosti. 
Velkou výhodou softwaru 
VertiNode Ai je také skutečnost, že 
stejně efektivně pracuje i s vertikálními za-
kladači ostatních výrobců, takže má opravdu 
široké využití v rámci automatizace logistiky. 
Více informací o softwaru VertiNode Ai 
najdete na straně 14. 

Umělá inteligence 
v logistice
S cílem povýšit fungování vertikálních zakladačů na zcela 
jinou úroveň v rámci automatizace logistiky jsme interně 
vyvinuli vlastní software pro automatizovanou logistiku 
postavený na nejnovějších technologiích umělé inteligence – 
VertiNode Ai. VertiNode Ai nabízí široké možnosti použití za 
účelem zvýšení transparentnosti a rychlosti dodávky. 

Čtvero dvojčat ve Zlíně
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12 m2

Vertikální zakladač znamená úsporu 
místa, času a pracovníků 

Vertikální zakladač skladuje zboží ve velké 
výšce bezpečně a zcela kontrolovaně. Tato 
technologie zajišťuje optimální využití pro-
storu, umožňuje získání úspory 70 až 90 % 
plochy v porovnání se standardním poli-
covým nebo paletovým regálem a velké 
zrychlení toku materiálu.

Naše vertikální zakladače, přizpůsobené 
potřebám zákazníka, přinášejí viditelné 
výsledky okamžitě po uvedení do provozu 
ve skladu.

Automatický vertikální zakladač je jedno-
duchý, jeho obsluha je pohodlná a nevyža-
duje časově náročnou údržbu. Umožňuje 
snížit pracovní náklady, pomáhá udržovat 
pořádek ve skladu a přitom zabírá mno-
hem méně plochy než tradiční řešení. Při 
správné aplikaci dokáže velmi zrychlit tok 
materiálu, je tak ideálním modulárním 
řešením pro e-commerce.

Návratnost investice do vertikálních zakla-
dačů VertiFlex je rychlejší, než by se dalo 
očekávat. Často už v průběhu roku nebo 
dvou let. Automatický vertikální zakladač 
se vyplatí!

ÚSPORA NÁKLADŮ
 Nižší provozní náklady 
 Rychlá návratnost investice
 Větší skladová plocha
 Rychlá montáž a uvedení  

do provozu 
 Lepší kontrola uloženého zboží
 Snížení reklamačních nákladů
 Snížení pracovních nákladů

ZRYCHLENÍ PROCESŮ
 Kratší časy vychystání
 Doprava materiálu v prostojích
 Rychlejší kompletace
 Vyšší produktivita skladu
 Kratší pochůzky operátorů

LEPŠÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ
 Zlepšení kvality obsluhy
 Větší přesnost dodávek
 Méně chyb při kompletaci 
 Kompletace typu zboží k člověku
 Větší možnosti sledování zboží

LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 Krátký čas proškolení  

pracovníků pro práci
 Lepší ergonomie práce
 Méně nepřítomnosti  

z důvodu nemoci
 Příslušenství pro kompletaci  

 usnadňující vyhledávání zboží
 Menší riziko zranění a úrazu  

při práci

Vhodný pro každé místo

Naše vertikální zakladače jsou vhodné pro instalaci v 
každém prostoru za účelem získání co největší kapacity 
na nejmenší ploše. Výška zakladače je možná od 3 do 
16 metrů podle specifice prostoru, stropních trámů, šikmé 
střechy, venkovní zástavby apod. Díky tomu maximalizu-
jeme objem zásob na minimální ploše.

Optimalizace logistiky

Koncepce optimalizace logistiky, kterou navrhujeme, 
jde nad rámec maximalizace skladovací kapacity na 
co nejmenší ploše. Důležitá je pro nás rovněž obsluha 
vstupních a výstupních procesů, 
tedy pohybu zboží z vertikálních 
zakladačů do distribuce nebo 
výroby. Naši zkušení specialisté 
vám navrhnou logistická řešení 
s přidanou hodnotou, maximali-
zující efektivitu.

Stropní trámy Venkovní zástavba

Šikmá střecha Obslužné otvory  
na více podlažích

150 m2
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2 634 mm
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Maximální velikost polic 
u ostatních výrobců
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Nejvýhodnější standardní rozměr

Rozměry polic
Unikátní konstrukce 
pohonu
Výtah ve vertikálních zakladačích 
Compact pohání čtyři ozubená kola, 
která se pohybují po ozubených lištách. 
Pohon pro ozubená kola je instalován 
přímo ve výtahu. Nejsou tedy potřeba 
žádné hnací řemeny ani řetězy. Výtah 
s vlastním pohonem a fixací ve čtyřech 
bodech je mnohem méně citlivý na 
případnou nevyváženost police oproti 
pohonu umístěnému na konstrukci 
zakladače a pohonu prostřednictvím 
řetězů či řemenů. 

