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Läpivirtausvarastot vähentävät 
kuormalavavarastojen 
toiminta- ja käyttökustannuksia 
pitkällä aikaväli l lä



Entistä parempi tehokkuus ja alhaisemmat kustannukset 
Älykkäät kuormalavojen läpivirtausvarastot tarjoavat Radio Shuttle 
-sukkulajärjestelmiin tai perinteisiin tekniikoihin verrattuna monia 
etuja varaston sisäisen logistiikan suhteen. Tämä koskee erityisesti 
varastoja, joiden kiertonopeus on suuri. Läpivirtausvarastojärjestelmän 
ansiosta monipuolisen tuotevalikoiman käsittely onnistuu nopeammin 
ja henkilöstökulut ovat pienemmät. Painovoimaa hyödyntämällä 
voidaan lisäksi välttää kuormalavojen siirtelystä aiheutuvat 
energiakustannukset, joita syntyy Radio Shuttle -sukkulajärjestelmien 
yhteydessä, kun kuormalavoja siirretään räkkijärjestelmissä 
sähkömoottoreiden avulla. Nämä ovat vain osa niistä tekijöistä, jotka 
pienentävät merkittävästi jatkuvia toimintakustannuksia.

Jälkiasennus: entistä suurempi kapasiteetti ilman 
tarvetta rakentaa uutta järjestelmää
Modernin läpivirtausvaraston kompakti rakenne voi vähentää 
tilantarvetta jopa 50 prosentilla perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. 
Sen ansiosta tila- ja käsittelykapasiteetin päivitys ja laajennus on 
suurimmassa osassa tapauksista mahdollista ilman tarvetta investoida 
uusiin järjestelmiin. Tämä on mahdollista jopa päivittäisten toimintojen 
osalta. Läpivirtausvarastojärjestelmien tarjoama kustannussäästö kasvaa 
varaston kiertonopeuden ja tarvittavan kuormalavapaikkamäärään 
mukaan. Alkuinvestoinnit korvautuvat päivittäisten toimintojen kautta 
saavutettavina säästöinä yleensä alle kahdessa vuodessa. Lisäetuna on 
läpivirtausvarastojärjestelmien tukevan mekaanisen rakenteen takaama 
pitkäaikainen toimintavarmuus.

Läpivir tausvarastot 
parantavat  yr i tysten 
ki lpai lukykyä

Interroll-läpivirtausvarastomoduulien ansiosta Coca-Cola pystyy käsittelemään 
tehokkaasti suuria tavaraeriä erilaisten myynninedistyskampanjoiden ja 
sesonkiaikojen yhteydessä, jolloin kysyntä nousee erityisen suureksi.

Vähemmän  
kuljetusväyliä

%50
JOPA 

Pienempi 
tilantarve

%80

JOPA 



Kustannusten optimointi tarkoittaa strategisia 
hankintoja
Alhaisilla käyttökustannuksilla toteutettu maksimaalinen 
tehokkuus ja korkea laatu on varaston sisäisen 
logistiikan onnistumisen avaintekijä. Tämä koskee 
myös manuaalisesti hallittavia, kiertonopeudeltaan 
keskitason tai korkean tason kuormalavavarastoja. 
Älykästä hankintastrategiaa soveltavat yritykset ottavat 
alkuinvestointien lisäksi huomioon myös odotettavissa 
olevat toimintakustannukset. 

Matthias Schmitt, 
toimitusjohtaja, Procter & Gamble -jakelukeskus,  
Crailsheim (Saksa)

“Läpivirtausvarastoratkaisun ansiosta voimme käsitellä tilauksia 
paljon nopeammin ja tehokkaammin hyödyntämällä samalla 
merkittävästi pienempää kuljetusväylämäärää.”

Procter & Gamble: Askeleen muita edellä Interroll-läpivirtausvarastojen ansiosta.
P&G ajanmukaisti Crailsheimissa Saksassa sijaitsevaa kansainvälistä jakelukeskustaan vuonna 
2012. Uudistukset toteutettiin ilman toimintaseisokkeja. Uuden varastojärjestelmän keskeisessä 
osassa ovat Interroll-läpivirtausvarastomoduulit, joiden avulla käytettävissä olevan tilan 
kapasiteettia onnistuttiin kasvattamaan 35 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoitti 20 000 
kuormalavapaikan kasvattamisen 27 000 paikkaan.

