Pressmeddelande

Kardex Remstar förlänger sitt framgångsrika samarbete med Intertex
Solna, 27.02.2015. Kardex Remstar kommer att vidare integrera Intertex produkter i sitt sortiment
av dynamiska lager- och plocklösningar i framtiden när man arbetar på internationella projekt.
Detta innebär att schweiziska intralogistika företaget nu levererar en produktportfölj som täcker
ett unikt och brett utbud av belastningsklasser.

Kardex Remstar utvecklar, tillverkar och underhåller dynamiska lager- och plocksystem som arbetar
enligt gods-till-person principen. De platsbesparande lagerlösningarna är perfekta för smådelar och
lätta varor som måste nås snabbt. Intertex, baserat i Eislingen (Baden-Württemberg), fortsätter där
Kardex slutar, hantering av tungt gods med extrema mått som väger upp till 5.000 kg i fallet med
TowerMat hissautomat.

Synergieffekter för ett brett utbud av lösningar
Sedan 2008 har Kardex Remstar främst levererat Intertex applikationer i Tyskland för att lagra
långgods, plåt, verktyg, pallar och ställningar. Affärsmodellen har blivit utvecklat från 2015 till att
även omfatta internationella marknader, med huvudfokus på Centraleuropa, sydväst och nordost
Europa och USA. Den sammanslagna expertisen från båda intralogistiska leverantörerna kommer att
skapa synergieffekter. Med de tunga lösningarna från Intertex, kan Kardex Remstar erbjuda en bred
produktportfölj som är unik på marknaden. Kunden får varje lösning från ett enda ställe, medan
Intertex får nytta av sin partners internationella försäljningsstruktur. Planen är att leverera specifika
lösningarna till kunder som är involverade i maskinteknik och fordons- och elektronikindustrin i form
av fördefinierade applikationer för lagring av stora plåtpaneler, tunga verktyg, långa rör, däck och
kabelrullar. Genom att göra så önskar Kardex Remstar att låsa upp en extra tillväxtpotential.
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Om Kardex Remstar
Kardex Remstar utvecklar, tillverkar och underhåller dynamiska lager- och plocksystem. Företaget är en ledande leverantör
av hissautomater, paternosterverk, programvara för orderplockning tillika service och eftermarknad. Kardex Remstars
flexibla och transparenta lösningar ger kunder från alla branscher besparingar i både utrymme och processkostnader och
med en hög kvalitet garanteras smidiga och effektiva logistikprocesser. Kardex Remstars kunder återfinns inom de flesta
branscher med en mängd exempel inom bilindustri, elektronik, kemi, läkemedel, mekanik, distribution och många andra.

Kardex Remstar har fabriker i Bellheim och Neuburg, två orter i Tyskland med lång teknisk historia. Under de senaste
decennierna har Kardex installerat över 140 000 dynamiska lagersystem över hela världen. Med försäljningsnätverk och
affärspartners är Kardex Remstar aktiva i över 30 länder och sysselsätter mer än 1.200 personer.

Mer information finns på: www.kardex-remstar.se
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