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Vezető nélküli szállítórendszerek az 

online kereskedelem 

intralogisztikájában 

Hatékonyabb visszárukezelés és komissiózás 

Az e-kereskedelem területén nagyon sok a visszáru, és minél több rendelést adnak le az 

interneten keresztül, annál nagyobb lesz a feldolgozandó visszáruk száma is. Idő- és 

költséghatékony visszárukezelésre van szükség, mivel az online kereskedő 

jövedelmezősége azon áll vagy bukik. A visszaküldött árunak a következő rendelés 

teljesítéséhez a lehető leggyorsabban ismét rendelkezésre kell állnia a raktárban. 

A LEO Locative vezető nélküli tárolóláda-szállítóval az útidő lecsökken, és a visszáruk 

feldolgozása könnyebbé válik. 

Az e-kereskedelmi raktárakban végzett többlépcsős komissiózás, valamint a többszintes 

állványrendszereken belüli útvonalak esetében is útmegtakarítás – így idő- és 

költségmegtakarítás – érhető el a vezető nélküli szállítórendszer segítségével. 

A LEO Locative optimális 

kiegészítő az e-kereskedelem 

intralogisztikájának területén, 

mellyel összeköthetők a 

többlépcsős komissiózással, 

illetve a visszárukezeléssel 

összefüggő útvonalak. 
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A LEO Locative optimális kiegészítő az e-kereskedelem intralogisztikájának területén, 

mellyel összeköthetők a többlépcsős komissiózás, illetve a visszárukezelés útvonalai.        

A változatlanul az online vásárlás irányába haladó és továbbra is növekvő trend, valamint 

az internetes csomagküldő kereskedelem területén ezzel összefüggésben tapasztalható 

nagyszámú rendelésállomány ugyanakkor azt is jelenti az e-kereskedelmi vállalatok 

számára, hogy erős visszáruforgalommal kell megbirkózniuk.A világhálón rendelt árukat 

nem lehet igazán ellenőrizni vagy felpróbálni – így a visszáruk aránya különösen magas 

az online kereskedelem területén. Elsősorban a divatcikkek / kiegészítők, de a 

gépjárműipar, a fogyasztói elektronika / villamosipar, illetve a médiaipar területén 

szembesülnek az e-kereskedelmi vállalatok azzal a nagy kihívással, hogy az egyre 

növekvő számú visszárukat megfelelően kezeljék. 

 

 

 

 

 

 

 

A visszárukat tehát lehetőleg gyorsan és hatékonyan kell kezelni a visszáru átvétele és 

szortírozása során. A hibás árukat ki kell szortírozni és továbbítani kell javításra, vagy 

ártalmatlanítani kell. Más csereárukat ellenőrizni kell, majd újra be kell csomagolni és fel 

kell címkézni, mielőtt ismét betárolásra kerülnének. Az e-divat területén például gyakran át 

kell vasalni és/vagy ismét vállfára kell akasztani a ruházatot, mielőtt visszateszik a 

tárolóállványra. – A cél mindenképp az kell legyen, hogy az ügyfél által visszaküldött áru a 

lehető leghamarabb visszajusson a raktárba, és így az árucikk szintén a lehető 

leghamarabb újraértékesíthető legyen. 

 

 

A visszáruk területén a költségek körülbelül 

70%-át a visszaküldött áruk feldolgozása és 

újbóli betárolása teszi ki! 
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Az útidő csökkentése és a 

visszárukezelés hatékony kialakítása 
 

Vezető nélküli szállítórendszer a rugalmas használathoz 

 
A versenyben maradáshoz átgondolt visszárukezelésre, valamint a visszáruk 

feldolgozásának alacsony költségű, egyszerű, ugyanakkor eredményes és mindenekelőtt 

hatékony megoldására van szükség, hogy a visszaküldött áru a lehető leghamarabb újra 

értékesíthető legyen – hiszen az online kereskedő jövedelmezősége ezen áll vagy bukik. 

A BITO-Lagertechnik vezető nélküli tárolóláda-szállítója, a LEO Locative éppen az e-

kereskedelmi raktárakban számíthat észszerű kiegészítőnek. Segít abban, hogy például a 

visszáruk területén csökkentsék az útidőt.  

 

 

 

 

 

 

A szállító összeköti a munkaállomásokat, és elvégzi a 

szállítást a visszáruk átvételi, illetve feldolgozási helye, 

valamint az olyan állomások között, mint a javítási és az 

ártalmatlanítási részleg, a vasalási és a csomagolási 

állomás, továbbá a raktárba való visszavitelről is 

gondoskodik. A különböző állomások igény szerint, 

rugalmasan a szállítási útvonalba integrálhatók és 

bejárhatók. 