Absence  
pákové opěry
Pokud je pohon zajišťován přes řemeny 
nebo řetězy s uchycením pouze ve dvou 
místech, tak je třeba police stabilizovat 
pomocí pákové opěry, která zamezí po-
sunu police v případě nerovnoměrného 
rozložení váhy skladovaného materiálu. 
S rostoucí plochou police roste také 
nutnost nárůstu výšky pákové opěry. 
U vertikálních zakladačů Compact se 
čtyřmi ozubenými koly zcela odpadá 
potřeba pákové opěry. To jsou důvody, 
proč můžeme nabídnout police v tako-
vých rozměrech. 

Jak můžeme nabídnout police s šířkou až 6 460 mm nebo hloubkou 2 634 mm? Police pro zakla-
dače Compact mohou být až o 2460 mm širší než police jiných vertikálních zakladačů. Hloubka 
našich polic může být dokonce více než dvojnásobná, než mají ostatní vertikální zakladače, tedy o 
1 214 mm hlubší. Důvody jsou hned dva. 

Nosnosti polic vertikálních zakladačů Compact jsou  
300 kg, 500 kg, 1 000 kg a 1 500 kg. 
Nabízíme jako jediní unikátní nosnost police 1 500 kg. 

0

0
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Compact 
Dynamic

Plně automatizovaný 
zakladač boxů

Compact Dynamic je založen na 
osvědčené technologii,  

ale s inovativním robotickým 
řešením, které poskytuje vynikající 
a efektivní manipulaci se zbožím 

a zároveň poskytuje vysokou 
spolehlivost. Compact Dynamic je 
plně automatické řešení dopravy 

zboží k člověku.

VertiNode  
Ai

Řídící software  
s umělou inteligencí

VertiNode Ai má mnoho 
použití, ale vynikne především 

v prostředí e-commerce. 
Komplexní řešení dovolí 

integrovat výstupy z AI přímo 
do procesů společnosti.

VertiS Remote 
Support
Cloud Online  

Support 

Vertikální zakladače VertiFlex 
jsou přímo z výroby připraveny 

na podporu prostřednictvím 
vzdáleného přístupu. Vzdálený 

přístup poskytuje rychlý  
a zabezpečený přístup k řídicím 

systémům a připojenému 
vybavení. 

Compact  
Lift

Spolehlivá  
pracovní síla 

Díky konstrukci jsou naše vertikální 
zakladače vhodné do každého 

prostoru. Lze je používat  
v místě, které je pro obsluhovaný 

proces nejvhodnější.  
Zboží skladované ve vertikálním 

zakladači je zabezpečené, protože 
mají k němu přístup pouze 

oprávnění pracovníci.

Compact  
Twin 

Velmi výkonný  
duální výtah

Compact Twin jsou výkonné 
stroje s dvojitým výtahem, 

dopravujícím další polici v době, 
kdy operátor pracuje na předchozí 
polici v obslužném otvoru. Rychlost 
vychystávání tedy může být více 

než dvojnásobná. 

Compact 
Double

200 % místa  
na 160 % plochy

Skladovací plocha může být 
využívána ještě efektivněji. 

Compact Double je model s 
dvojitou hloubkou skladování.  
Ta umožňuje získat ještě větší 

místo pro skladování na omezené 
ploše. 100% navýšení skladové 

plochy se dosáhne díky pouze 65% 
navýšení plochy zabírané strojem. 
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Díky konstrukci jsou naše vertikální zakladače vhodné 
do každého prostoru. Lze je používat v místě, které je 
pro obsluhovaný proces nejvhodnější. Zboží sklado-
vané ve vertikálním zakladači je zabezpečené, protože 
mají k němu přístup pouze oprávnění pracovníci.

