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Misja Viscon Logstics
Naszym zadaniem jest budowanie Twojego sukcesu! W Viscon Logistics tworzymy innowacyjne, kompletne rozwiązania „pod klucz”. Bardzo cenimy
sobie relacje z klientami - pozwalają nam one na budowanie niestandardowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. Połączenie
szerokiej wiedzy i doświadczenia (wyprodukowaliśmy już ponad 400 typów maszyn) zapewnia naszym klientom doskonałą obsługę i najlepsze
efekty.
Viscon Logistics
Viscon Logistics jest jednym z głównych obszarów aktywności Viscon Group, zlokalizowanym w miejscowości ‘s-Gravendeel, Holandia.
Viscon Logistics specjalizuje się w dobieraniu praktycznych rozwiązań systemów magazynowania, sortowania i kompletowania zamówień. Posiadamy również duże doświadczenie w systemach mycia przemysłowego, pakowaniu, transporcie oraz operowaniu produktami. Pozwala nam to
projektować dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązania ‘pod klucz’.
Różnorodność unikalnych rozwiązań w wielu sektorach naszej działalności potwierdza wyjątkową pozycję Viscon na rynku.

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ:
www.visconlogistics.eu

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Przejdź do www.visconlogistics.eu
i bądź na bieżąco informowany o nowościach i
ciekawych wydarzeniach.

Systemy Manipulacji
Produktem

Viscon projektuje i dostarcza przenośniki oraz różne systemy transportu
i operowania produktem. Przykładami są systemy (de-)sztaplowania,
(de-)paletyzacji, systemy sortowania, systemy magazynowania
pojemników i palet, systemy rozładunku/załadunku, urządzenia
kodowania i identyfikacji, systemy kamer do kontroli jakości i
sortowania, sklejarki kartonów, roboty, systemy mycia przemysłowego,
kompletowania zamówień i uzupełniania, niestandardowe projekty
maszyn.
Doświadczenia Viscon w dziedzinie automatyzacji obejmują praktycznie
każdą część procesu produkcyjnego związanego z manipulacją
produktem. Wraz ze zintegrowanym oprogramowaniem, Viscon
zakończył sukcesem ogromną liczbę projektów w różnych sektorach
rynku na całym świecie.
Viscon posiada własny, zdyscyplinowany zespół ludzi opracowujących
koncepcje nowych rozwiązań. Dział inżynieryjny odpowiedzialny jest
za projekty mechaniczne i elektryczne wraz z oprogramowania
sterującym. Własny dział produkcji i sieć wiarygodnych partnerów
dostarcza kompletne rozwiązania nieograniczonej wielkości, oraz
zapewnia całkowitą odpowiedzialność z obsługą gwarancyjną.

“

Manipulacja produktem w procesach
produkcyjnych to nasze ogromne
doświadczenie.

”

Storage
Systemy
Systems
Magazynowe

Viscon Logistics jest projektantem i wykonawcą wysoko zautomatyzo
wanych systemów magazynowania. Nasze innowacyjne rozwiązania
magazynowania palet, kartonów, pojemników różnią się od znanych
na rynku systemów układnic (system AS/RS) i wózków wahadłowych.
Systemy magazynowania Viscon Logistics łączą wysoką gęstość
przechowywania, wydajność 24/7, maksymalną elastyczność, pracę
w temperaturze nawet -30ºC. W porównaniu z konkurencją systemy
magazynowania Viscon Logistics wymagają mniejszych inwestycji
oraz oferują łatwiejszą, niezawodna pracę.
Viscon Logistics łączy innowacyjne rozwiązania magazynowania ze
specjalnie stworzonym oprogramowaniem. Zawiera ono wiele funkcji
np.: inteligentne (wstępne) sortowanie, automatyczna optymalizacja,
śledzenie produktu, preferowany przepływ ładunków, automatyczne
rejestry, zasady FIFO/LIFO.

“

Nasze innowacyjne rozwiązania odznaczają
się lepszą gęstością magazynowania,
wydajnością i elastycznością.

”

“

Korzystając z zaawansowanych systemów na
bazie modułów, jesteśmy w stanie tworzyć
niestandardowe rozwiązania.

