
Velkommen til

Centrallager Kolding

”Lyn” præsentation ☺☺☺☺



Centrallager Kolding - Hovedtræk

• Varer med direkte levering til kunder (85%)
• Opfyldning af Lemvigh-Müller butikker (15%)

• Arbejdstid 7-20 

• Sidste ordreindgang kl. 18:00 – leveres næste dag



Centrallager Kolding

Grundareal: 134.000 m2 

Byggeår: 2002 / 2005 / 2006

Areal bygninger: 25.547m2 lager
4.608 m2 administration

Teknologi: Miniload (70% af pluk) 
Papirløst pluk – Terminal/scanner – Ens menuerPapirløst pluk – Terminal/scanner – Ens menuer

Kapacitet: 15. – 16.000 pluk dagligt

Udnyttet kapacitet: Snit 7.500 pluk dagligt

Antal medarbejdere: 80 på lageret 

Ledelse: Medbestemmende Teams



Sortiment Kolding

VVT:
• Højtryksrensere, Svejseudstyr, el- og håndværktøj, 

måleudstyr, beklædning, sikkerhedsudstyr, redskaber, 
klude, spændbånd m.m. 

Ca. 25.000 varenumre

VVS:
• Industri VVS, sanitet, badeværelsesmøbler og udstyr, 

kedler, fittings, radiatorer, armaturer, pumper, kloak 
m.m

Ca. 15.000 varenumre

BEF:
• Skruer, søm, bolte, møtrikker, dyvler m.m.

Ca. 15.000 varenumre



Ordreflow

Ordre fra 
kunden til 
Centrallager

Telefonisk eller elektronisk

Opsortering
pr. center/rute fra 
Centrallager

DistributionenKunden



Distributionskoncept

Ordrer placeret pr. tlf inden kl. 16.00 eller elektronisk inden 
kl. 18.00 kan leveres den efterfølgende dag:

NAT (Z4)

Post DK (Z1)

NAT (Z4)

15.0000.00 07.00

Dist Kran (Z6)

12.00

DAG (Z3)

LM

10.00

Incl. returgods

Incl. returgods



Overblik

3
Haller

4
Pakning 

1
Varemodtagelse miniload

2
Miniload – Kraner+Pluk

Pakning 
(miniload og haller)

Husk Sikkerhedsveste



Rundvisning – 4 områder

1) Varemodtagelse miniload
• Korrekt varemodtagelse vital for al 

efterfølgende logistik
• Grafisk brugergrænseflade
• Vægtkontrol af hver kasse
• Fødes automatisk med tomme kasser 

fra miniload

2) Miniload, Kraner og plukning 
(mezzanin)

3) Haller
På-plads-lægning
• Paller mærkes i varemodtagelse med 

lokation (bestemmes automatisk)
• Køres ind for enden af reol med truck uden 

PC
• Stilles på plads med ”side-loader”
• Scanner mellem gafler scanner stregkode 

for korrekt position
Plukning
• Plukkerute opbygges automatisk
• Kør til lokation 
• Scan lokation – etiket printes
• Løbende optælling(mezzanin)

Kraner
• ”Kaos lager” – ikke faste lokationer
• Double deep – lavfrekvente kasser 

bagerst
• Få opgaver – lav kranhastighed 

(slidtage og strøm)
Plukning
• Tydelig visning af hvilken kasse varen 

skal placeres i (meget høj sikkerhed)
• Varer mærkes med etiket – incl. 

Kundens varenr hvis det er oplyst

9 år gammelt – men stadigvæk 100% up-to-date

• Løbende optælling

4) Pakning – Miniload og Haller
Pakning Miniload
• Vægtkontrol før pakning (OK/inspektion)
• Mangler generere automatisk nyt pluk
• Udskrivning af certifikater og LBA
• Udsortering til distributører

• Distributører scanner pakker for modtagelse

Pakning - Haller
• ”Batchpaller”: Én palle med varer til flere 

kunder: Udvælgelse og pakning af varer til 
samme kunde

• ”Kundepaller”: Mange pluk til samme kunde.




