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Førerløse transportsystem  
til optimering af logistikken  
indenfor internethandlen

Mængden af returvarer inden for E-commerce er stor, og jo mere der bestilles online, jo 

større bliver mængden af returvarer, der skal håndteres. Tids- og omkostningseffektiv 

styring af returvarer er derfor afgørende for rentabiliteten i din internetforretning. De 

returnerede varer skal være tilgængelige på lageret igen så hurtigt som muligt, så de er 

klar til den næste ordre. Den selvkørende LEO Locative robot sparer tid i arbejdsgangene, 

og letter håndteringen af returvarer.

Selv når man har behov for flere plukninger i en arbejdsgang, og ved arbejdsgange i 

mezzaninanlæg, kan LEO Locative gøre arbejdsgangene mere effektiv - og dermed spare 

tid og penge.

Effektiv plukning og hurtig håndtering af returvarer.

 
LEO Locative er det perfekte 
supplement for intralogistikken 
ie-handlen for at forbinde flere 
plukninger i en arbejdsgang eller 
styring af returvarer.
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Den vedblivende og voksende trend mod køb på internettet, og den dermed forbundne 

høje ordrevolumen i internethandlen betyder også, at e-handelsvirksomheder skal håndte-

re en stor mængdereturvarer. Varer, der bestilles på nettet, kan rent faktisk ikke bedøm-

mes eller prøves i forbindelse med købet - og derfor er raten for returvarer ved internet-

handel særlig høj. I særdeleshed inden for mode/accessoires området, men også inden for 

bilindustrien, forbrugerelektronik/elektronik eller medieindustrien står virksomheder over 

for den store udfordring, at have god kontrol over den stadigt stigende mængde af retur-

varer. 

Returvarerne skal derfor håndteres så hurtigt og effektivt som muligt efter modtagelsen 

og sorteringen. Defekte varer skal sorteres fra og enten videresendes til reparation eller 

bortskaffelse. Andre byttevarer skal efterses, derefter ompakkes og ommærkes, før de 

igen kan placeret på lageret. Inden for modeindustrien er det for eksempel ofte nødven-

digt at stryge tøjet og/eller hænge det op på en bøjle, før det returneres til lageret. – Un-

der alle omstændigheder skal målet altid være at få sorteret de varer, der returneres af 

kunden, så de kan sendes tilbage til lageret så hurtigt som muligt, for derigennem at sikre 

at varerne også er tilgængelige for videresalg så hurtigt som muligt.

 
 
Som regel kan ca. 70% 
af omkostningerne til 
returvarer allokeres til 
behandling og  
genoplagring af de 
returnerede varer!
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Spar tid på arbejdsgange og organisér 
effektiv styring af returvarer

Det førerløse transportsystem - for fleksibel drift

For at være konkurrencedygtig, er det nødvendigt at have en optimal styring af returvarer 

samt en omkostningseffektiv, enkel, men frem for alt effektiv mulighed forhåndtering af 

returvarer således at de returnerede varer kan bringes tilbage til markedet så hurtigt som 

muligt - fordi det står og falder rentabilitet med for internetforhandleren. Den automatiske 

kassetransportør LEO Locative fra BITO-Lagertechnik er et nyttigt supplement på et 

e-handelslager. Da LEO robotten uden din fysiske hjælp bringer varerne rundt i virksomhe-

den, spares der tid og systemet kan for eksempel indsættes til håndtering af returvarer.

 

 

Med det førerløse transport-

system kan afviklingen af 

returvarer i e-handlen orga-

niseres både enkelt, hurtigt 

og effektivt og dermed spare 

på omkostningerne.

