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MASZ PRODUCT. TWOJA WIZJA.

KLUCZOWE CZYNNIKI
SUKCESU FIRMY BLOKSMA
WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ.
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.
NACISK NA INDYWIDUALNOŚĆ.

PRZEGLĄDAJ
PRODUKTY FIRMY BLOKSMA
NA SWOIM SMARTFONIE
Produkty BLOKSMA to szeroki wachlarz materiałów wizualnych, których nie można zaprezentować w formie normalnego katalogu. Z tego wględu, opracowano i przygotowano
informacje w formie fotografii, filmów oraz animacji. Można je przeglądać z wykorzystaniem aplikacji Rzeczywistości Rozszerzonej BLOKSMA (AR).
Jak to działa:

Krok 1
Pobieranie aplikacji BLOKSMA-App:
W przypadku systemu iOS, aplikacjęmożna pobrać
z iTunes Store, natomiast w przypadku urządzeńz
systemem Android, można jąpobraćz Google Play.

„Optymalizacja ciągłości procesu produkcji jest
naszą siłą. Od ponad 40 lat współpracujemy
z firmami doradczymi o światowym zasięgu w
celu tworzenia koncepcji i strategii zwiększania
skuteczności i wydajności.“
Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
kwalifikowany inżynier FH / rzeczoznawca ds. szczupłego zarządzania
(Lean Management)

APP

Krok 2
Prosimy zainstalować Aplikację Rzeczywistości
Rozszerzonej na urządzeniu mobilnym (iPhone,
smartfon, iPad lub tablet).

WYNALAZCZOŚĆ W SŁUŻBIE UPROSZCZENIA PROCESU PRODUKCYJNEGO
Optymalizacja procesu produkcyjnego, w którym
nie następują przestoje oraz przerwy dostaw materiałowych stanowi kluczowy czynnik w zakresie
zwiększania skuteczności produkcyjnej. Celujemy
w zwiększenie skuteczności i wydajności!
Możesz skorzystać z doświadczenia firmy
BLOKSMA oraz wiedzy specjalistycznej jej
fachowców w pełnym zakresie w dziedzinie
logistyki materiałowej.

Z radością prezentujemy nasze rozwiązania oraz
możliwości optymalizacji procesu produkcji: na
zamówienie, szczegółowe, innowacyjne oraz
kompatybilne z innymi produktami.

Krok 3
Skieruj aparat w stronę, na której widać ikonkę
Rzeczywistości Rozszerzonej
a następnie
zapoznaj się z żądaną zawartością: jest to prosta
czynność, łatwa do zrozumienia i można ją powtarzać tak często jak to konieczne.
Naprzód, rozwijaj otaczającą Cię rzeczywistość!
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FIRMA BLOKSMA STAWIA NA
ZIELONE ROZWIĄZANIA W
DZIEDZINIE LOGISTYKI.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO DLA
NAS ZOBOWIĄZANIE ORAZ MOTYWACJA
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WÓZKÓW

PODNOŚNIKÓW

standard GLT i KLT, siatkowe
kosze na palety, palety, systemy
przenośne produktów

URZĄDZEŃ
TRANSPORTOWYCH
Wózki akumulatorowe, wózki
przesuwne, palety transportowe

pneumatycznych,
elektrycznych
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PROCESÓW
SAMOOBSŁUGOWYCH

ŚRODKÓW DO TRANSPORTU ELEMENTÓW
ROBOCZYCH

KONSTRUCKJI
WŁASNYCH

Optymalizacja procesu produkcyjnego Kanban oraz FIFO

Na żądanie, rozbudowanych,
prototypowych

Doradztwo techniczne, prototypy

STWARZAMY RÓŻNICĘ
Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najostrzejszymi normami ekologicznymi wspierając klientów w
ramach ich zobowiązań.

Uważne wykorzystanie zasobów, zaawansowane
oraz ukierunkowane zastosowanie materiałów wraz
z wykorzystaniem zaawansowanych technicznie
maszyn nie tylko redukuje niezwykle ważne
“ukryte nieprzewidziane koszty produkcji” ale również
przyczynia się do usprawnienia wszystkich procesów
klienta – począwszy od dystrybucji, poprzez transport, aż do rozwiązań logistycznych.

