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Styryjska firma KNAPP AG należy do wiodących dostawców systemów i rozwiązań z zakresu 
logistyki magazynowej i automatyzacji magazynów. Liczne oddziały i przedstawicielstwa na całym 
świecie podkreślają międzynarodowy charakter przedsiębiorstwa, którego główna siedziba mieści 
się w austriackiej miejscowości Hart bei Graz.

Jako dostawca rozwiązań Grupa KNAPP oferuje kompletny program usług: od projektu, przez 
rozruch systemów, a kończąc na kompleksowej obsłudze posprzedażnej w zakresie rozbudowy 
lub modernizacji istniejących instalacji dystrybucyjnych stosowanych w handlu i produkcji. 
Paleta produktów obejmuje przy tym specyficzne adaptacje opatentowanych komponentów 
logistycznych na potrzeby projektów magazynowych i automatyzacyjnych, systemy dostosowane 
idealnie do potrzeb dużych klientów i spełniające ich oczekiwania w zakresie efektywności 
rozwiązań logistycznych, a także serwis i konserwację już zainstalowanych urządzeń. 

Od początku firma KNAPP jest prekursorem w dziedzinie zautomatyzowanej dystrybucji, a jej 
pionierskie prace dotyczyły zwłaszcza rozwiązań dla branży farmaceutycznej. Założone w 1952 
roku przedsiębiorstwo już w roku 1960 zaprezentowało pierwszy na rynku system transportowy 
dla dużych koncernów farmaceutycznych. Było to osiągnięcie techniki, które do dziś stanowi 
podstawę rozwoju grupy Knapp.

Ze względu na te historyczne już dokonania, firmy działające w handlu farmaceutycznym 
stanowią dziś największą grupę klientów w dziedzinie logistyki dystrybucji. Jednak istnieją też 
inne dziedziny, takie jak przemysł kosmetyczny, optyczny, materiałów biurowych, sprzedaż 
wysyłkowa oraz detaliczne sieci handlowe, których przedstawiciele ufają technologii grupy 
KNAPP w tworzeniu lub adaptacji ich centrów dystrybucyjnych i magazynów.

55-letnie doświadczenie i wiedza wynikająca z ponad 1200 pomyślnie ukończonych projektów 
sprawiają, że KNAPP jest aktualnie światowym liderem w rozwoju i produkcji sterowanych 
komputerowo systemów przenośnikowych, systemów kompletacji zamówień, rozwiązań 
logistycznych dla magazynów oraz oprogramowania do obsługi logistyki magazynowej.

 KNAPP AG
System Smart-Storage
Klient: Hefagra, Hiszpania 
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 Lider technologii  

Przenośniki do kartonów 
Klient: Natura Logistica e Servico, Brazylia

Dzięki konsekwencji w dążeniu do innowacji, praktycznej wiedzy technicznej 
i bogatemu doświadczeniu grupa KNAPP może poszczycić się mianem 
technologicznego lidera w zakresie logistyki magazynowej. KNAPP 
dostarcza swoim klientom własne produkty, oferując zarazem kompleksowe 
rozwiązania systemowe: Oferta produktów sięga od licznych rozwiązań 
standardowych z możliwością dostosowania do różnych wymogów, po 
nowoczesne, wyspecjalizowane systemy idealnie dopasowane do potrzeb 
klienta. 

Jako przedsiębiorstwo skupiające swoje wysiłki na postępie technologii, 
KNAPP mocno inwestuje w rozwój produktów. Tak samo wysoki priorytet 
ma także udoskonalanie oprogramowania, które umożliwia zarządzanie 
magazynem i sterowanie zachodzącymi w nim procesami.

Duże, międzynarodowe zlecenia potężnych klientów z różnych rozwojowych 
branży świadczą o dobrej reputacji, jaką cieszy się KNAPP na światowych 
rynkach. Wieloletnimi klientami są tak znane firmy jak Alliance Boots, 
L’Oreal, Sony, John Lewis Partnership, Bausch + Lomb i Coca Cola. Dzięki 
nieustannemu rozwojowi niezawodnych, elastycznych systemów i rozwiązań 
firma Knapp pragnie nadal poszerzać bazę swoich klientów i zdobywać nowe 
rynki.

… dysponujący bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem
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 Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy

Grupa KNAPP ma w planach dalsze umacnianie swojej pozycji 
technologicznego lidera i pragnie mieć swój wkład w tworzeniu przyszłości 
automatyki magazynowej. Podstawą tych zamierzeń, podobnie jak sukcesów 
przedsiębiorstwa w przeszłości, są w dużej mierze wysokie kwalifikacje i 
motywacja pracowników.

KNAPP jest jednym z ważniejszych pracodawców w rejonie miasta Graz. 
Blisko 40% pracowników to absolwenci szkół technicznych lub uczelni 
wyższych. Stosowane modele wynagrodzeń i udziały dla pracowników są 
doskonałym bodźcem zachęcającym do najwyższej wydajności pracy. 

Tradycją w firmie KNAPP jest wysoce wartościowe szkolenie praktykantów. 
Od lat firma KNAPP zatrudnia praktykantów w dziedzinie mechatroniki, 
budowy maszyn i technologii IT, aby zapewnić sobie nowe pokolenia 
wyspecjalizowanych pracowników. Indywidualnie przygotowane programy 
szkolenia gwarantują najwyższy poziom kwalifikacji i dostarczają wysokiej 
klasy specjalistów, którzy w przyszłości zasilą szeregi przedsiębiorstwa. 

