
   
 

Tisková zpráva 

 

Cíl investiční výstavby v hodnotě 35 milionů EURO: HELUKABEL zahajuje provoz ve 

svém rozšířeném centru logistiky 

  

Dvakrát dodávat je lepší 

  
HELUKABEL před krátkým časem uvedl do provozu rozšíření svého centra logistiky v sídle 

společnosti v Hemmingenu u Stuttgartu a nastavil tak směr dalšího růstu do budoucna. Dílem 

v hodnotě 35 milionů   

ERO více než dvojnásobil své skladové kapacity v Hemmingenu. Zvláštností nového centra 

logistiky je soustředění více objednávek jednoho zákazníka do jedné dodávky v jednom termínu. 

  

Rozšířením centra chce renomovaný výrobce kabelů a vodičů zajistit aktuální denní expedici 

zakázek. Nejdůležitější částí skladového komplexu o velikosti asi 12.000 m² je automatizovaný 

sklad s vysokými zakladačovými regály. V návaznosti na stávající komplex budov se 16.600 

skladovými místy poskytuje sklad s vysokými regály dalších 23.900 úložných míst pro europalety. 

Použitím nejmodernější dopravní a řídící techniky nabízí sklad vysoký stupeň automatizace, který 

urychluje tok materiálu a zaručuje včasnou expedici. 

  

„Tato novostavba je milníkem v historii našeho podniku", raduje se Helmut Luksch, jednatel 

HELUKABEL GmbH. "Kvalita našich výrobků může být tak ještě vyšší a poradenství našich 

techniků ještě lepší, rozhodující je však vždy jejich disponibilita a spolehlivost dodávek. Naší 

moderní logistikou umožňujeme našemu zákazníkovi nižší skladovací náklady a zároveň vyšší 

jistotu v zásobování.“ Úkony logistiky se však neomezují pouze na toto, nýbrž nabízejí množství 

dalších výhod: například individuální potisk kabelů a balení a také servis pronájmu kabelových 

bubnů, který je přínosem při stoupajících požadavcích pro ochranu životního prostředí. 

 

Pro obchodování s kabelovým příslušenstvím od prodejce systému a také jako mezioperační 

zásobu pro předem připravované položky objednávky nabízí nový automatizovaný sklad 

drobného zboží 33.400 úložných míst. Těžké kabelové bubny s hmotností až 4 tuny se umísťují 

ve skladu těžkých břemen se 670 úložnými místy, který je postaven v podobě sila. Začlenění 

multifunkčních pracovních míst pro přípravu a balení zboží k expedici a zřízení velkorysých zón 

pro příjem a výdej zboží umožňuje další flexibilní zřizování obchodních ploch a zlepšuje pracovní 

podmínky zaměstnanců v logistice. Tak byla například pick-pack místa vybavena manipulačními 

zařízeními, která šetří zdraví a snižují únavu pracovníků; rovněž byly upraveny kanceláře pro 

zdravotně postižené a zřízen osobní výtah do nových podlaží s kancelářemi.  

  

Samozřejmě, že byla novostavba rodinného podniku, certifikovaného podle normy pro řízení 

životního prostředí ISO 14001, realizována z hlediska nejmodernějších energeticko-technických 



   
 

hledisek. Hlásiče pohybu pro osvětlení v celé budově zabraňují plýtvání energií a zajišťují přitom, 

že žádný zaměstnanec nezůstane potmě. Zásobování teplem převzal jeden místní prodejce 

bioplynu. Energii šetřící moduly, velkoplošné solární zařízení na střeše objektu a rozsáhlé 

osázení střechy zelení společně s rekuperací energie elektromotorů provozních zařízení se 

starají o provoz, který je příznivý pro životní prostředí. Zavlažování zelené plochy se provádí z 

cisterny s 30.000 litry vody, která je zásobována povrchovou vodou.  
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