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Přepravní systémy bez řidiče v  
intralogistice online obchodu

Příjem vratek v eCommerce je vysoký a čím více je objednáno prostřednictvím internetu, 

tím větší je také počet vratek, které musí být zpracovány. Zde je v hledáčku časově a 

nákladově efektivní řízení vratek, neboť tím stojí a padá rentabilita online prodejce. 

Vrácené zboží musí být ve skladu co nejrychleji dostupné pro další objednávku. Dopravník 

přepravek bez řidiče LEO Locative šetří transportní čas a ulehčuje vybavení vratek.

Také v případě vícestupňového vychystávání v eCommerce skladu a v případě tras uvnitř 

vícepodlažních zařízení může přepravní systém bez řidiče převzít trasy – a tím ušetřit čas a 

náklady.

Efektivnější vybavování vratek a vychystávání

 
LEO Locative je optimálním 
doplňkem v eCommerce  
intralogistice  pro spojení tras  
ve vícestupňovém vychystávání 
nebo řízení vratek.
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Přetrvávající a stálý trend k online nákupu a s tím spojený vysoký příjem objednávek v 

internetovém zásilkovém obchodu znamená pro eCommerce podniky současně také, že je 

zapotřebí zpracovat vysoký počet vratek. Zboží, které je objednáváno na síti, nemůže být 

při koupi reálně prohlédnuto nebo vyzkoušeno – a tak je kvóta vratek v online obchodu 

obzvláště vysoká. Především v oblasti fashion/doplňky, ale také v oblasti automobilů, 

sektoru spotřebitelské elektroniky/elektranebo v mediální branži stojí eCommerce podniky 

před velkou výzvou, mít dobře pod kontrolou stále se zvyšující počet vratek.

 

Vratky tedy musí být při přijetí a třídění co možná nejrychleji a nejefektivněji zpracovány. 

Zboží, které je vadné, musí být vyřazeno a nebo dodáno k opravě nebo musí být zlikvido-

váno. Jiné vyměňované zboží musí být zkontrolováno a poté opětovně nově zabaleno a 

opatřeno etiketami, před tím než může být opětovně naskladněno. V oblasti eFashion se 

např. musí oděv často vyžehlit a/nebo opětovně pověsit na ramínko před tím, než bude 

vráceno zpět do skladových regálů. – Cílem však musí v každém případě být, aby bylo 

zboží zaslané zpět zákazníkem co možná nejrychleji opět zatříděno zpět do skladu, aby 

produkt byl taktéž co možná nejrychleji k dispozici k opětovnému prodeji.

 
Zpravidla připadá 
zhruba 70% nákladů  
v oblasti vratek na  
zpracování a opětovné 
naskladnění vráceného 
zboží!
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Ušetřit dobu přepravy a zorganizovat 
efektivně řízení vratek

Přepravní systém bez řidiče pro flexibilní nasazení

Pro úspěch v rámci konkurence je poptáváno promyšlené řízení vratek a nákladově výhod-

ná, snadná, avšak účinná a především efektivní možnost  vybavení vratek, aby mohlo být 

zpět zaslané zboží co možná nejrychleji opět vráceno do prodeje – neboť tím stojí a padá 

rentabilita online obchodníka. Dopravník přepravek bez řidiče LEO Locative společnosti 

BITO-Lagertechnik je právě také ve skladu eCommerce smysluplným doplňkem. Pomáhá 

při úspoře přepravní doby například v oblasti vratek.

 

 

 

Pomocí přepravního systému 

bez  řidiče se dá vybavení 

vratek v eCommerce  

zorganizovat co možná 

nejsnadněji, rychle a  

efektivně, a tak je možné 

ušetřit náklady.