W uznaniu zasług i zaangażowania w tej dziedzinie firma KNAPP otrzymała 
wyróżnienie „Akredytowanej placówki kształcenia zawodowego”. KNAPP 
otrzymał też szereg nagród w międzynarodowych konkursach, udowadniając 
tym samym swoje kompetencje w kształceniu przyszłych pracowników tej 
branży. Od kilku lat KNAPP wspiera także młodzież, która w czasie nauki 
rozpoczyna także przygotowania do maturalnych egzaminów zawodowych.
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System Smart-Storage
Klient: Hefagra, Hiszpania Uniwersalny dozownik produktów UPDAutomat konsygnacyjny SDA Konsygnacja za pomocą terminali radiowych RF

Pod solidnym dachem spółki KNAPP AG austriacka filia KNAPP Systemintegration GmbH i międzynarodowe 
oddziały działają wspólnie w czterech głównych obszarach: Solutions, Integrated Projects, Software Solutions oraz 
Service and Components. 

Centralną pozycję w tej grupie 
zajmuje obszar Solutions 
(Rozwiązania). Najważniejszą grupą 
klientów są tu firmy farmaceutyczne 
korzystające z rozwiązań 
automatyzacyjnych i logistycznych 
firmy KNAPP. Również firmy z 
gałęzi przemysłu kosmetycznego, 
optycznego i materiałów biurowych, 
a także centra dystrybucji produktów 
audio/wideo oraz domy wysyłkowe 
zaufały wiedzy technicznej i 
doświadczeniu grupy KNAPP, która 
jako pionier w ciągu ostatnich lat 
opracowała samodzielnie liczne 
różnego rodzaju komponenty 
i jest w stanie zaoferować 
klientom innowacyjne rozwiązania 
magazynowe.

Obszar Integrated Projects 
(Zintegrowane projekty) to oferta 
rozwiązań idealnie dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb z 
zakresu obsługi magazynów i 
automatyzacji. Projekty z tego 
obszaru wyróżniają się wielkością, 
kompleksowością i indywidualnym 
profilem zamówień. KNAPP działa 
przy tym jako generalny wykonawca 
i w razie potrzeby uzupełnia własną 
ofertę o komponenty firm trzecich. 
Do klientów należą podmioty z 
branży detalicznej, sieci handlowe, 
przemysł optyczny i kosmetyczny 
oraz hurtowy handel spożywczy. 

Zespół obszaru Software Solutions 
(Rozwiązania programowe) 
tworzy grupa ekspertów 
wyspecjalizowanych w zakresie 
optymalizacji logistyki magazynowej. 
Ich cele obejmują przyspieszenie 
procesów handlowych i ulepszanie 
istniejących systemów. Rozwiązania 
programowe KNAPP pokrywają 
wszystkie potrzeby współczesnego 
centrum dystrybucji i stanowią 
coś więcej niż tylko efektywne 
oprogramowanie. KNAPP dostarcza 
zintegrowane, kompleksowe 
rozwiązania i oferuje wyśmienitej 
jakości usługi serwisowe oraz 
doświadczonych specjalistów o 
sprawdzonych umiejętnościach. 

Główny punkt obszaru Service & 
Components (Serwis i komponenty) 
to opieka nad zainstalowanymi 
systemami logistycznymi KNAPP 
oraz ich konserwacja. Do tego 
zalicza się udostępnianie i dostawy 
wysokiej jakości, oryginalnych 
części zamiennych, pomoc bądź 
infolinię na wypadek usterek 
technicznych, uruchomienie i 
aktualizację oprogramowania oraz 
szkolenia. KNAPP planuje jeszcze 
bardziej wzmocnić międzynarodową 
ofertę usług w dziedzinie 
konserwacji i serwisu technicznego.

 Cztery główne obszary działalności
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System Speeder
Klient: XAL, Austria

 Strategia i perspektywy

Także w przyszłości grupa KNAPP planuje czynnie rozwijać logistykę i 
automatykę magazynową oraz ustanawiać nowe standardy w oparciu o 
bogatą wiedzę praktyczną i wieloletnie doświadczenie. Najważniejszymi 
czynnikami są przy tym badania i rozwój nowych produktów, kształcenie i 
rozwój zawodowy pracowników, elastyczność, a także budowa kluczowych 
dla przyszłości przedsiębiorstwa relacji partnerskich.

Biorąc pod uwagę konsekwencję w dążeniu do innowacji można śmiało 
powiedzieć, że grupa KNAPP w ostatnich latach znacznie poszerzyła swoją 
działalność i planuje kontynuować ten kierunek także w przyszłości. Na tym 
tle grupa KNAPP określiła sobie ambitne cele. Chodzi o osiągnięcie statusu 
średnio- i długoterminowego lidera w zakresie logistyki magazynowej i 
automatyzacji w branży farmaceutycznej oraz w przemyśle kosmetycznym, 
optycznym, materiałów biurowych i artykułów spożywczych. Ponadto 
Grupa KNAPP zaplanowała rozszerzenie swoich działań handlowych na 
nowe rynki i regiony oraz koncentrację w działaniach w obszarze serwisu i 
komponentów. 

Od 1993 roku firma KNAPP założyła lub pozyskała łącznie 13 filii , które 
mają za zadanie reprezentować przedsiębiorstwo na najlepszych rynkach 
światowych. W ciągu następnych dwóch lat mają powstać oddziały w Rosji, 
Australii i Indiach.
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Przedstawiciel KNAPP AG w Polsce 
 
GUSS-EX Sp. z o.o. 
ul. Lencewicza 2a 
01-493 Warszawa 
Tel. +48 22 8619511 
office@guss-ex.com.pl
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office solutions
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tobAcco solutions 
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fAshioN solutions


