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Představení zákazníka
Společnost Auto Kelly, největší tuzemský dodavatel 
náhradních dílů a příslušenství pro auto-moto, je obchodně-
logistická firma působící na trhu s autodíly od roku 1994. 
Kromě České republiky obchoduje také na Slovensku a v 
Bulharsku. V současné době je Auto Kelly členem korporace 
LKQ – největšího distributora náhradních dílů a příslušenství 
v Evropě a Severní Americe.

Customer presentation
Auto Kelly, the biggest Czech supplier of automotive 
spare parts and accessories, is a business-logistics company 
present on the Czech market since 1994. In the last 
decade Auto Kelly expanded their reach to Slovakian and 
Bulgarian market. Auto Kelly is also a part of the LKQ 
Corporation – the biggest distributor of automotive spare 
parts and accessories in both Europe and North America.

Problém
Společnost Auto Kelly se rozhodla rozšířit portfolio nabízených 
náhradních dílů a doplňků pro automobily, tudíž hledala 
vhodnou technologii pro optimalizaci využití prostoru ve svém 
skladu. Zároveň také chtěla společnost dosáhnout zlepšené 
kontroly nad zbožím a výší jeho zásob, zmodernizovat 
manipulační procesy a zkrátit tak expediční časy a napojit 
skladovací technologii na firemní ERP systém. 

Problem
Auto Kelly decided to expand their portfolio of 
automotive spare parts and accessories so they were 
looking for an appropriate technology to optimize the use 
of space in their warehouse. Auto Kelly also wanted to 
attain improved control over their goods and stock, make 
their manipulation processes more efficient to reduce 
expedition times and integrate the storage technology 
with their ERP system.
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Řešení
Zařízení Modula LIFT umožnila společnosti Auto Kelly optimali-
zovat využití skladovací plochy a získat lepší kontrolu nad skla-
dovaným zbožím. Díky využití 5 vyskladňovacích vozíků, vyba-
vených systémem Put-to-Light, mohou nyní operátoři zároveň 
vychystávat až 45 objednávek, čímž se výrazně zkrátily expe-
diční časy a navýšil celkový výkon skladu. Firma má nyní navíc 
dokonalý přehled o vychystávaném i uskladněném zboží díky 
integracivšech zařízení Modula do firemního ERP.

Solution
Modula LIFT allowed Auto Kelly to optimize the use of spa-
ce and achieve better control over their stock. By using 5 
Picking carts, equipped with Put-to-Light system, operators 
are now able to unload and prepare 45 orders at the same 
time. This feature significantly reduced expedition times 
and improved overall warehouse performance. Auto Kelly 
now also has a perfect control over stored and unloaded 
goods thanks to integration with their ERP.

PARAMETRY SYSTÉMU
Počet zařízení: 10
Model: MX50D
Počet polic: 1200
Nosnost police: 250 kg
Počet uskladněných dílů: 1,5 milionu
Výška zařízení: 10 700 mm
Aplikace: skladování náhradních dílů pro automobily
Software: WMS Premium + modul Pokročilá správa zboží
Příslušenství: vychystávací vozíky, systém Put-to-Light
Integrace do ERP: ano

MODULA FEATURES
Number of machines: 10 units
Model: MX50D
Trays: 1200
Tray load: 250 kg
Number of stored items: 1.5 million
Height: 10 700 mm
Application: Automotive spare parts storage
Software: WMS Premium with
 Advanced Inventory Management module
Optionals: Picking carts, Put-to-Light system
ERP interfaced: Yes
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