 

LEO Locative robotten klarer opgaverne fra modtagelse-

sområdet for returvarer og fra afdelinger som reparation, 

bortskaffelse, strygning, pakkeområdet og tilbage til lage-

ret. Til systemet hører såkaldte arbejdsstadioner, og disse 

placeres blot i de forskellige afdelinger, hvor robottes så 

afleverer og -henter varerne. De forskellige opgaver og 

destinationer kan fleksibelt integreres i transportruten, så 

robotten kører forbi alle.
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Gør afvikling af intern  
returnering fleksibel

+ LEO Locative henter varerne i returvareområdet, og distribuerer varerne videre rundt i 

virksomheden for eksempel til lager eller reparation

+ Varerne transporteres sikkert enten i kasser eller bakker

+ LEO Locative bringer de tomme kasser eller bakker tilbage til returvareindleveringen

+ Stationerne og afdelingerne der skal håndtere returvare kan let opsættes og ændres 

ved nye behov
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Transporthjælp ved flere  
plukninger i en arbejdsgang

Inden for online-handel er lagrene ofte indrettet, så der kan foregå 
flere plukninger i en arbejdsgang.

I modsætning til almindelig plukning, hvor der blot plukkes en gang, så kan LEO 

robotten let forbinder flere plukninger i en arbejdsgang og dermed samle flere 

ordrer til én samlet ordre. Dette kaldes kommissionering, og varerne bliver først 

pakket på et senere tidspunkt. Plukningen fra reolerne sker på vareniveau. Anven-

delsen af en downstream-sorteringsinstans eller enkonsolideringsstationtillader en 

omfattende frigørelse fra ordreoversigten under plukning. Indenfor online-handel 

har man som oftest et stort sortiment, og man arbejder derfor med flere plukninger 

i en arbejdsgang, netop for at minimere arbejdsmængden

LEO Locative er derfor en udmærket støtte herfor: Kassetransportøren kan køre hen 

til de enkelte plukkestationer, hvor plukkeren lægger varerne i kassen og derefter 

fører transportøren ordren til samlings- og pakkestationen og derfra videre til 

vareforsendelsen.
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Kassetransport mellem niveauerne  
på et fleretagershyldeanlæg

 

 

Onlinevirksomheders lager- 

og plukområde er ofte et 

mezzaninanlæg. LEO Loca-

tive kan også anvendes til 

de enkelte niveauer i et 

sådan anlæg. I særdeleshed 

egner systemet sig til, f.eks. 

at servicere arbejdszoner, 

der ikke har behov for at 

blive frekventeret så tit, 

som var de et C-dellager, 

lagerområder for farligt 

godseller et toldlager.
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Let at sætte i drift -  

uden W-LAN, WiFi eller IT

Uanset om det er i e-handlens returvareområde, ved flere plukninger i en arbejds-

gang eller inden for samme niveau i et fleretagershyldereolanlæg - så er det et 

faktum: Selv uden anvendelse af WLAN, WiFi eller IT kan du selv let sætte LEO 

Locative i drift og anvende det - og derved kan du også holde anskaffelsesomkost-

ningerne lave. Det er brugeren selv, der sætter LEO robottens rute og stoppestatio-

ner op. Vores konsulenter kan dog også hjælpe, men systemet er meget intuitivt og 

brugervenligt. Ruten, som LEO skal køre efter, kan let opsættes af brugeren på 

lagergulvet. Ruten angives ved et kørestribe, som robotten følger. Robotten placeres 

blot ovenpå kørestriben, og så er systemet igangsat. De stationer som den robotten 

skal stoppe ved, og de opgaverne som robotten skal udføre, defineres af køremær-

ker, som let klæbes direkte på gulvet. Køremærkerne er så at sige ‚LEO‘s hjerne‘, og 

mærkerne indeholder de oplysninger, som systemet skal anvende for at kunne 

udføre opgaverne (såsom standsning, afsættelse af kasse og opsamling af kasse).

LEO Locative styret med en tablet

Siden introduktionen har LEO Locative robotten vist sit værd til transport af dine 

varer i kasser. Da systemet er let at betjene, og investeringsomkostningerne er lave, 

har der været stor interesse for systemet fra flere forskellige brancher. Som en 

innovativ nyhed på LogiMAT 2018, vil BITO præsentere prototypen af LEO Locative 

med decentral målstyring.