JOHTOPÄÄTÖSTEN 
TEKEMINEN ON SIIS 
HELPPOA!

Kapasiteetin kasvu: 

KUORMALAVAPAIKKAA
27.000

20.000 %35



Interroll-läpivirtausvarastoratkaisujen (“kuormalavojen/laatikoiden 
läpivirtausvarastot”) tunnuspiirre on niiden linjarakenne. Erilisillä 
linjoilla on rullat, jotka toimivat ilman sähköä. Kuormayksikköjen 
(esimerkiksi kuormalavojen) liikuttaminen lastauspisteestä 
siirtolinjan kautta purkupisteeseen tapahtuu painovoiman 
avulla. Kuormayksiköt liikkuvat linjalla itsestään loivasti kaltevia 
rullakuljettimia pitkin. Näin ollen kuormalavoja ei tarvitse nostaa 
tai käsitellä sähkömoottoreiden avulla siirrettävillä sukkuloilla.

Erinomainen toimintavarmuus ja pitkä käyttöikä
Interrollin valmistamissa kuormalavojen läpivirtausjärjestelmissä 
käytetään rullakuljettimia, joille on ominaista erityisen korkea 
käyttöikä ja ensiluokkainen toimintavarmuus. Erikoisrakenne 
takaa erinomaisen iskunvaimennuksen. Laadukkaat 
labyrinttitiivisteet suojaavat kuulalaakereita kosteudelta ja 
pölyltä. Kuormalavojen läpivirtausvarastojärjestelmät testataan 
Interrollin testikeskuksessa La Roche sur Yonissa, Ranskassa. 
Niiden on kestettävä yli 50 000 testijaksoa jäähdytetyissä 
varasto-olosuhteissa ja pakastevarastoympäristöissä (0 - 5 
°C:een lämpötilasta -28 °C:een) sekä kyettävä liikuttamaan 
kuormalavoja kyseisissä olosuhteissa sujuvan tasaisesti. 
Interrollin valmistamia kuormalavojen läpivirtausvarastoja 
voidaan asentaa FIFO-järjestelmiin (First In - First Out) ja 
LIFO-järjestelmiin (Last In - First Out). Järjestelmää voidaan 
hyödyntää kuormalavojen lisäksi myös pahvilaatikoiden 
yhteydessä (laatikkojen läpivirtausvarastot).

Sopii kaikentyyppisiin varastoihin
FIFO-järjestelmät ovat erityisesti elintarvike- ja juomateollisuuden 
sekä hygieniatarviketeollisuuden suosimia ratkaisuja. Kuormalavat 
lastataan ja puretaan läpivirtauslinjan vastakkaisista päädyistä. 
Interrollin FIFO-linjoilla on turvaerotin, joka poistaa kuormalavan 
haarukkanostimella ennen kuin seuraava kuormalava päästetään 
purkupisteeseen. Erotinta voidaan käyttää kaikkien yleisien paino- 
ja kokoluokkien (paino 60 - 1 200 kg ja syvyys 600 - 1 200 mm) 
kuormalavoille. Jarrutoiminnolla varustetut erikoisrullat rajoittavat 
kuormalavojen enimmäisnopeuden 0,3 metriin sekunnissa lavojen 
painosta riippumatta.

Pascal Collaud, 
logistiikkapäällikkö, Pearlwater Mineralquellen AG,  
Termen (Sveitsi)

“Läpivirtausvarastojärjestelmämme on helppokäyttöinen, mikä 
on kannattavan ja menestyksekkään yritystoiminnan edellytys 
erittäin kilpaillun juomateollisuuden alalla. Meidän on kyettävä 
käsittelemään erittäin suuria tavaraeriä myynninedistämiskampanja- 
ja sesonkiaikoina kasvavan myynnin yhteydessä.”

Modernien 
läpiv i r tausvarasto jen 
to iminta

Tehokas ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen materiaalivirta:
COOP on Sveitsin suurin vähittäiskauppakonserni. COOP voi kuljettaa 140 miljoonaa litraa
raikasta laadukasta mineraalivettä vuosittain Pearlwaterin moderniin mineraalivesitehtaaseen,
joka sijaitsee Termenissä (Sveitsissä). Erittäin rajalliset tilat ja kunnianhimoiset CO2-päästön 
alennustavoitteet olivat keskeisiä vaatimuksia, jotka onnistuttiin täyttämään parhaiten Interroll-
läpivirtausvarastomoduulien avulla.



