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RAKTÁRLÁTOGATÁS
RÁBALUX ZRT.
Az
osztályunk
2017.10.04-én
raktárlátogatáson vett részt a Rábalux Zrt.
győri központjában. A látogatás nagyon
érdekes volt. Örültünk, hogy végre nemcsak
képeken láthatjuk a tananyagot és a raktárak
működését
és
így
sokkal
jobban
megértettük. A látogatáson Ferencz Éva
tanárnővel vettünk részt. A raktárhoz való
eljutást helyi busszal oldottuk meg. Az út
során sok-sok gyárat és épületet láttunk,

Fő profilja a lakossági világítástechnikai
termékek gyártása és nagykereskedelme.
Magyarországi
leányvállalata
a
Rábalux
Magyarország Kft. közel 800 szaküzletben, 120
multi áruházban, 40 webáruházban forgalmazza
Rábalux márkanév alatt a lámpákat. pl: OBI,
Praktiker.
A dinamikusan fejlődő cégcsoport közel 23 millió
euró éves árbevételt tudhat maga mögött.

A raktár működése
A 7.000 m2 alapterületű és közel 10.000 raklap
tárolására alkalmas raktár 8 országban működő
leányvállalatot és számos export partnert is
kiszolgál.
nem sokan voltunk még az ipari parkban
ennyi gyár között. A vállalat előtt nagyon
kedvesen
fogadtak
bennünket!
Megérkezésünkkor
a
vállalatot
a
logisztikáért felelős vezető hölgy mutatta
be. A raktárban pedig a raktárvezető úr
vezetett végig minket és mondott sok
érdekességet a raktár működéséről .

A cégről röviden
A Rábalux Zrt. 1993-ban alakult (anno „5C” Bt
néven családi vállalkozásként), központja
Győrben az Ipari Parkban található, ami egyben
regionális logisztikai központ is.

A lámpák tárolása állványrendszeren történik,
amik különböző magasságúak az optimális
helykihasználtság miatt. (polcmagasság kb. 170210 cm)
A magasabb tárhelyeken tárolják a beérkező
tele raklapokat, ezeket hívják háttértárnak. A
földszinten lévő tárhelyek a komissiózásra
szolgálnak, innen szedik ki a boltok rendeléseit,
komissiólista alapján.
A termékek besorolása:
1. Fogyás alapján: gyorsan forgó, lassan forgó
A gyorsan forgó cikkek inkább az alacsonyabb
tárhelyeken vannak elhelyezve, míg a lassan

forgók (kevesebb fogy belőlük) a magasabb
tárhelyeken.

-

vezetőállásos targonca (kézi komissiózás
meggyorsítására szolgál)

2. Súly alapján: nehéz, átlagos súlyú, könnyű
termékek

-

kézi raklapmozgató (ismertebb névén
„béka”) kézi komissiózásra szolgál

Minél
nehezebb
egy
termék
annál
alacsonyabb tárhelyre kerül, minél könnyebb
annál magasabbra, a mozgatás és a súlyelosztás
miatt. (Ez igaz egy raklap rakodására is, a törések
elkerülése miatt.)
Az áru csomagolása az országok igényeinek és a
használt fuvarozási módok figyelembevételével
történik. Lehet: raklapos és kartonos.
Az áru mozgatása targoncával és kézi
raklapmozgató eszközzel történik. A targonca
használatához jogosítvány szükséges!
-

emelőhátfalas
targonca
tárhelyek elérésére alkalmas)

-

homlokvillás
targonca
(alacsonyabb
tárhelyek elérésére alkalmas)

(magasabb

A Rábalux Zrt. raktára évi 200 ezer raklapot
mozgat, 3500 autót pakol, 230 konténert fogad
be, körülbelül 3 millió lámpát ad el.

Végeredményben elmondható, hogy nagyon jól
éreztük
magunkat!
Sok
információt
megjegyeztük és megtanultunk, amit tudunk
hasznosítani majd az órákon is. Nagyon reméljük,
hogy a közeljövőben részt tudunk venni még
hasonló raktárlátogatáson.

A beszámolót készítette:
Oláh Regina és Horváth Dániel
(10.C osztályos tanulók)