Samozřejmě takové zařízení obsahuje všechny běžné 
technologie tohoto typu skladování, kupříkladu

 Měření výšky materiálu a inteligentní  
umístění polic

 Kontrolu proti přetížení
 Bezpečnostní světelnou závoru
 Propojení na vyšší informační systémy
 Automatické vyhodnocení obrátkovosti 

polic a umístění rychlých polic blíže otvoru při 
defragmentaci skladu

 Správu uživatelů a přístupů
 Práce s Pick-to-Light systémy, např. KBS a další
 Vzdálený přístup servisu k zařízení

Police je odebrána a předána 
do obslužného otvoru

Tak pracuje 
Compact LIFT

Tak pracuje Compact MULTI

Compact MULTI
Nejkompaktnější řešení skladování. Řada několika nezávislých ver-
tikálních zakladačů spojených obslužnými otvory zajišťuje nejvyšší 
index efektivního využívání prostoru. Inteligentní systém ovládání 
zakladače efektivně podporuje i velmi složité logistické operace.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
 Propojení na vyšší informační systémy
 Software pro správu skladu a provozu 

zakázkového vychystání
 Vybavení police (dělítka nebo boxy)
 Laserové ukazovátko do výdejního okna  

pro přesné určení materiálu
 Světelná lišta před otvor, zobrazující místo,  

ze kterého je třeba odebírat
 Potvrzovací lišta, tlačítka, pedál
 Pick-to-Light systémy KBS
 Přihlášení RFID nebo čtečkou otisků prstů

Compact LIFT
Spolehlivá pracovní síla 
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Compact TWIN

Obsluha pracuje podle seznamu vychystávané objed-
návky a Compact Twin načte první polici. V době, kdy 
probíhá vychystávání z první police, načte Compact 
Twin další polici dle vychystávacího seznamu a umístí 
tuto polici do čekací polohy na volné místo ve výtahu. 
Když je potvrzen první výběr ze seznamu, police se 
přesune zpět, druhá police se přesune přímo z pozice 
čekání a spustí se další odběr z vychystávacího sezna-
mu objednávky.

Další nemalá výhoda Twin řešení je možnost vy-
užítí skladovacího prostoru zařízení v maximální 
míře. Totiž – druhá pozice extraktoru je umístěna 
pod pohony a elektronikou, může tedy dojet 
téměř až k zemi a dovolí tak umístit police do 
prostoru, kam běžný extraktor s jednou pozicí 
dojet nemůže. Dle výšky materiálu tak lze získat 
třeba i 5 % skladovací plochy v každém zařízení 
navíc oproti konvenčnímu řešení.

Pokud je čas rozhodující faktor, pak Compact 
Twin je přirozenou odpovědí.
Compact Twin jsou výkonné stroje s dvojitým 
výtahem, dopravujícím další polici v době, kdy 
operátor pracuje na předchozí polici v obslužném 
otvoru. Rychlost vychystávání tedy může být více 
než dvojnásobná.

1 2 3 4

1. Police 1 je přivolána. 2. Přivolaná police 2 je v režimu čekání. 
3. Police 1 je odebrána a police 2 přemístěna k manipulaci. 
4. Police 1 je vrácena a police 3 je přivolána. 

Tak pracuje Compact Twin

Velmi výkonný duální výtah
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Pracovní režim je podobný jako 
u Compact Twin, s dodatečnou 
funkcí obsluhy dvojité hloubky 
skladování polic

Tak pracuje  
Compact Double

Compact DOUBLE

Skladovací plocha může být využívána ještě 
efektivněji. 
Compact Double je model s dvojitou hloubkou 
skladování. Ta umožňuje získat ještě větší místo 
pro skladování na omezené ploše. 100% navý-
šení skladové plochy se dosáhne díky pouze 
65% navýšení plochy zabírané strojem. 

Funkce Twin umožňuje přesouvat police mezi různými 
pozicemi, aby bylo možné odebrat police z vnitřních 
pozic.
S vysokoobrátkovými položkami umístěnými na vněj-
ších policích je rychlost vychystávání zcela srovnatel-
ná se zakladačem Compact Twin. Compact Double s 
dvojnásobným počtem polic zabírá méně podlahové 
plochy než dva zakladače Compact Twin. To poskytu-
je nové příležitosti pro zefektivnění úložného prostoru 
a optimalizaci nákladů na metr čtvereční skladu. 
Compact Double je technicky stejný vertikální zakla-
dač jako Compact Twin, se stejnými funkcemi a stejně 
vysokou spolehlivostí. Compact Double má v každé 
poloze dvojité police a tím zdvojnásobuje skladovací 
prostor.

200 % místa na 160 % plochy

Compact DYNAMIC
Plně automatizovaný zakladač boxů

Compact Dynamic je založen na osvědčené technologii, ale s inova-
tivním robotickým řešením, které poskytuje vynikající a efektivní mani-
pulaci se zbožím a zároveň poskytuje vysokou spolehlivost. Compact 
Dynamic je plně automatické řešení dopravy zboží k člověku.

