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ODPOWIADAJĄC NA POTRZEBY ...
INTRALOGISTYKA, AUTOMATYKA I SYSTEMY ROBOTÓW
... do wewnętrznego przepływu materiałów, surowców, półproduktów, produktów, opakowań



Siedziby Nieskończone
możliwości

Serwis 24/7Działalność Rok założenia Ilość instalacji Pracownicy Doświadczenie
1 1994 200 130 25 24 6





Dziedzina Informacje Referencje Udział kosztów

 

Twórca koncepcji i producent dla zautomatyzowanej
INTRALOGISTYKI i SYSTEMÓW ROBOTÓW



OPTYMALIZACJA
MIEJSCA

Dopasowanie do
architektury magazynu.

Lekka budowa wózka oraz
energooszczędność - nie

potrzeba żadnych
dodatkowych wymogów

budowlanych.

SERWIS

Niewielki nakład
kosztów serwisowania.

Gwarancja bez-
awaryjności oraz

optymalne warunki
konserwacji.

WSZECHSTRONNY

Transport 
i magazynowanie koszy,

tac, palet, itd.
 

Brak ograniczeń.
Wysokie bez-

pieczeństwo pracy.

MODUŁOWY

Możliwość pracy kilku
wózków w jednym

magazynie, w
zależności od
pojemności 

i zapotrzebowania.

JAKI JEST SYSTEM MFI
i co przemawia za jego wyborem?



taśmy przenośnikowe
transportery zębatkowe
system podawania poprzeczny/wzdłużny
przenośnik teleskopowy
przenośnik rolkowy
taśmy wykonane z trwałego PE

TECHNIKA TRANSPORTOWANIA
 
 



TRANSPORTERY PODWIESZANE DO SUFITU
 

wolna przestrzeń na podłodze
oszczędność miejsca
łatwe utrzymanie czystości
lekka konstrukcja taśm
swobodny ruch pieszy



 

Rozwiązania w zakresie transportu, magazynowania, kompletacji i sortowania
Najwyższe wymagania w zakresie czystości i higieny pracy
Know-how w zakresie stali nierdzewnej

WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI



 

Tradycyjna sztuka piekarska w oparciu o nowoczesną logistykę wewnątrzzakładową
Sztaplowanie, transportowanie, obracanie, magazynowanie
Innowacyjny magazyn koszy przepisem na sukces
OCTA - robot do układania pieczywa

REWOLUCJA W PIEKARSTWIE

szybki i d
elikatny



 

Rozwiązania w zakresie obsługi materiałów np. dla przemysłu motoryzacyjnego
Technika przenośnikowa, technika magazynowa, automatyzacja
Automatyczny magazyn wysokiego składowania 

AUTOMOTIVE,  E-COMMERCE,  BRANŻE METALOWE



 
AUTOMATYKA DLA KAŻDEJ BRANŻY



TRANSPORTERY I MAGAZYNOWANIE PALET



 

Systemy robotów dostosowane do potrzeb produkcyjnych
Indywidualna technologia chwytania i wieloosiowe sterowanie wizyjne
Produkcja, ekspedycja, przyjmowanie i wydawanie towarów

SYSTEMY ROBOTÓW



 

Projektowanie, rozwój oprogramowania i technologii sterowania
"EDY" - własne oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem
Elastyczne dostosowanie do ERP klientów 

"EDY" - STEROWANIE CAŁYM SYSTEMEM

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE DO KLIENTA  |  ELASTYCZNE PODŁĄCZENIE  |  PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA



PRZEPŁYW MATERIAŁÓW

Produkcja na parterze

Magazyn na piętrze

Transportery koszy
pomiędzy poziomami

Sztaplowanie, układanie,
pobieranie

Oszczędność miejsca

Zachowanie czystości

Niezawodność



ADRES
ul. Skośna 16, 30-383 Kraków
www.geth.pl

MAIL
TOMASZ GUDERSKI: T.Guderski@geth.pl
MACIEJ ANGIERMAN: M.Angierman@geth.pl

KONTAKT
TOMASZ: +48 506 104 520
MACIEJ: +48 506 104 214

Twój partner w INTRAlogistyce
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