Jär jes te lmien ver taus :
Radio  Shut t le  - sukkula jär jes te lmä ja 
läpiv i r tausvarasto jär jes te lmä

Varastointi ja käsittely

Integroitu poiminta ja lajittelu

Lähetysten ja kuormien hallinta

First in, first out  
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Last in, first out  
(viimeksi tulleet myyty ensin)
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Kuormalavojen erilaisten 
manuaalisesti hallittavien 
varastointijärjestelmien vahvuudet 
ja heikkoudet kiertonopeudeltaan 
keskitason tai korkean tason 
kuormalavavarastojen yhteydessä  

Suunnittelukustannukset

Työturvallisuus

Käsittelyvarmuus 

Käyttöhenkilöstön tarve

Riskinhallinta

Ulkopuolisen energian tarve

Joustavuus

Monikäyttöisyys

Lähde: INTRALENCO, 2013

HUOLTO

Toimintaperiaate
Sähkömoottorien voimalla jatkuvasti liikkuvat sukkulayksiköt nostavat ja siirtävät 
kuormayksiköitä linjalla halutuille paikoille. Elektroniikkajärjestelmä huolehtii 
kuljetuksesta ja ohjauksesta (radio).

Radio Shuttle -sukkulajärjestelmä

Toimintaperiaate
Painovoiman käyttö säästää energiakustannuksia: Kuormalavat liikkuvat 
linjoilla itsestään loivasti kaltevia rullakuljettimia pitkin. Vankka mekaaninen 
rakenne takaa erittäin pitkän käyttöiän.

Läpivirtausvarastojärjestelmä



Kustannusten ver taus :
Radio  Shut t le  - sukkula jär jes te lmä ja 
läpiv i r tausvarasto jär jes te lmä  
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Varastopaikat

Laskelmat perustuvat konsulttiyritys INTRALENCOn antamaan kattavaan arvioon. Saksan Wiehlissä päätoimipaikkaansa 
pitävällä yrityksellä on useiden vuosien kokemus intralogistiikka-alalta. Yritys tarjoaa valmistajasta ja järjestelmistä 
riippumattomia kaikenkattavia konsultointipalveluja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.  

Laskelmiin sisällytetään laitteistot, asennustyöt, maankäyttö, energiakustannukset, henkilöstökulut ja poistot: kaikissa 
tapauksissa käytetään keskimääräisiä markkinahintoja. Lähde: INTRALENCO, 2013

Radio Shuttle 
-sukkulajärjestelmä

Läpivirtausvarastojärjestelmä
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Älykkäitä ja tehokkaita varastointiratkaisuja tulisi käyttää erityisesti 
kiertonopeudeltaan suurissa kuormalavavarastoissa, joissa 
käsiteltävien tuotteiden määrä on kasvussa. Talousarvioita tehtäessä 
on alkuinvestointien lisäksi otettava huomioon myös muut keskeiset 
tekijät. Tässä yhteydessä erityisesti päivittäisestä toiminnasta syntyvillä 
kuluilla on iso merkitys. Saksassa sijaitsevassa Hannoverin Gottfried 
Wilhelm Leibniz -yliopistossa kiinalaisen Nanjing Southeast Universityn 
kanssa yhteistyössä tehdyt tieteelliset tutkimukset osoittavat, että 
läpivirtausvarastot vähentävät kokonaistoimintakustannuksia.

Varaston suuri kiertonopeus edellyttää alhaiset 
läpikulkukustannukset takaavia ratkaisuja
Jos tavaraerien kiertonopeus on hidas, on taloudellisesti järkevää 
käyttää perinteisiä irtovarastointijärjestelmiä, kuormalavaräkkejä 
tai siirrettäviä telineitä. Radio Shuttle -sukkulajärjestelmä ja 
läpivirtausvarastojärjestelmä ovat kuitenkin oikeita ratkaisuja silloin, 
kun varaston sisältö vaihtuu nopeasti. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä 
elintarvike- ja juoma-alan manuaalisesti hallittavat varastot. Ne vaativat 
huomattavasti vähemmän tilaa muihin järjestelmiin verrattuna, mikä 
vaikuttaa puolestaan positiivisesti vuokra- ja/tai rakennuskuluihin. 
Oikeanlaiset järjestelmät pienentävät myös henkilöstön tarvetta. 
Kuormalavapaikkojen määrän lisääntyessä ja kiertonopeuden kasvaessa 
kustannusten kokonaisvertailu suosii selkeästi läpivirtausvarastoja