Naszym celem jest zarządzanie zrównoważonym
rozwojem wraz z całym łańcuchem wartości.
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WDROŻENIE PROCESU
PRZEPŁYWU PRODUKTÓW
KOMPLETNE SYSTEMY:
STANDARDOWY LUB NA ŻĄDANIE

BLOKSMA oferuje wszelkie elementy serwisowania począwszy od usługi jednorazowej
a skończywszy na usłudze kompleksowej w
zakresie logistyki materiałowej. Jako dostawca
systemów logistycznych, oferujemy naszym
klientom pełen zakres produktów począwszy od
wózków a skończywszy na układach w systemie
milkrun, podnośnikach i środkach transportu
elementów roboczych stosowanych w sklepach
wielkopowierzchniowych i lokalizacjach roboczych.

Ze względu na modułową strukturę podstawową,
nasze produkty wewnątrzzakładowe pozostają
dostępne w rozmiarach standardowych oraz dopasowanych do wymagań klienta. Wszystkie produkty BLOKSMA służą do optymalizacji integracji oraz
pozostają kompatybilne z niemal wszystkimi użytkowanymi modelami.

SKLEP WIELKOPOWIERZCHNIOWY
System Kanban oraz FIFO

q Kompatybilny, dopasowany do optymalnej integracji
q Modułowa struktura podstawowa
q Struktury wewnątrzzakładowe
q Standard BLOKSMA

PODNOŚNIKI
Ergonomiczne

ŚRODKI DO TRANSPORTU
ELEMENTÓW ROBOCZYCH
Na życzenie klienta

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE
Ciągłe strumienie wartości

WÓZKI
Z układem bez
podnośnika widłowego
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CIĘŻARÓWKI
PRZEMYSŁOWE

PRZESTRZENIE
ROBOCZE

Produkty kompatybilne ze
wszystkimi nbieżącymi
modelami: Movexx, Toyota,
Linde, Still, Jungheinrich

Na życzenie klienta
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WÓZKI:
PRODUKCJA BEZ WÓZKÓW WIDŁOWYCH
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PRODUKTY KLIENTA W
TRANSPORCIE KOŁOWYM

Trwałe, dopasowane do wymagań klienta, ze wsparciem pociągowo-dociskowym i misą olejową
lub bez nich – wózki firmy BLOKSMA stosowane w
nowoczesnych procesach bez zastosowania wózków
widłowych, które są dostępne w różnych układach,
rozmiarach oraz nośności. Zarówno w rozmiarach
standardowych, jak również rozmiarach na żądanie,
spełniają one określone potrzeby klientów.
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możliwość utworzenia

ponad

systemu Milkrun

360 modeli
q Euro, VDA oraz formaty calowe
q Odpowiednie dla transportu wewnętrznego
q Dostępne koła z materiałów PP, gumy PA, ESD oraz innych materiałów
Dostępne koła powlekane poliuretanem
q Nadają się do transportu palet
q Dostępne w wykonaniu ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium
q Różnorodne modele i rozmiary
q Wyposażenie opcjonalne:
Miska olejowa, dyszel ze wsparciem pociągowo-dociskowym

Nośność:

50 – 1500 kg
KOSZ NA PALETY/
EURO PALETY
Pojemniki na kosz
do palety, wymiary
1200 x 800 mm
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KLT

GLT

(środki do transportu o
małej/dużej nośności)
Pojemniki,
wymiary 600 x 400 mm

(środki do transportu o małej/
dużej nośności)
Pojemniki,
wymiary 800 x 600 mm
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SYSTEM MILKRUN ZAPEWNIA
PŁYNNE ZABEZPIECZENIE
LOGISTYCZNE.

q Szybki i bezpieczny transport wewnętrzny
q Dyszel przystosowany do jednostki holowniczej/ciągnika
q Kompatybilny ze wszystkimi aktualnie stosowanymi pojazdami przemysłowymi
q Łatwa w obsłudze i cichobieżna rampa do otwierania i zamykania systemu
q Dostępne różnorodne układy sterowania
q Jedno- lub dwustronny załadunek

