Portugal Inovador

Prepare-se para o

futuro

com soluções inovadoras
A empresa é responsável pelo fabrico de sistemas de
armazenamento automático e sistemas de preparação de encomendas, sendo tudo comandado através de computadores.
Tratando-se de uma empresa centenária, a Kardex obteve um
crescimento significativo, mediante o qual se tornou uma referência no setor da automatização industrial. “Neste momento é
uma empresa líder a nível mundial”, refere Cristóvão Azevedo,
Sales Manager da Península Ibérica.
Em Portugal, possui uma estrutura própria para estudar
e desenvolver cada projeto à medida das necessidades de
cada realidade, sendo que, por sua vez,
todas as suas soluções e respostas vão
para a Alemanha e de lá são fabricadas e
trabalhadas, de modo a prestar um serviço
de instalação e pós-venda muito eficiente.
Com um grande foco nos principais
mercados mundiais, a Kardex transmite,
nas palavras do nosso entrevistado, que a
sua filosofia “não é instalar equipamentos
ou máquinas no mercado, mas sim estudar a melhor solução juntamente com os
seus parceiros”.
Inserida em diversos ramos de actividade, a Kardex abrange desde a indústria
farmacêutica, automóvel ou aeronáutica
até aos operadores logisticos. O seu
know-how e a sua capacidade interna para
encarar e superar cada desafio torna-se
o seu ADN: “O nosso cliente tem que se
sentir satisfeito. Quando o cliente sai a
ganhar, nós também ganhamos”.
Com o seu portefólio cada vez mais
diversificado, fruto do seu espírito inovador e da ligação à indústria 4.0, a sua mais
recente resposta de armazenamento foi
a criação do LR35 Vertical Buffer Module
– desenvolvido para futuras exigências
do mercado em matéria de intralogística,
que contém uma ou mais estações de
picking ou aberturas de acesso, o seu
próprio software de logística, um sistema
de manuseamento automático e um sistema de prateleiras
com um corredor. O LR35 está especialmente pensado para o
e-commerce, uma vez que, aproxima a automatização a todo

Fundada em 1873, a Kardex
Remstar fornece as mais
variadas soluções de
armazenamento para os
quatro cantos do mundo.

o tipo de empresas independentemente da
sua dimensão. Mas também supõe uma solução para diversos sectores uma vez que
se pode integrar em sistemas intralogísticos
complexos, graças ao seu carácter modular.
“O nosso trabalho não passa só por
corresponder às solicitações que recebemos, mas sim por exceder as expetativas.
É dessa forma que tratamos os nossos
clientes”, afirma Cristóvão Azevedo. Com
uma imagem muito ligada à fiabilidade,
à reputação e seriedade no mercado, a
empresa possui uma ligação muito própria
com os seus consumidores, como o caso
da empresa Reiman, nas palavras de Jorge Carboila – Diretor de Operações: “Nós
vimos uma forma de inovação na Kardex e
mantemos uma relação de continuidade, na
qual temos uma confiança total e por isso,
para um futuro breve pretendemos obter
mais dois sistemas”.
Para o futuro, na linha da indústria 4.0,
a empresa vai apostar na melhoria dos
seus serviços de apoio técnico e solidificar os seus mercados-alvo, como forma de “prestar sempre um serviço de elevada
qualidade”.