Piilokulut ovat ratkaisevassa asemassa
Sukkulajärjestelmät voivat tarjota erilaisia etuja tarvittavan 
järjestelmätekniikan aloituskustannusten suhteen. Siitä huolimatta 
kannattaa kuitenkin tutustua tarkemmin vertailussa selvitettyihin 
jatkokustannuksiin:  Radio Shuttle -sukkulajärjestelmien toimintakustannukset 
ovat korkeammat, millä on negatiivinen vaikutus varastokoon, 
tuotevalikoiman ja tavaroiden kiertonopeuden kasvaessa. Esimerkiksi silloin, 

Kokonaiskustannukset 
ovat  ens is i ja i sen tärkei tä

Red Bull

kun kokonaiskustannuksiin on sisällytettävä suuremmat henkilöstökulut 
ja isompi määrä kuormalavatrukkeja, yksittäisen kuormalavapaikan 
kulut ja vuosikustannukset alenevat merkittävästi läpivirtausvarastojen 
yhteydessä (katso vasemmalla oleva grafiikka).

Faktoihin tutustuminen ja lukujen vertailu kannattaa
Kun samankokoisia ja kuormalavakapasiteetiltaan täysin 
vastaavia varastoja verrataan toisiinsa, havaitaan selkeästi, että 
mitä suuremmaksi tuotevalikoima kasvaa, sitä epäedullisempaa 
sukkulajärjestelmien käytöstä tulee. Tämä johtuu siitä, että kyseinen 
järjestelmä edellyttää sukkuloiden monimutkaista siirtelyä muille 
varastolinjoille, mikä on aikaavievää ja näin ollen myös erittäin 
kallista.

Läpivirtausvarastoratkaisut ovat sen vuoksi erityisen 
kustannustehokkaita kooltaan ja kiertonopeudeltaan vaihtelevien 
varastojen yhteydessä pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa. 
Tehokkuutensa sekä vankan ja kestävän rakenteensa ansiosta 
lisäksi ne takaavat paremman pitkäaikaisen toimintavarmuuden ja 
enemmän joustavuutta lyhytaikaisten tilauspiikkien yhteydessä. 

Professori, tekniikan tohtori Lothar Schulze,  
Hannoverin Gottfried Wilhelm Leibniz -yliopisto  
(Saksa)

”Läpivirtausvarastot täyttävät kaikki joustavuusvaatimukset kapasiteetin ja 
tehokkuuden suhteen. Yritystoimintaa voi kasvattaa helposti kysynnän mukaan.”

Maksimaalinen kapasiteetti Red Bullin varastolla:
Interrollin läpivirtausvarastomoduulien käyttö Bangkokin lähellä sijaitsevassa Bangsangin 
jakelukeskuksessa mahdollistaa tavaroiden huippumäärien tehokkaan päivittäisen käsittelyn 
mahdollisimman pienellä kuljetusväylä- ja haarukkatrukkivoluumilla.



I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Vuonna 1959 perustettu Interroll on kasvanut 

intralogistiikan avaintuotteiden maailman johtavaksi 

toimittajaksi. Ovat käsiteltävät tavarat sitten laatikoita, 

kuormalavoja tai kulutustuotteita, mikään muu toimittaja 

ei tarjoa yhtä kattavaa tuotevalikoimaa.

Juuri tästä syystä järjestelmäintegraattorit, alkuperäiset 

laitevalmistajat (OEM) ja järjestelmien käyttäjät 

valitsevat Interrollin sisäisen logistiikkatoimintansa 

kumppaniksi eri puolilla maailmaa.

Kansainvälinen Interroll-verkosto tarjoaa kaikille 

asiakkailleen nopeat toimitukset ja ensiluokkaisen 

palvelun paikallisella tasolla.

Innoitamme asiakkaitamme tarjoamalla heille 

käytännöllisiä ratkaisuja tehokkuuden ja suorituskyvyn 

parantamiseen.

Interroll.com

Interroll varaa oikeuden muuttaa koska 
tahansa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia. 
Tekniset tiedot, määrät, kapasiteetit, 
yksityiskohdat ja ominaisuudet ovat vain 
karkeita viitteellisiä tietoja.
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