TRANSPORTOWE ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE: PALETY TRANSPORTOWE I WÓZKI
AKUMULATOROWE
dwustronny

załadunek i
rozładunek

q Przystosowane do układania w stosy, na regałach lub paletach
w przestrzeni magazynowej
q Brak konieczności stosowania sprzętu pomocniczego
q Dopasowane do górnej pokrywy ze zintegrowanym pasem
q Nadają się do transportu międzyzakładowego
q Dostępne w różnych rozmiarach
Idealne warunki do prowadzenia szczupłego zarządzania procesem produkcji: Od chwili przyjęcia materiału do momentu realizacji dostawy do klienta, proces
pozostaje w ruchu i ma charakter przepływowy.

z

Palety transportowe BLOKSMA pozostają dostępne
w różnych układach, z różnorodnym osprzętem w zależności od wymagań. Gwarantują one prowadzenie
w sposób niezakłócony procesu roboczego związanego z materiałami przychodzącymi i wychodzącymi.
Różnorodne systemy sterowania są dostępne do
użytku jedno- lub dwustronnego.

rampą

pełna kontynuacja

strumienia wartości
Opatentowany produkt naszego partnera K.Hartwall.
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Zastosowanie systemu milkrun zapewnienia
najwyższą możliwą wydajność. Dzięki zastosowaniu systemów logistycznych BLOKSMA, np.
wózków akumulatorowych i wózków przesuwnych, wyłącznie określony żądany materiał zostaje
dostarczony w celu montażu i do produkcji - lub
materiał poddawany wymianie, który do tej pory
był stosowany.

WÓZKI
PRZESUWNE
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MASZ WYBÓR:
POMIĘDZY UKŁADEM
PNEUMATYCZNYM LUB
ELEKTRYCZNYM

Sterowanie dotykowe zamiast sterowania ręcznego: Podnośniki ułatwiają podnoszenie towarów
na wysokość roboczą i wspomagają zachowanie
ergonomicznych warunków pracy.
Sprzyja to ochronie zdrowia operatora oraz redukuje koszty obsługi.
Podnośniki BLOKSMA są dostępne w wersjach
stacjonarnych, mobilnych lub pół-mobilnych!

Dostępne układy
specjalnego przeznaczenia

PODNOŚNIKI:
PRACA W WARUNKACH ERGONOMICZNYCH

q Załadunek od przodu, załadunek od góry lub funkcja załadunku i obrotu

Obsługa z
wykorzystaniem

q Sensoryczna regulacja wysokości lub sterowanie ręczne

układu elektrycznego

q Dolne położenie można zintegrować z liniami montażowymi
q Dostępne specjalistyczne środki transportu obciążenia; możliwość
przechylania i zwałowania materiałów masowych
nośność

Obsługa

do 600 kg

pneumatyczna

Rozładunek
ze wszystkich stron

Dopasowany do
wymagań klienta
transporter ładunku

q Dostępne różnorodne zakresy nośności
q Transporter dopasowany do wózka z dostępnością załadunku od przodu
i z boku
q Wyposażenie opcjonalne: osłony i elementy zabezpieczające,
konserwacja zdalna
q oraz różnorodne elementy układu sterowania
q Cykl produkcyjny dopasowany do wymagań klienta
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q Podnośniki przesuwne, typu gemini oraz tandem

13

DOSTAWY WSZELKICH
MATERIAŁÓW NA ŻĄDANIE
SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE:
SYSTEMY KANBAN ORAZ FIFO

Material niezbędny do produkcji oraz montażu
zostaje dostarczony według metody kolejki
(FIFO) oraz zasady Kanban, która obowiązuje
w sklepach wielkopowierzchniowych – w obrębie najmniejszego obszaru, za każdym razem
pozostaje w gotowości do odbioru w dokładnie
odmierzonej ilości.