Díky konstrukci je Compact Dynamic velmi flexibilní. Je zabudován 
do modulů a sekcí, které jsou přizpůsobeny šířkou, hloubkou a 
výškou tak, aby optimálně zapadaly do prostor. Výška Compact 
Dynamic může být až 20 metrů, což je zcela ojedinělé. Omezení 
se týkají více hmotnosti než výšky. Úložiště lze také upravit nebo 
variabilně kombinovat podle potřeb a požadavků zákazníka.
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Heavy TOWER

Speciální Modely

VertiS Remote  
ControlSilák na těžkou práci

Řešení pro každý prostor

Cloud Online Support Automatický vertikální skladovací systém 
special tower je určen pro ukládání těžkého 
rozměrného materiálu. Nejčastěji je využíván 
pro skladování lisařských forem nebo velmi 
těžkých břemen na zvláštních paletách.
 
Kombinací vlastností a výhod skladovacích 
systémů MS a LS Tower je možné navrhnout 
speciální skladovací systém, respektující 
specifické vlastnosti ukládaných jednotek, 
požadavky zákazníka na způsob uložení a 
manipulací nebo na ochranu a dostupnost 
uložených jednotek.

SLIM
Pro instalaci ve velmi úzkých prostorech. Hloubka 
police tohoto modelu je 350 mm nebo 670 mm. 
Celková hloubka zakladače je pouze 1 554 mm.

DEEP
Pro skladování rozměrného zboží vyžadujícího 
velkou plochu police. Hloubka police 1 230 mm v 
porovnání se standardními modely znamená zvý-
šení celkové skladovací plochy až o 50 %, přičemž 
plocha police dosahuje až 4,5 m².

WIDE
Pro skladování dlouhých předmětů, jako jsou trub-
ky, profily nebo L profily. Unikátní šířka police až 
6,5 m poskytuje úplně nové možnosti pro vytvoření 
komplexního řešení skladování rozměrově různého 
zboží ve vertikálních zakladačích.

HEAVY
Pro skladování nejtěžšího zboží. Díky unikátní konstruk-
ci může tento model efektivně obsluhovat police s nos-
ností 1 500 kg. Celková nosnost zakladače je 100 tun. 

Očekávání našich zákazníků, vyplývající z druhu procesu, rozměrů a hmotnosti skladovaného zboží, se 
velmi liší. Proto při navrhování vertikálních zakladačů Compact předpokládáme možnost jejich přizpůsobení 
podle každého konkrétního zadání. Můžeme nabídnout vhodný typ zakladače, jeho nosnost, výšku a šířku 
a hloubku police.

Vertikální zakladače VertiFlex jsou přímo z výroby 
připraveny na podporu prostřednictvím vzdálené-
ho přístupu. Vzdálený přístup poskytuje rychlý a 
zabezpečený přístup k řídicím systémům a připoje-
nému vybavení. Pokud to dovolují síťová a bezpeč-
nostní pravidla zákazníka, může technik VertiFlex 
prostřednictvím vzdáleného přístupu zkontrolovat 
stav stroje a případná chybová hlášení. Díky 

monitoringu a diagnostice stavu prostřednictvím 
vzdáleného přístupu jsou naše odborné znalosti 
ihned k dispozici u zákazníka na pracovišti, což 
znamená rychlejší řešení problémů a flexibilnější 
servisní zásah již během první návštěvy. 

Tato služba možnosti vzdáleného připojení je 
poskytována v rámci záruky ZDARMA.  
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Speciální software  
pro automatizovanou logistiku

VertiNode Ai má mnoho použití, 
ale vynikne především v prostředí 
e-commerce. Komplexní řešení dovolí 
integrovat výstupy z AI přímo do pro-
cesů společnosti. ERP systém se může 
od VertiNode Ai dozvědět okamžitě po 
předání zakázky k vyskladnění cílovou 
vyskladňovací pozici a očekávaný čas 
zpracování, tyto informace lze využít 
pro okamžitou komunikaci klientovi 
v procesu zpracování objednávky. 

Stavy zakázky jsou přístupné 
přes API (rozhraní). ERP systém 
(a potažmo klient) tak může 
kdykoliv zjistit, kdy přibližně do-
jde k expedici, že expedice byla 
započata a úspěšně dokončena 
nebo zdržena, tracking ID za-
kázky pro okamžitou konfirmaci 
přepravní společnosti, to vše za 
účelem zvýšení transparentnosti 
a rychlosti dodávky.