Dennis Ramers, produktchef for LEO Locative, udtaler: „Den decentrale styring 

udvider og supplerer vores LEO Locative-system“. Hidtil har LEO været i stand til at 

servicere faste mål og det i faste rækkefølger. Deter det nemmeste 

‚punkt-til-punkt-transportsystem‘ på markedet og vil også forblive det. Den decent-

rale målstyring gør det nu muligt for operatøren, at sende transportkøretøjet til 

forskellige destinationer via en simpel tablet. Som følge heraf tilføres LEO Locative 

en lang række nye anvendelsesmuligheder, men bevarer samtidig sine grundlæg-

gende egenskaber, nemlig: Enkelhed, ej afhængig af W-LAN, central styring og er 

dermed en billig investering med en meget god afskrivning.“
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Fordeling af varer:  

Fra varemodtagelse eller lagerplads  

til flere arbejdsstationer

 

 

I forbindelse med afvikling af retur-

varer i online-handel er den decent-

raliserede målstyring en stor fordel. 

På sorteringsstederne inddeles 

returvarerne normalt i forskellige 

kategorier: som f.eks. lagring, stryg-

ning, vask osv.

LEO Locative-systemet kan nu bringe de sorterede returvarer fra sorteringsste-

derne til de områder, hvor de hører til. Til denne del af genplaceringen kan robot-

ten eksempelvis køre præcist hen til forkanten af reolhylderne. Medarbejderne 

kan nemt ‚i forbifarten‘ lagre varerne igen. 

Den decentral styring sker uden brug af IT. Styringen kan dermed, ligesom LEO 

Locative med central styring ‚stå alene‘, sættes i drift af brugeren.

Alle LEO Locatives, der allerede er i drift, kan eftermonteres med decentral 

målstyring. 
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Oplev LEO Locative i fuld fart

Du kan se spændende videoer og 

forklarende animationer, ved at besøge vores BITO-YouTube-kanal:  

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

Yderligere oplysninger og detaljer om det komplette system samt eksempler på 

anvendelse og referencer, kan du finde på LEO Locative webstedet.  

 

www.leo-locative.com



1 1

W h i te p a p e r Logistik tips til e-handel branchen

BITO Lagerteknik A/S  | www.bito.com

BITO Lagerteknik er ensbetydende  

med innovativ lagringsteknologi.  

Vi udvikler, fremstiller og markedsfører 

- som en af de få totaludbydere - reol-, 

kasse-, plukke- og transportsystemer  

til alle brancher. Vi er en international 

industrivirksomhed med mere end 

70000 kunder og er blandt markedets 

førende udbydere i Europa.  

Lagringsteknologi fremstillet i Tyskland.

Lagertekniske løsninger i tysk kvalitet 

– som traditionsrig, mellemstor familie-

virksomhed arbejder vi internationalt og 

er samtidig tæt knyttet til vores loka-

lområde.

Siden grundlæggelsen i 1845 har vi haft 

hovedsæde med administration, ud-

vikling og produktion i Tyskland.

 

 

 
Om os:  
 
International aktør  
med regionalt  
tilhørsforhold 
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BITO LAGERTEKNIK A/S  
Hestehaven 21 i 
DK-5260 Odense S 
Tel.: +45 70 21 51 51 
Fax: +45 65 90 52 41 
info@bito.dk 
www.bito.com
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+  DE RIGTIGE LAGERSYSTEMER TIL ALLE BRANCHER,  

PRODUKTER OG VIRKSOMHEDER 

Vi har samlet en række af de mest interessante projekter, som viser, at 

vi kan tilbyde optimalt tilpassede lagerløsninger til forskellige brancher 

med meget forskellige krav. 

https://www.bito.com/da-dk/referencer/ 

+  HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER HVOR VI ER  

REPRÆSENTERET I EUROPA 

https://www.bito.com/da-dk/om-os/afdelinger-i-hele-verden/ 

 

 

+  FIND DIN EGEN KONTAKTPERSON:  

info@bito.com  

https://www.bito.com/da-dk/kontakt/saadan-finder-du-os/ 

 

 

+  DIREKTE OG LET BESTILLING AF PRODUKTER 

Bestil hurtigt og nemt iblandt mere end 5000 kvalitetsprodukter i 

vores  internetbutik    

https://shop.bito.com