 

A vezető nélküli szállítórendszerrel 

egyszerűen, gyorsan és hatékonyan 

alakítható ki a visszárukezelés az e-

kereskedelem területén, amivel nagy 

költségmegtakarítás érhető el. 
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A belső visszárukezelés rugalmas kialakítása 

 

 

 A tárolóláda-szállító elmegy az áruért a visszáru-átvételi területre, majd az 

árucikkeket szétosztja a megfelelő feldolgozási vagy ártalmatlanítási állomásokkal 

felszerelt gyűjtőhelyeken. 

 

 Az árut biztonságosan szállítja tárolóládákban, tálcákon vagy a kiszállításhoz 

használt csomagolásban egyaránt. 

 

 

 A LEO Locative visszaviszi az üres tárolóládákat vagy tálcákat a visszáru-átvételi 

területre. 

 

 A visszárukezeléshez használt állomások, illetve részlegek külön-külön 

megközelíthetők és igény szerint módosíthatók. 
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Szállítási segédeszköz a többlépcsős 

komissiózás esetében 
 

Az e-kereskedelem területén gyakran kínálkozik a többlépcsős 

komissiózási megoldás. 

 
Az egylépcsős vagy egyszerű komissiózással ellentétben a többlépcsős komissiózás 

esetében több megbízást egy közös megbízásban, az úgynevezett komissióban fognak 

össze, és csak később csomagolják be a megbízások szerint. A komissiózás az 

állványban árucikkek szerint történik. A szortírozó részleg vagy más néven konszolidációs 

állomás használata lehetővé teszi, hogy a komissiózás nagymértékben a megbízásoktól 

függetlenül történjen. 

A termékválaszték sokfélesége miatt a többlépcsős komissiózást az e-kereskedelmi 

ágazatban ezért egyre gyakrabban használják. 

A LEO Locative ebből a szempontból is megfelelő segítség: a tárolóláda-szállító el tud 

menni a komissiózás különböző állomásaira, ahol a komissiózó feltölti, majd a szállító a 

tárolóládában először a gyűjtő-, illetve csomagoló állomásra viszi a megrendelést, onnan 

pedig tovább az áruelküldési területre. 
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Tárolóláda-szállítás a többszintes 

állványrendszereken belül 
 
Az e-kereskedelmi vállalatok raktározási és komissiózási területén gyakran találunk 

többszintes állványrendszereket. A LEO Locative tárolóláda-szállító a többszintes 

állványrendszerek egyes szintjein is használható. 

 Különösen alkalmas a rendszer például az olyan, nem túl gyakran használt rakodási 

zónák kiszolgálására, mint a C-termékek raktára, a veszélyes áruk tárolási zónái vagy a 

vámszabadraktárak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű, önállóan történő üzembe 

helyezés – vezeték nélküli hálózat 

vagy informatikai támogatás nélkül 
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Legyen szó az e-kereskedelmen belül akár 

visszárukról, többlépcsős komissiózásról vagy a 

többszintes állványrendszerek egyes szintjeiről – 

mindig igaz a következő: a LEO Locative egészen 

egyszerűen, vezeték nélküli hálózat vagy 

informatikai támogatás nélkül, önállóan üzembe 

helyezhető és kezelhető – ráadásul a beszerzési 

költségek is alacsonyak. Mindig maga a felhasználó 

az, aki a tárolóláda-szállítónak megadja az 

útvonalakat és az állomásokat. A LEO által 

bejárandó utat a felhasználó könnyen megadhatja úgy, hogy öntapadó, színes nyomvonalat 

helyez fel a csarnok padlójára. A vezető nélküli szállítójármű által kiszolgálandó állomásokat, 

valamint az ott elvégzendő feladatokat markerek segítségével kell megadni, melyeket szintén 

közvetlenül a padlóra kell ragasztani. A markerek úgymond a „LEO agysejtjei”, amelyek a 

rendszer számára a feladatok elvégzéséhez szükséges információkat tartalmazzák (mint 

például, hogy meg kell állni, le kell adni a tárolóládát, fel kell venni a tárolóládát, tovább kell 

haladni). 

LEO Locative most decentralizált célvezérléssel is 

 

A piaci bevezetése óta a LEO Locative vezető nélküli szállítórendszer már sok ügyfél 

esetében bevált a gyakorlatban mint a tárolóládák és kartondobozok szállítója. A működési 

egyszerűség éppoly meggyőző a legkülönfélébb ágazatokban tevékenykedő felhasználók 

számára, mint a rendszer alacsony költségei. A LogiMAT 2018 alkalmával a BITO innovatív 

újításként mutatta be a decentralizált célvezérléssel ellátott LEO Locative prototípusait. 

