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RFID modernizuje produkcję
w Hilding Anders Polska Sp. z o.o.
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CELE WDROŻENIA

 → Automatyczna identyfikacja surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 → Automatyczne znakowanie produktów finalnych i palet

Holding Anders Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Hilding Anders 
AB, który jest wiodącym producentem łóżek i materaców, działającym od ponad 70 lat na 
rynkach Europy i Azji. Fabryka w Murowanej Goślinie pod Poznaniem jest najnowocześniej
szym zakładem produkcyjnym należącym do koncernu oraz największym w tej części Europy. 
Pracuje tu ponad 800 pracowników, a produkcja przekracza 2 mln materacy rocznie. Produ
kowane łóżka i materace spółka sprzedaje pod własnymi markami oraz dostarcza do różnych 
sieci meblarskich tj. Ikea, Black Red White czy Vox.



W celu zapewnienia najwyższych standardów nie tylko co do jakości 
produkowanych towarów, ale również co do ich oznaczenia i identy
fikacji Holding Anders Polska Sp. z o.o. postanowiła wdrożyć w swo
im zakładzie innowacyjne rozwiązania. Pierwsze z nich to nowoczesna 
technologia produkcyjna wykorzystująca system automatycznej iden
tyfikacji oparty o kody kreskowe oraz o tagi radiowe, pracujące w paśmie 
UHF. Połączenie obu tych technologii w jednym rozwiązaniu sterowania 
procesem produkcyjnym jest pionierskim pomysłem dla tego rodzaju 
zakładów przemysłowych. Kolejnym wprowadzanym rozwiązaniem był 
system automatycznego znakowania produktów finalnych i palet z ma
teracami, opuszczającymi fabrykę. 
Realizację tych wymagających zadań powierzono firmie SKK S.A. z Kra
kowa.

Krakowska firma zaoferowała, dostarczyła i wdrożyła system wraz  
z urządzeniami i materiałami eksploatacyjnymi. W skład systemu wcho
dzą: 

• Przemysłowe czytniki kodów kreskowych Microscan do identyfika
cji bloków pianki transportowanej na stanowiska produkcyjne;

• Drukarki tagów RFID Toshiba do programowania tagów naklejanych 
na materace;

• Tagi radiowe UPC Gen 2 Raflatac do znakowania materacy zgodne 
ze standardem EPC Class 1 Gen 2 ISO 18 0006C;

• Czytniki RFID Intermec do identyfikacji tagów na materacach; 
• Automatyczne urządzenia znakującoetykietujące skonstruowane 

przez inżynierów firmy SKK w oparciu o przemysłowe drukarki  
Intermec zarówno do znakowania materacy, jak i etykietowania pa
let logistycznych z wyrobami gotowymi.

Firma SKK przedstawiła 
najbardziej profesjonal

ną, a jednocześnie najkorzyst
niejszą ofertę urządzeń do 
sterowania naszym procesem 
produkcyjnym – zapewnia Kie
rownik Działu Technicznego 
i kierujący projektem Dawid 
Majchrzak.

 Dostarczone przez SKK 
urządzenia i materiały eks
ploatacyjne, a zwłaszcza ich 
usługi instalacyjne i wdroże
niowe należy ocenić bardzo 
wysoko. Wdrażane technolo
gie kodów kreskowych i RFID 
są inżynierom SKK doskonale 
znane, a ich doświadczenie 
pozwalało na trafne podejście 
do wielu zagadnień w trak
cie implementacji systemu. Ze 
współpracy z firmą SKK jestem 
bardzo zadowolony – podsu
mowuje pan Dawid Majchrzak.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 → Spełnienie wysokich wymagań klientów
 → Centralne zarządzanie procesami produkcyjnymi
 → Automatyzacja wszystkich procesów
 → Wyższa jakość i dokładność oznakowań wyrobów gotowych
 → Bezbłędna identyfikacja wszystkich składników produkcji
 → Wzrost wydajności produkcji
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