 

Dopravník spojuje pracoviště a přebírá trasy od příjmu 

vratek – popř. místa zpracování po stanice, jako např. od-

dělení oprav, oblast likvidace, stanice žehlení, balící stanice 

a zpět do skladu. Různé cíle mohou být do přepravních tras 

flexibilně integrováno a uvedeny do pohybu.
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Flexibilní organizace vnitřního  
podnikového vybavení vratek

+ Dopravník přepravek vyzvedne zboží v přijímací oblasti vratek a rozdělí zboží na místa 

shromažďování pomocí odpovídajících stanic pro další zpracování a likvidaci

+ Zboží se bezpečně přepravuje buď v přepravkách, na regálových deskách nebo  

obalech pro zaslání

+ LEO Locative vrací prázdné přepravky nebo regálové desky do přijímání vratek

+ Stanice, popř. oddělení pro vybavení vratek mohou být uváděna do pohybu  

individuálně a měněny podle potřeby
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Přepravní pomoc v případě  
vícestupňového vychystávání

V eCommerce se často nabízí vícestupňové vychystávání.

Oproti jednostupňovému nebo jednoduchému vychystávání se v případě 

vícestupňového vychystávání shrne více zakázek do jedné celkové zakázky a teprve 

později se zabalí s ohledem na zakázku. Vychystávání je v regálu zpravidla oriento-

váno na produkt. Používání dodatečně zapojené instance třídění nebo také místa 

konsolidace dovoluje rozsáhlé osvobození od orientace na zakázku při vychystá-

vání. V branži eCommerce se proto vícestupňové vychystávání na základě vysoké 

různorodosti sortimentu používá stále více.

Také proto představuje LEO Locative dobrou podporu: Dopravník přepravek může 

najet do jednotlivých stanic vychystávání, bude zde naložen a následně dopraví 

objednávku v přepravce do sběrné, popř. balicí stanice a odtud dále do expedice 

zboží.
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Doprava přepravek uvnitř úrovní  
vícepodlažního zařízení

 

 

 

 

 

V oblasti skladu a vychystá-

vání eCommerce podniků 

lze často nalézt vícepo-

schoďová zařízení. LEO 

Locative může být například 

použit také na jednotlivých 

úrovních vícepodlažního 

zařízení. Obzvláště se hodí 

např. k obsluze systému pro 

nakládací zóny, do kterých 

se nemusí zajíždět tak 

často, jako sklad C-dílů, 

zóny s nebezpečným 

zbožím nebo celní sklad.
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Snadné  uvedení do provozu vlastními  

silami – bez W-LAN, WiFi nebo IT

Zda v oblasti vratek, při vícestupňovém vychystávání nebo uvnitř úrovně vícepod-

lažního zařízení eCommerce – vždy platí: LEO Locative je možné zcela snadno uvést 

do provozu bez W-LAN, WiFi nebo IT silami a obsluhovat ho – a při nízkých pořizo-

vacích nákladech. Je to vždy uživatel sám, kdo zadává dopravníku přepravek trasy a 

zastávky. Trasa, kterou musí LEO ujet, je bez problému umístěna a zadána uživa-

telem na podlaze haly prostřednictvím samolepicí, barevné stopy. Stanice, ve 

kterých musí transportér bez řidiče zastavit, a úkoly, které zde má přepravní systém 

provést, se určují prostřednictvím markerů, které se taktéž lepí přímo na podlahu. 

Jsou takzvaně „mozkem LEO“ a obsahují informace, které systém potřebuje pro 

provádění úkolů (jako zastavení, odevzdání přepravek, naložení přepravek, pokračo-

vání).

LEO Locative nyní také s decentrálním řízením k cíli

Od uvedení na trh se přepravní systém bez řidiče LEO Locative osvědčil jako dopra-

vník pro přepravky a kartonáže v praktickém použití již u mnoha zákazníků. Tato 

jednoduchost ve funkčnosti přesvědčí uživatele nejrůznějších branží, stejně jako 

nízké náklady systému. Jako inovativní novinku představuje BITO při příležitosti 

LogiMAT 2018 prototypy LEO Locative s decentrálním řízení k cíli.