Funkce VertiNode Ai
 Správa materiálů, míst, skladových pohybů a zásob 
 Multiplatformní řešení pro desktop, mobilní zařízení, aplikace 
 Plně nebo částečně v cloudu 
 Moderní REST a další můstky pro komunikaci s ERP a WMS systémy 
 Otevřené API 
 Komunikace se řadou periferií - Pick-to-Light systémy, tiskárny 
 Grafická vizualizace výkonu směny pro motivaci přímo na displeji v oblasti skladu 
 Řídicí panel správce s indikátory okamžitého provozu skladu 
 Dashboard údržby pro stav zařízení a softwaru 
 Možnost individualizace reportů 
 Vzdálený monitoring 
 Možnost řízení skladovacích systémů i jiných dodavatelů 
 Umělá inteligence řídí a optimalizuje výkon provozu, uložení materiálu, vychystávání zakázek 

Software pro automatizovanou logistiku postavený  
na nejnovějších technologiích umělé inteligence 

Co řeší umělá inteligence  
VertiNode Ai? 

 Na základě materiálových dat a historických 
záznamů pohybů provádí ABC analýzu 

 Navrhne rozdělení polic na skladové lokace 
 Navrhne umístění materiálů do zón podle jejich 

obrátkovosti 
 Rozhodne o skladbě vychystávacích zakázek  

pro kompletaci 
 Odhaduje časový plán práce 
 Odhaduje čas dokončení zakázek při jejich  

přijetí do skladu 
 Odhaduje průběh zásoby materiálu 
 Radí s plánováním práce (očekávané proluky  

ve výdeji pro využití doplnění skladu, inventury) 
 Navrhuje reorganizaci skladu 
 Identifikuje slabá místa 
 Data přístupná přes API 

Automatické vertikální zakladače a software VertiNode Ai
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Financování

Správné financování nových investic do nového 
logistického vybavení je nezbytnou součástí ná-
kupního procesu. VertiFlex svým zákazníkům nabízí 
možnost financování vertikálních zakladačů formou 
operativního leasingu. Po celou dobu pronájmu je 
garantována dostupnost servisu. 
Pro dlouhodobou konkurenceschopnost je ne-
zbytné investovat do moderního a technologicky 
vyspělého vybavení, které zrychluje proces mani-
pulace se zbožím, zvyšuje komfort na pracovišti a 
současně snižuje provozní náklady. Pro zákazníky 
máme vždy vhodný způsob, jak efektivně financo-
vat vertikální věže, a zajistíme finanční či operativní 
leasing na míru potřebám konkrétního zákazníka.

Operativní leasing skladovacího 
zařízení včetně full servisu

Montáž
Naše montážní týmy zajišťují instalaci vertikálního 
zakladače přímo u zákazníka. Vyškolený personál 
si umí poradit v každé situaci a vyřeší i případné 
obtíže přímo na místě instalace. Součástí montáže 
je uvedení zakladače do provozu, řádné otestování 
a předání zákazníkovi, včetně příslušné dokumen-
tace a proškolení bezpečnostních zásad pro práci 
se zakladačem. 

Servisní prohlídky a údržba 
Pravidelné servisní prohlídky zajistí bezproblémový 
chod zakladačů po dlouhou dobu bez nepláno-
vaných odstávek. Pokročilý přístup k prohlídkám, 
včetně využití vzdáleného přístupu, snižuje náklady 
na údržbu, díky včasnému zásahu. Pravidelná 
údržba aktivně předchází možným poruchám a 
poškozením a umožňuje tak jejich snazší a rychlejší 
odstranění. 

Servisní smlouvy 
Komplexní balíček péče o vertikální zakladače  
v rámci servisní smlouvy zahrnuje servisní proh-
lídky, technickou podporu a odstraňování poruch 
v garantovaném čase. Servisní smlouva zaručuje 
zákazníkovi přednostní přístup v případě nutného 
zásahu. 

Školení 
Kvalifikovaní pracovníci s bohatými znalostmi a 
dovednostmi pracují efektivněji a samostatně řeší 
drobné problémy, aniž by potřebovali výraznější 
podporu. Proto se vyplatí investovat nejen do tech-
nologicky pokročilého vybavení, ale také do obslu-
hujícího personálu. Pořádáme školení rozdělená 
podle kompetencí a stupně kvalifikace pracovníků: 
Školení pro obsluhu zakladačů
Školení pro správce strojů
Školení pro oddělení provozní údržby 

Služby VertiFlex

Součástí naší práce je širké portfolio poskytovaných 
služeb. Poskytované služby mohou být přímo navá-
zané na konkrétní zakázku, nebo je možné je ob-
jednat samostatně nad rámec dohodnuté zakázky. 
Portfolio služeb zahrnuje montáž, servisní prohlídky 
a údržbu, včetně servisních smluv a školení. 