Sklepy wielkopowierzchniowe zaopatrywane przez firmę BLOKSMA spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania. Przede wszystkim, zostały
one przystosowane do towarów przechowywanych na wózkach oraz do bezpośredniego zastosowania. Wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe
posiadają budowę modułową; zostały one zaprojektowane na potrzeby klientów. Korzystamy z
własnego doświadczenia.

Obudowa i nadbudówka
wraz z przenośnikiem krążkowym

q budowa modułowa, duża elastyczność
q Dokładne dopasowanie do potrzeb klienta
q Wygodne sterowanie kołami
q Różnorodne szerokości toru jazdy i konstrukcji
materiałowych (aluminium, stal, VA)
q Pojedyncze komponenty lub pełne systemy
q Szyny i elementy wgłębne w różnych kolorach
q Etykietowanie

BLOKSMA Online

Generator w sklepie
wielkopowierzchniowym
Rozkładalny dzięki

Stalowe lub
aluminiowe

budowie modułowej

ALUMINIOWA
BUDOWA
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JAKOŚĆ DOPASOWANA
DO AUTOMATYZACJI
PRODUKCJI

Od małych i lekkich do dużych i ciękich – BLOKSMA
oferuje technologicznie zaawansowane oraz
dopasowane do wymagańsystemy przenośne
produktów na potrzeby automatyzacji produkcji.
W zależności od ciężaru części, można dokonywać
wyboru różnorodnych materiałów, np. arkuszy
stalowych, konstrukcji i rur stalowych.

TRANSPORTERY ELEMENTÓW ROBOCZYCH:
DOPASOWANE DO WYMAGAŃ KLIENTA
Odbieralnik części
stałych lub zmiennych
do części

q W rozmiarach standardowych lub ściśle dopasowanych

precyzyjnych i
wrażliwych

do wymagań klienta
q Trwała budowa
q Dostępne w różnorodnych zestawieniach i rozmiarach
q Doskonale dopasowane do części odbieranych
q Ze stałymi lub zmiennymi częściami odbieralników
q Do zastosowania na różnych odgałęzieniach

Projektowanie i rozwój

Szybkie makietowanie

ponad

2500 projektów
na życzenie

SYSTEMY PRZENOŚNE PRODUKTÓW DLA
STRUKTUR DRUTÓW
LUB BLACH
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SYSTEMY PRZENOŚNE ELEMENTÓW
ROBOCZYCH W
STRUKTURACH
RUROWYCH

SYSTEMY PRZENOŚNE ELEMENTÓW
ROBOCZYCH W
STRUKTURACH
ARKUSZY
METALOWYCH
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OD DORADZTWA DO
PRODUKTÓW KOŃCOWYCH
STRUKTURY WEWNĄTRZZAKŁADOWE:
DORADZTWO I SZYBKIE MODELOWANIE

Do zdecydowanych zalet firmy BLOKSMA zaliczamy osiągi naszych produktów oraz siłę innowacji. Naszym celem jest znajdowanie optymalnych i
wszechstronnych rozwiązań dla każdego zadania
logistycznego oraz względem wymagań produkcyjnych

W czasie prowadzenia regularnych rozmów w
klientami, nasza wysoko wykwalifikowana załoga
zbiera i rozwija pomysły, które podlegają zmianom w taki sposób, by je dopasować do wymagań procesu produkcyjnego – oczywiście zgodnie z najnowszymi standarami technologicznymi,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do
wizualizacji oraz animacji.

Rysunek

Prototyp 3D

NASZ STANDARD:
SZYBKIE MAKIETOWANIE
Dzięki szybkiemu makietowaniu, możemy wykonać zupełnie realistyczną symulację produktu
klienta przed jego wytworzeniem. Dzięki zastosowaniu prototypu 3D, można szczegółowo
zobrazować przyszły produkt - sprawdzić czy
spełnia on dokładnie oczekiwania oraz czy został
dopasowany do obecnie użytkowanych urządzeń.

Oryginał
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BLOKSMA – SPRAWIMY, ŻE TWOJA PRODUKCJA STANIE SIĘ PŁYNNA.

BLOKSMA-Engineering GmbH
Material flow and factory equipment

www.bloksma.de

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach near Stuttgart
T: +49 7181 98 556-0
F: +49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de