K tomu Dennis Ramers, produktový manažer LEO Locative: „Decentrální řízení 

rozšiřuje a doplňuje náš LEO Locative systém. Doposud mohl LEO objíždět pouze 

pevné cíle a pevná pořadí. Je tudíž nejjednodušším ‚přepravním systémem z bodu 

do bodu‘ na trhu a tím také zůstává. Decentrální řízení k cíli nyní uživateli umožňuje 

posílat přepravní vozidlo prostřednictvím jednoduchého tabletu k nejrůznějším 

cílům. LEO Locative tím získává navíc mnoho nových uplatnění, zachovává si však 

svou základní vlastnost: Jednoduchost, upuštění od W-LAN, centrální řízení a tím 

nízké investice s velmi dobrou amortizací.“
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Rozdělování zboží:  

od příjmu zboží nebo skladovacího  

místa až po více pracovišť

 
 

 

 

Pro vybavování vratek v eCommerce 

má decentrální řízení k cíli velkou 

výhodu. Vratky se běžně na místech 

třídění řadí do různých kategorií: 

např. „Naskladnění, žehlení, praní, 

atd.“

LEO Locative systém může nyní vytříděné vratky dopravit z míst třídění do 

odpovídajících oblastí. Pro proces opětovného naskladnění může dopravník 

přepravek bez řidiče například cíleně navážet k čelním stranám regálových řad. 

Pracovníci mohou zboží „při procházení kolem“ jednoduše opět naskladnit. 

Také varianta s decentrálním řízením k cíli zůstává nezávislá na W-LAN a funguje 

bez IT. Je tudíž jako LEO Locative s centrálním řízením „stand alone“ a může být 

nadále uvedena do provozu samostatně ze strany uživatele.

Veškeré již vyexpedované LEO Locatives mohou být na přání dovybaveny decen-

trálním řízením k cíli. 
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Zažijte LEO Locative v plné jízdě

Napínavá videa a vysvětlující animace najdete na našem YouTube kanálu BITO:  

https://www.youtube.com/user/bitomeisenheim 

Další informace a detaily ohledně kompletního systému, stejně jako příkladech 

použití a reference najdete na webové stránce LEO Locative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.leo-locative.com
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BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH 

představuje inovativní skladovací  

techniku. Jako jeden z mála dodavatelů 

kompletní skladovací techniky vyrábí 

regálové, přepravkové, kompletační a 

přepravní systémy pro všechny obory. 

Jsme mezinárodně působící společnost 

s aktuálně více než 70.000 zákazníky  

a patříme k nejsilnějším hráčům na 

evropském trhu. Skladovací technika 

Made in Germany

Jako tradiční rodinný podnik jsme sice 

celosvětově aktivní, ale stále jsme silně 

svázáni se svým regionem.

Od založení firmy v roce 1845 je naše 

sídlo s centrální správou, vývojem a 

výrobou pevně ukotvené v našem 

domácím regionu.

 

O nás: 

Globální hráč s láskou k regionu
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+  VHODNÉ SKLADOVACÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÝ OBOR,  

KAŽDÝ VÝROBEK A KAŽDOU FIRMU.  

Sestavili jsme pro Vás výběr velice zajímavých projektů, na kterých  

chceme ukázat, že dokážeme nabídnout optimálně přizpůsobená řešení  

pro nejrůznější požadavky nejrůznějších oborů. 

https://www.bito.com/cs-cz/reference/ 

+  NALEZNETE SEZNAM NAŠICH EVROPSKÝCH LOKALIT 

www.bito.com/cs-cz/o-nas/lokalit-po-celem-svete/-  

 

+  VYBERTE SI SVOU OSOBNÍ KONTAKTNÍ OSOBU 

www.bito.com/cs-cz/kontakt/fachberatersuche-cz/kontakty/zadost-o-kontakt/ 

 

+  OBJEDNAT PRODUKTY PŘÍMO A NEKOMPLIKOVANÉ 

https:/shop.bito.com 

 

 

 

BITO Skladovací technika CZ s.r.o.   

Sezemická 2757/2 Horní Počernice  

CZ-193 00 PRAHA 9  

Tel. +420 270 006 021  

Fax: +420 270 006 022  

E-Mail: info@bito.cz


