Praha, 4. 4. 2019

Soutěž Impuls Logistika za rok 2018 má své vítěze.
Prosadili se mobilní roboti nebo rozšířená realita
Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia vyhlásily výsledky soutěže Impuls
Logistika, která mediálně podporuje vytváření inovativních projektů v tomto oboru.
Hodnotilo se tentokrát ve čtyřech hlavních kategoriích – Top hardwarový produkt, Top
softwarový produkt, Top logistická služba a Top logistický projekt.
Odborná porota složená z předních expertů na logistiku v ČR vyhlásila výsledky 4. dubna na
konferenci Zóna Logistika. Vítězem v kategorii Top hardwarový produkt se stal autonomní
mobilní robot MiR500 s nosností až 500 kilogramů od společnosti Mobile Industrial
Robots. V kategorii Top softwarový produkt zvítězila firma Aimtec s řešením ARQ pro
kontrolu kvality pomocí rozšířené reality. Nejlepší logistickou službou bylo vyhlášeno
centrum společnosti HOPI pro zpracování a logistiku mořských ryb a plodů CEE Fish Hub a
cenu za Top logistický projekt roku 2018 získala společnost Škoda Auto za zavedení
autonomní přepravy dílů v závodě ve Vrchlabí.
Vítězné projekty byly vybrány ze tří desítek logistických inovací. „Letošní ročník soutěže
Impuls Logistika opět ukázal, že i v Česku vznikají kvalitní logistické projekty. Touto soutěží
chceme upozornit na nejzajímavější oborové inovace a přinést tak inspiraci dalším firmám,"
řekl Radek Novotný, šéfredaktor odborného časopisu Logistika. Detailní popis nejlepších
inovačních řešení bude představen v květnovém speciálu časopisu Logistika.

Kompletní výsledky všech vyhlášených kategorií:

Top logistický produkt – hardware
1. Mobile Industrial Robots – autonomní mobilní robot MiR500
2. Jungheinrich – první sériově vyráběný retrak s plně integrovanou li-ion baterií –
ETV 216i
3. Orbit Merret – IoT zařízení OMT 1010 pro on-line dohled a sledování zásilek
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Top logistický produkt – software
1. Aimtec – řešení ARQ pro kontrolu kvality pomocí rozšířené reality
2. Kühne + Nagel – samoobslužný zákaznický portál pro nákladní přepravu myKN
3. Gebrüder Weiss – automatizovaný reporting kvality poskytovaných služeb CR+

Top logistická služba
1. HOPI – centrum pro zpracování a logistiku mořských ryb a plodů CEE Fish Hub
2. Balíkobot – rozšíření portfolia expediční služby Balíkobot.cz
3. DPD – Return My Parcel Portal, usnadňující zpětnou balíkovou přepravu ze
zahraničí

Top logistický projekt
1. Škoda Auto – zavedení autonomní přepravy dílů v závodě ve Vrchlabí
2. Adler Czech – 2. etapa technologicky vyspělého logistického centra
3. HOPI – robotická linka pro automatické vytváření mixovaných palet
https://www.impulslogistika.cz/
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