”

Sortowanie

W zależności od typu produktów i wymaganej wydajności, Viscon
Logistics wykorzystuje szeroki zakres możliwości sortowania zarówno
produktów żywnościowych jak i innych.
Z szeroką wiedzą na temat systemów transportu przed i za systemem
sortowania, Viscon Logistics w ramach łańcucha dostaw oferuje
unikalne rozwiązania. Przeważająca część automatyzacji będzie się
składać z produktów zbudowanych w fabryce Viscon. Niewątpliwą
zaletą dla klienta jest otrzymanie rozwiązania od jednego, doświadczonego dostawcy jakim jest Viscon Logistics.

“

Viscon pracuje w ramach łańcucha dostaw.

”

Kompletowanie zamówień

Jako ekspert w realizowaniu projektów, Viscon Logistics rozumie
złożoność systemu kompletowania zamówień w otoczeniu magazynowym. Przekładamy unikalne potrzeby klienta w praktyczne
rozwiązania. Viscon Logistics obsługuje różnorodne branże i oferuje
rozwiązania w relacji ‘pracownik - towar, towary – pracownik’.
Opracowujemy systemy magazynowania dla towarów żywnościowych i nieżywnościowych.

wraz z oczekiwanymi udoskonaleniami dokładności przygotowania
zamówień.

Towar – pracownik
Rozwiązanie Pick to Light jest idealnym narzędziem w warunkach
pracy przy szybkiej kompletacji. W porównaniu do konkurencyjnych
technologii kompletacji poprzez sygnał dźwiękowy czy RF, system
świetlny Pick to Light oferuje najbardziej znaczące korzyści pracy

Pracownik - towar
Chcąc zapewnić jeszcze wyższy poziom wydajności, produkty w
systemach Viscon Logistics są dostarczane do operatora w sposób w
pełni zautomatyzowany, a także w wymaganej kolejności i dowolnym
położeniu.
Oprócz maszyn, Viscon Logistics projektuje oraz produkuje potrzebne
oprogramowania systemu kompletowania zamówień. Dostarczając
nasze unikalne rozwiązania jesteśmy w stanie zapewnić maksimum
elastyczności.

“

Przekładamy unikalne potrzeby klienta
w praktyczne rozwiązania.

”

VLC
Viscon Logistics Control

Dzięki Systemowi Zarządzania Magazynem VLC-WCS (Viscon Logistics
Control) masz efektywną kontrolę nad logistyką systemów
magazynowych, linii do sortowania i innych logistycznych procesów.
W oparciu o preferowaną przez Ciebie strategię składowania (produkty
wysokiej gęstości lub ABC) i pobierania (FIFO lub LIFO) wszystkie
procesy są możliwie najefektywniej obsługiwane przez system VLCWCS.
System VLC-WCS bazuje na sprawdzonych algorytmach oraz bezpośrednim kontrolowaniu i monitorowaniu elementów linii (mechanika, PLC). Używając (automatycznych) skanerów, buforów i innych
inteligentnych komponentów procesy stają się szybkie, precyzyjne i
bezpieczne.

“

Z VLC-WCS w każdym momencie
masz dostęp do wszystkich
aktualnych (i archiwalnych) danych.

”

Z VLC-WCS za pośrednictwem naszego interfejsu lub poprzez jeden z
naszych systemów w każdym momencie masz dostęp do wszystkich
niezbędnych, aktualnych (i archiwalnych) danych. Graficzny interfejs z
różnymi możliwymi do wyboru zakresami informacji może być kontrolowany manualnie. VLC może wspierać logistykę od A do Z jako pojedynczy system, ale również być zintegrowany z istniejącym systemem
ERP.
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Viscon dostarcza różnego rodzaju rozwiązania przechowywania,
sortowania i kompletacji zamówień. Podstawową zasadą w Viscon
Logistics jest indywidualne podejście do każdego projektu.
Bezpośrednio po podpisaniu zamówienia informacje o kliencie
zostają przekazane do biura projektowego. Dla zapewnienia obydwu
stron o postępowaniu zgodnym z oczekiwaniami, Viscon stawia
na jasną, uzgodnioną strukturę komunikacji. Wymagania są jasno
zapisane w formularzu w formie szczegółowej specyfikacji. Stwarza
to również okazję do sprawdzania postępów projektu.

“

Podstawową zasadą w Viscon Logistics
jest indywidualne podejście do
każdego projektu.

