HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Kaikki kalusteet
yritykseesi

Pientavaran keräilyä Warasto Finlandissa helpottaa myös THTT:lta hankittu Tornado -varastoautomaat- Tiiminvetäjä Jenni Itäluoman mielestä Sprint-nosturin suurin hyöty on siinä, ettei koko lavaa tarvitse liikuttaa, vaan pientavaraa voi keräillä niiltä suoraan, jopa 5,5 metrin korkeudelta.
ti, jonka uumeniin mahtuu jopa 1500 nimikettä pientavaraa.

Pientavaran keräily helpottui THTT:n ratkaisuilla
– suunnittelua ja asennusta unohtamatta

Yritysten logistiset tarpeet muuttuvat nopeasti muun muassa globalisaation ja verkkokaupan
myötä. Logistiikkaa halutaankin yhä enenevässä
määrin ulkoistaa varastohotelleille, joiden toimintojen pitää puolestaan olla joustavia, sillä asiakkaiden erilaisten tarpeiden lisäksi myös asiakaskierto voi olla voimakasta.
Turussa ja Tuusulassa toimiva Warasto Finland
Oy on pystynyt vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin hyvin, sillä pitkään jatkunut yhteistyö Turun Hylly- ja Trukkitalon kanssa on mahdollistanut joustavat ja monipuoliset ratkaisut erilaisiin tilanteisiin.
THTT on toimittanut muun muassa Warasto Finlandin Turun Urusvuoressa sijaitsevan 5000
neliön varastohotellin kaikki varastohyllyt ja muut
kalusteet. Lisäksi varastohotellin kaikki trukit on
vuokrattu THTT Extended Rent -sopimuksella, johon kuuluu myös laitteiden huolto ja korjaus.
Trukkikalustoa täydentämään on hankittu myös

kevyt keräilynosturi Bravi Sprint, joka helpottaa
erityisesti pientavaran keräilyä.
- Se on uudentyyppinen laite, joka mahtuu kapeampiin hyllyväleihin ja liikkuu ketterämmin. Laite kääntyy pienessäkin tilassa, kertoo Tuomas Kulmala Turun Hylly- ja Trukkitalosta.
Erityisesti verkkokaupan lisääntymisen vuoksi tavara liikkuu Warasto Finlandissa nopeammin
ja pienemmissä erissä. Sprint-nosturin avulla vanhaakin hyllystöä voidaan käyttää uudella tavalla.

Ota yhteyttä!
Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy
p. (02) 431 0400, www.thtt.fi
www.thttkauppa.fi

- Suurin etu Sprint-nosturista on, ettei koko lavaa tarvitse liikuttaa, vaan pientavaraa voi keräillä
niiltä suoraan, jopa 5,5 metrin korkeudelta, toteaa
Waraston tiiminvetäjä Jenni Itäluoma.
- Konkreettinen etu on, että Sprint-nosturia
pystyy ajamaan myös ylhäältä, laitteen ollessa yläasennossa. Sprintillä voi liikkua kätevästi paikasta
toiseen. Nosturia pystytään käyttämään myös esimerkiksi kiinteistöhuollon töihin, Tuomas Kulmala ehdottaa.

Sprint-nosturia on myös hyvin turvallista käyttää. Sen kuljettamiseen ei tarvita lupaa, vaan
työnantajan antama lyhyt koulutus riittää.
Pientavaran keräilyä Warasto Finlandissa helpottaa myös THTT:lta kaksi vuotta sitten hankittu Kasten Tornado -varastoautomaatti, jonka uumeniin mahtuu jopa 1500 nimikettä pientavaraa.
- Tavaraa saadaan säilöttyä pieneen tilaan paljon, ja se saadaan keräiltyä yksittäin nopeasti ja
virheettömästi. Tietokoneohjelmisto hallitsee tuoteinformaation ja avustaa myös keräilemisessä,
Tarmo Tuuppa THTT:lta kertoo.
Turun Hylly- ja Trukkitalo auttaa asiakkaitaan
40 vuoden kokemuksella varastoinnin kokonaisratkaisujen suunnittelussa. Varasto-, teollisuus- ja
arkistokalusteiden ja trukkien myynnin ja vuokrauksen, sekä asennuksen ja huollon lisäksi palvelutarjontaan kuuluu koulutus, ja tarvittaessa myös
rahoitus.