Instalace, školení, údržba  
a poskytovaný servis 

Našim zákazníkům nabízíme také možnost nákupu no-
vého vertikálního zakladače Compact tzv. protiúčtem, 
tedy výměnou starého zakladače za nový. Starý zakla-
dač libovolné značky od vás vykoupíme a jeho výkupní 
cena bude použita na úhradu části kupní ceny nového 
stroje. Starý stroj od vás nejen vykoupíme, ale také 
vyřídíme veškeré administrativní formality, zajistíme 
odbornou demontáž a odvoz starého zakladače.

Prodej vertikálních 
zakladačů protiúčtem
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Vertikální zakladače je možné doplnit širokou 
paletou příslušenství, které zrychluje a zefektivňuje 
manipulaci se zbožím, eliminuje riziko vzniku chyb 
při vychystávání nebo zvyšuje komfort operátorů 
při práci. 

Pick-to-Light lišta
Účinným řešením při vychystávání jednoho typu 
zboží do více objednávek je vychystávání podle 
světelné indikace – lišta Pick-to-Light. Jde o vizuální 
pomůcku pro operátora, která indikuje, do jaké 
objednávky má být dané zboží vychystáno, jakmile 
je odebráno z vertikálního zakladače. Pomocí LED 
displejů dostane operátor informace o tom, jak 
rozdělit vybrané položky mezi různé objednávky 
zákazníků.

Například: Ze zakladače je třeba vybrat celkem 20 
šroubů. Ty pak musí být přiděleny třem různým ob-
jednávkám zákazníků v následujících množstvích: 8, 
7 a 5. Když obsluha vybere 20 šroubů ze zakladače 
a otočí se ke spádovému regálu, kde je instalován 
Pick-to-Light, je jasně vidět*, do jakých boxů (objed-
návek) musí být šrouby umístěny.

* Informace jsou prezentovány pomocí LED displejů. Každý dis-
plej má jasné indikační světlo, které se rozsvítí pro dané místo, a 
také numerické pole, které ukazuje množství zboží v objednávce.

Skener 
Potvrzování zboží, skladovací 
pozice nebo objednávky. 
Zvyšuje spolehlivost vychystá-
vacího procesu. Vyžaduje řízení 
WMS nebo ERP systémem. 

Příslušenství

Vychystávací displej
Srozumitelné zobrazení informací  

o vychystávané položce s náhledem 
obsahu police a barevným vyzna-

čením příslušného sektoru. Eliminuje 
riziko chybného vychystání. Vyžaduje 

řízení WMS nebo ERP systémem. 

Laserový ukazatel
Navádění pomocí světelného bodu 

na správnou pozici položky pro 
vychystávání z police s velkým počtem 

malých přihrádek. 

Automatická roleta
Uzavírá obslužný otvor, chrání vnitřní 
prostor zakladače před prachem  
a nečistotami, snižuje hlučnost,  
a tak zlepšuje pracovní prostředí. 
Zamezuje neoprávněné manipulaci 
se zbožím podle nastavených uživa-
telských práv obsluhy. 

Kolizní ochrany
Robustní ochrana proti kolizi  

s manipulační technikou, která 
chrání vertikální zakladače. 

Modulární konstrukce vhodná 
pro každý rozměr vertikálního 

zakladače. 

PC-kit
Ergonomická kovová sada 

montážních držáků na 
vertikální zakladač, pro počítač, 
monitor a klávesnici. Ideální pro 

průmyslové podmínky.

Tiskárna etiket
Pro rychlý tisk etiket zboží, 
skladovací pozice nebo 
objednávky.  Vyžaduje řízení 
WMS nebo ERP systémem. 

Vozík
Pro případ vyjmutí  

a „vypůjčení“ celé police 
z vertikálního zakladače, 
včetně systému bezpeč-

ného dokování  
a automatického 

Potvrzování 
Zefektivnění výkonu vychystávacího pracoviště 
díky chytrému potvrzovacímu systému. Možnost 
využít pro potvrzení nožního pedálu, bezdrátového 
tlačítka nebo potvrzovacího senzoru, který umož-
ňuje potvrzení po celé šířce servisního otvoru. 

