
Kardex Remstar kjøper eierandel i SUMOBOX AB
”NYTT partnerskap gir økt fleksibilitet for lagrede varer”

Kardex Remstar har inngått et nytt strategisk partnerskap med svenske SUMOBOX AB - Spesialister innen modulære
plastbokser for automatisert lagring. Dette oppkjøpet gir Kardex Remstars kunder større fleksibilitet og muligheten til å lagre et
enda bredere utvalg av produkter i Kardex Remstars prisbelønte lagerautomater.

I en logistikkverden som kontinuerlig arbeider mot smartere lagring, fortsetter Kardex Remstar å fokusere på å maksimere kundens ytelse.
Svenske SUMOBOX AB, utvikler og produserer modulære plastbokser under navnet Kardex VLM BOX, og har tusenvis av kunder over hele
verden som bruker Kardex Remstar Shuttle XP lagerløsninger. En god organisering av produktene bidrar til økt lagringskapasitet og kan øke
produktiviteten til selskapene betydelig.

SUMOBOX produktportefølje vil utelukkende bli distribuert av Kardex, noe som gir et klart konkurransefortrinn takket være den sterke
utviklingen SUMOBOX har vist på markedet hittil.

Ulf Wallin, Kardex Remstar Regional Director Northern Europe ”Kardex har gjennom årene gjort store investeringer for å tilby sine kunder de
mest fleksible, sikre og skalerbare lagerløsninger i verden, noe som gjør Kardex til en naturlig del av lager- og logistikklandskapet. Vi ønsker
SUMOBOX velkommen som en ny strategisk partner og ser frem til et forhold basert på å levere enda bedre lagringsalternativer for våre
kunder."

Med løsningene fra SUMOBOX, kan Kardex Remstar tilby flere lagringsmuligheter og bedre organisering av varene, ettersom boksene er
basert på en modulær design som gjør dem fleksible både i høyde, bredde og dybde. Kunder som bruker plastboksene har rapportert mer
nøyaktige varebeholdninger, og fleksibiliteten til boksene gjør det mulig å tilpasse løsningen til fremtidig vekst og skiftende behov ettersom
kundens virksomhet utvikler seg.

Johan Wingård, administrerende direktør i SUMOBOX AB "Det er et faktum at automatiske lager- og plukkesystemer gir gulvplass, bedre
plukkeffektivitet og mer nøyaktige varebeholdninger, og dette er grunnen til at SUMOBOX ble utviklet. Våre modulære plastbokser er svært
effektive og et perfekt supplement til disse systemene, og vi er veldig glade for å jobbe med en av de viktigste aktørene på dette området."

Om Kardex Remstar

Kardex Remstar utvikler, produserer, supporterer og vedlikeholder  dynamiske lager- og plukkesystemer. Selskapet er en ledende leverandør
av heisautomater, paternostere, programvare for ordreplukking, samt service og ettermarked. Kardex Remstars fleksible og transparente
løsninger gir kunder fra alle bransjer besparelser i både plass- og prosesskostnader, og med høy kvalitet sikres jevne og effektive
logistikkprosesser. Kardex Remstars kunder finnes i de fleste bransjer med en rekke eksempler som bilindustrien, elektronikk, kjemi,
legemidler, mekanikk, distribusjon med fler.

Kardex Remstar har fabrikker i Bellheim og Neuburg, to steder i Tyskland en med lang teknisk historie. I løpet av de siste tiårene har Kardex
installert over 140.000 dynamiske lagringssystemer over hele verden. Med salgsnettverk og samarbeidspartnere er Kardex Remstar aktive i
over 30 land og sysselsetter mer enn 1480 personer.

Mer informasjon om Kardex Remstar finnes på: www.kardex-remstar.no 

Om SUMOBOX AB

SUMOBOX AB, med base og produksjon i Västerås, ble grunnlagt i 2010.  Selskapet har hatt en stabil vekst siden starten, og er stolte av å
kunne eksportere sine produkter til over 25 land til et bredt spekter av industrier.

Mer informasjon om SUMOBOX AB og deres produkter finnes på: www.sumobox.se