”

Pierwszy kontakt z klientem nawiązuje inżynier sprzedaży. Będzie on
odpowiedzialny za projekt w ciągu całego procesu realizacji oraz będzie
osobą kontaktową dla klienta. Zapewni to jasne sprecyzowanie
założeń projektowych. Na bardziej zaawansowanym poziomie do
grupy projektowej dołączy doświadczony menadżer projektu.
Menadżer zadba o dotrzymanie terminów budowy wszystkich maszyn
oraz zagwarantuje ich wysoką jakość, co jest standardem Viscon.
Możemy przedstawić Państwu nasze referencje na podstawie
już pracujących maszyn u klientów Viscon. Na Państwa prośbę
nasi inżynierowie sprzedaży umówią spotkanie referencyjne.

Service
Serwis
’ hereby
We’re
Jestesmy
topomagac!
help!’
Dzięki globalnej sieci biur Viscon i dystrybutorów, możemy zapewnić
pełną i kompleksową obsługę praktycznie w każdym kraju na świecie,
co w razie potrzeby pozwala na szybką i sprawną reakcję. Dział obsługi
i konserwacji Viscon oferuje zarówno obsługę na miejscu u klienta oraz
24-godzinny telefon serwisowy działający 7 dni w tygodniu.

Ewentualne usterki elektryczne na linii produkcyjnej mogą być wykryte
lub rozwiązane w naszej firmie używając internetu i technologii kamer.
W ten sposób czas przestoju produkcji jest zmniejszony do absolutnego
minimum.

Serwis telefoniczny dostepny
24/7
’

’
Mechanicy & programisci
pracujacy
u klienta
’

’
Ogromny magazyn czesci
zamiennych
’

Viscon Group
Welcomes you!
Od 1927 roku nasza firma była zaangażowana w automatyzację
sektora rolno-ogrodniczego, która rozpoczęła się w produkcji lnu.
Firma ta została założona przez rodzinę Visser: pradziadka Jana
Vissera. Po upadku przemysłu lnianego, w 1967, następne pokolenie
Visser zaczęło rozwijać się w branży ogrodniczej pod nową
nazwą firmy Visser ITE. Po latach pracy z maszynami oraz
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, rodzina zaczęła
budowę automatyzacji dla ogrodnictwa.
Lata później doświadczenia z ogrodnictwa spowodowały rozwój w
innych sektorach, jak “Żywność”, “Świeża produkcja”, “Drób”, “Systemy
transportu”. W kilka dziesięcioleci firma rodzinna rozrosła się z około
40, do ponad 200 pracowników aktywnie działających na całym
świecie w różnych branżach, pod wspólną nazwą Viscon Group.

Dzisiaj zarząd firmy stanowią: Ton Visser, Els Visser, i Dyrektor
generalny René de Vos. W Viscon Group dążymy do tworzenia
innowacyjnych rozwiązań inteligentnego operowania produktami.
Dołącz do nas, a zapewnimy Ci fachową wiedzę i doradztwo.

Viscon, jako komple ny dostawca,
poprzez skoncentrowanie się na
różnych sektorach oferuje pełny pakiet
rozwiązań
dla
najwydajniejszej
organizacji pracy. Jest to możliwe tylko
w Viscon!

W całej strukturze firmy odkryć można cechy rodziny Visser:
przedsiębiorczość, innowacyjność, wysokie standardy techniczne
i kreatywność. Były one sercem organizacji, odkąd
firma
zaczęła realizować samo- dzielne projekty i uruchomiła
produkcję. Tworzenie pomysłów, zarażanie entuzjazmem,
projektowanie coraz wyższej jakości maszyn oraz
światowy zasięg – oto działalność Viscon Group.
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Factories
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Generations
of experience

70+

Countries with
Viscon equipment

Company building Netherlands

200

Colleagues

5,000

Cups of coffee
a week

23,000 m2

Manufacturing facility

Company building Poland

Bądźmy w kontakcie!
We engineer your success.
All over the world.

Biura Viscon

Dilerzy Viscon

Viscon Polska
Tel. +48 32 326 20 63
Fax +48 32 326 20 66
Mob. +48 697 002 122
+48 604 432 616

Warszawa-Bronisze WRSRH
Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850
Ożarów Mazowiecki

Tychy
ul. Katowicka 38, 43-100 Tychy

Poznań
ul. Ostrowska 452, 61-324 Poznań

www.viscon.pl