Hasicí systém 
Ochrana hlavního pohonu 
umístěného na výtahu s CO2 
hasicím přístrojem pro rychlé  
a účinné bodové hašení. 
Hlášení požárního poplachu na 
ovládacím panelu zakladače.
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Pro českou společnost Madal Bal, speci-
alizující se na oblast e-commerce, jsme 
dodali čtyři vertikální zakladače Compact 
Twin s individuálním designem opláštění. 
Vertikální zakladače spolupracují díky 
softwaru VertiNode Ai, který jsme interně 
vyvinuli. VertiNode Ai je také propojen se 
systémem řízení skladu (WMS) zákazníka. 
Naskladňování zboží a jeho následné vy-
chystávání je tak řízeno s využitím umělé in-
teligence (Ai), která v čase na základě údajů 
z WMS systému optimalizuje maximální 
využití kapacity jednotlivých zakladačů.

Logistika Volkswagen Parts v Nykvarnu 
dodává autorizovaným servisům ná-
hradní díly pro značky automobilů kon-
cernu Volkswagen. Vertikální zakladače 
Compact zvýšily rychlost vychystávání. 
Každý den je vychystáno více než 14 500 
položek pro 240 prodejců. V současnosti 
je sklad vybaven 54 vertikálními zakladači 
Compact Twin a třemi plně automatickými 
zakladači Compact Lift, které slouží jako 
vyrovnávací sklad a fungují v bezobsluž-
ném režimu. 

Přihlášení obsluhy
Možnost využití přihlášení pomocí 

magnetické karty, RFID nebo otisku prs-
tu. Zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko 

krádeže, možnost nastavení úrovně 
oprávnění pro skupiny uživatelů, funkce 

zakladače nebo konkrétní police. 

LED lišta
Světelné diody ukazují 
pozici, včetně hloubky 
pro výběr zboží na 
polici, odkud na na-
kládacím zásobníku 
musí obsluha vybrat 
zboží. Vhodné pro vět-
ší rozměry police, kde 
není vhodný laserový 
ukazatel. Vyžaduje 
řízení WMS nebo ERP 
systémem. 

Kartonové krabice
Možnost rozdělení na jednu, 
dvě, tři nebo čtyři přihrádky. 
Snadná úprava velikosti 
přihrádek rozdělovači podle 
potřeby a velikosti zboží. 

Plastové boxy 
Flexibilní plastový box spe-
ciálně navržený pro nejvyšší 
možné využití prostoru police. 
Možnosti dělení dle potřeby 
pomocí příček a dělicích stěn. 

Kovové  
přihrádky
Vhodné pro průmys-
lové prostředí, flexibilní 
vnitřní uspořádání, 
ohnivzdorné, rastr děli-
čů je 100 x 100 mm. 

Vakuově  
profilované boxy 
Ideální pro manipulaci s malými 
předměty, ergonomický tvar, z 
odolného plastu, 

Euro boxy
Masivní a stabilní 
konstrukce s hladkým 
dnem, modulární systém 
velikostí, odolné teplotám 
od -30 do +70 °C.

Plastové přepravky 
Navržené pro vertikální skladovací 
systémy, možnost rozdělení průhled-
nou dělicí stěnou s držákem štítků, 
možnost umístění samolepicích štítků 
na přední a zadní stěnu boxu. 

Automatický výsuv 
Snadnější přístup k polici, 
usnadňuje odběr menšího 
zboží, dostupné řešení i pro 
větší a těžké zboží, vyžadující 
manipulaci vysokozdvižným 
vozíkem nebo jeřábem. 

Police až na 1,5 tuny
Unikátní́  konstrukce modelu 
HEAVY umožňuje 
efektivně obsluhovat 
police s nosností až 
1 500 kg

Modul  
nakládky palet
Stabilní výtah se systémem 
snímačů signalizujících 
správnou polohu palety při 
nakládce vysokozdvižným 
vozíkem. Zlepšuje bezpečnost 
a usnadňuje práci obsluhy. 
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Ljungby Maskin je výrobcem 
vysoce kvalitních nabíječek a 
vybavila svůj sklad náhradních 
dílů osmi zakladači Compact Lift. 
Automatické vertikální zakladače 
zajišťují ve skladu pořádek a 
díky možnosti náhledu na skla-
dové zásoby lze rychle provést 
inventarizaci. Pružná technologie 
vertikálního zakladače umožňuje 
skladovat jak palety, tak i plasto-
vé přepravky. Celé řešení přineslo 
vypočitatelné úspory.