A következőket mondja erről Dennis Ramers, a LEO Locative termékmenedzsere: „A 

decentralizált célvezérlés kibővíti és kiegészíti a LEO Locative rendszerünket. Ezidáig a LEO 

fix célhelyeket tudott bejárni megadott sorrendben. Ezzel a piac legegyszerűbb „pontból 

pontba közlekedő szállítórendszere”, és az is marad. A távoli célvezérlés most lehetővé teszi 

az üzemeltető számára, hogy egy egyszerű táblagépen keresztül különböző célhelyekre küldje 

a szállítójárművet. A LEO Locative így nagyon sok új alkalmazással bővül, miközben megtartja 

alapvető tulajdonságait: az egyszerűséget, a vezeték nélküli hálózat és a központi vezérlés 

mellőzését, ezáltal az alacsony beruházási költségeket, nagyon jó megtérülés mellett.” 
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Az áruk szétosztása: az áruátvételtől, 

illetve a tárolási helytől több 

munkaállomásra 
 
Az e-kereskedelem területén történő visszárukezelésnél a távoli célvezérlés nagy előnnyel 

bír. A visszárukat általában különböző kategóriákba sorolják a szortírozó állomásokon: 

például „betárolandó, vasalandó, mosandó stb.”. 

 

A LEO Locative rendszer a 

szétválogatott visszárukat a 

megfelelő területekre tudja 

vinni a szortírozó állomásokról. 

Az újbóli betárolás folyamata 

során a vezető nélküli 

tárolóláda-szállító pontosan 

meg tudja közelíteni az 

állványsorok homlokoldalát.    

A dolgozók egyszerűen, 

„elhaladva” tudják elvégezni az 

áruk újbóli betárolását.  

 

A decentralizált célvezérléssel ellátott változat továbbra is független a vezeték nélküli 

hálózattól, és informatikai támogatás nélkül működik. Így a központi vezérléssel ellátott 

LEO Locative járműhöz hasonlóan „független”, és a felhasználó továbbra is önállóan 

üzembe helyezheti. 

Kérésre az összes már leszállított LEO Locative jármű utólag felszerelhető decentralizált 

célvezérléssel.  
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LEO Locative teljes sebességgel 

 

 
 

Izgalmas videókat és bemutató animációkat talál a BITO YouTube-csatornáján:  

BITO-YouTube 

 

További információk és részletek a teljes rendszerről, valamint alkalmazási példák és 

referenciák a LEO Locative weboldalán találhatók. 

http://www.leo-locative.com/en-gb/discover-leo/ 

 

 

 

 

 

www.leo-locative.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8n2L5bbUOFs&list=PLn2LW5VnLhIs-4Ghltae1YX5xu_e5WfKL&t=0s&index=10
http://www.leo-locative.com/en-gb/discover-leo/
http://www.leo-locative.com/de-de
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Rólunk:  

A hagyományokat tisztelő 

globális szereplő 
 

A BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH 

– melynek neve egyet jelent az 

innovatív raktártechnikával, és amely 

egyike azon kevés vállalatoknak, 

melyek a termékek teljes skáláját 

kínálják ügyfeleiknek: állvány-, 

tárolóláda-, komissiózó- és 

szállítórendszereket fejleszt ki és 

gyárt valamennyi iparág számára. 

Nemzetközi szinten működő ipari 

vállalatként már több mint 70 000 

ügyféllel rendelkezik és Európa egyik 

piacvezető vállalatává nőtte ki magát. 

Német minőségű raktártechnika: 

A már hosszú múlttal rendelkező, 

középes méretű német családi 

vállalat világszerte tevékenykedik, ugyanakkor felettébb tiszteli régiója hagyományait. 

1845-ben történt megalapítása óta, a cég székhelye - az ügyvezetéssel, a fejlesztéssel és  

a gyártással együtt -, ugyanabban a tartományban horgonyozik, ahol eredetileg is 

megalakult. 
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  MEGFELELŐ TÁROLÓRENDSZER MINDEN IPARÁG, MINDEN TERMÉK ÉS 

MINDEN   VÁLLALAT SZÁMÁRA 
 

Összeállítottunk Ön számára egy a különösen érdekes 

projektjeinket tartalmazó válogatást, mely bemutatja, hogy a 

különböző iparágak legkülönfélébb követelményeihez 

optimálisan igazodó tárolási megoldásokat tudunk kínálni. 

 

https://www.bito.com/hu-hu/referenciak/ 
 

 
 

 TEKINTSE MEG ITT EURÓPAI TELEPHELYEINK LISTÁJÁT: 
 

https://www.bito.com/hu-hu/vallalat/telephelyek-vilagszerte/ 
 
 
 

 

 TALÁLJA MEG SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÓJÁT: 
 

https://www.bito.com/hu-hu/kapcsolat/how-to-find-us/ 
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