Ur&Penn po instalaci vertikálních 
zakladačů VertiFlex a systému 
podpory kompletace Put-To-
Light zvýšila výkonnost komple-
tací z 250 na 1 500 objednávek 
na hodinu. Z centrálního skladu 
ve Stockholmu distribuuje 
Ur&Penn denně produkty do 
více než 100 prodejen v celém 
Švédsku a Finsku. Dnes Ur&Penn 
dosáhla výjimečného indexu 
rychlosti kompletací, díky inte-
ligentní kombinaci vertikálního 
zakladače VertiFlex Compact 
Twin, systému WMS Compact 
Store a kompletačního systému 
Put-To-Light.

Rolls-Royce v závodě v Longva, v Norsku, 
navrhuje a vyrábí ergonomické systémy 
ovládání pohonu lodí a strojů. Vysoké 
požadavky týkající se kvality zařízení, 
spolehlivosti a úrovně poskytovaného 
servisu při výběru automatického skla-
dovacího systému splnily vertikální zakla-
dače VertiFlex. Bylo nainstalováno sedm 
zakladačů Compact Lift o výšce 5 m, které 
zabírají plochu pouze 32 m2, oproti 250 m2 
tradičních policových regálů se stejnou 
kapacitou. To potvrzuje vysoký stupeň 
optimalizace prostoru.

Gekås i Ullared je největším a nejpopulár-
nějším obchodním domem ve Skandinávii 
s plochou více než 35 000 m2. Rozsah 
činnosti klade vysoké nároky na výkonné 
a praktické skladové řešení. Vertikální 
zakladač Compact Twin, vysoký několik 
pater, usnadnil manipulaci s množstvím 
filmů a počítačových her, kdy média jsou 
zakládána nahoře a odebírána na úrovni 
obchodu, a přinesl rychlejší a efektivnější 
obsluhu a snížení pracnosti.
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Společnost WELAND AB je jedním z nej-
větších producentů výrobků z plechu ve 
Švédsku. Závod Weland AB byl vybaven 
speciálními modely vertikálního zakladače 
Compact Double Wide Heavy. Zakladače 
zajišťují optimální podmínky pro skladování 
a snadnou přepravu dlouhých nákladů. 
Manipulace při nakládce a vykládce je 
usnadněna díky automatickému vysunutí 
police ven ze zakladače.

TEPE MUNHYGIENPRODUKTER v Malmö 
vyrábí mimo jiné 11 milionů zubních kartáčků 
ročně. Sklad surovin a polotovarů stojí vedle 
závodu na výrobu zubních kartáčků a mezi 
nimi se nachází vertikální zakladač Compact 
Lift. Zakladač je doplňovaný na straně skladu, 
přičemž na straně výroby odebírá obsluha 
komponenty podle výrobních příkazů, což 
výrazně zvýšilo produktivitu operací a snížilo 
riziko nehod. 

GÖHLINS nainstaloval zakladač 
VertiFlex Compact Double přímo 
v zázemí prodejního salonu. Ve 
vertikálním zakladači může být 
uloženo až 100 tun zboží. Stroj je 
propojen s prodejním systémem 
a zboží je už v okamžiku přijetí 
objednávky vydáváno k osobní-
mu odběru nebo k odeslání.

TATA STEEL je největším 
výrobcem a předním dodava-
telem oceli na světě. Závod v 
Halmstadu vyrábí plech sklado-
vaný na paletách širokých 2 800 
mm. Plechy na paletách jsou 
nakládány vysokozdvižným vo-
zíkem v jednom obslužném ot-
voru zakladače Compact Deep 
a odebírány jednotlivě ručně v 
druhém obslužném otvoru.



    

    
    

   Obchodní zastoupení VertiFlex

Petra Olsson 
+420 777 203 200 
petra.olsson@vertiflex.eu

Martin Jasa
+420 778 487 088
martin.jasa@vertiflex.eu

David Homolka 
+420 778 737 988 
david.homolka@vertiflex.eu

Pavel Kraus 
+420 602 533 926 
pavel.kraus@vertiflex.eu

Bohumil Tejnický 
+420 733 113 332 
bohumil.tejnicky@vertiflex.eu

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO RUSKOU 
FEDERACI, UKRAJINU A ESTONSKO

VEDENÍ PROJEKTŮ

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU, 
SLOVENSKO, RAKOUSKO, MAĎARSKO A RUMUNSKO

MONTÁŽE A SERVIS 



VertiFlex s.r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 708 00 Ostrava, Česká republika
+420 554 818 554  |  sales@vertiflex.eu

www.vertiflex.eu

  @VertiFlexEU      @vertiflex.eu        @VertiFlexEU
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