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Schoeller Arca Systems podepisuje smlouvu v hodnotě 1,4 miliardy
amerických dolarů na dodávku plastových palet americké společnosti iGPS
Schoeller Arca Systems, která je vůdčí společností na celosvětovém trhu plastových manipulačních a přepravních systémů, dnes oznámila podepsání dlouhodobé preferenční dodavatelské smlouvy s iGPS, firmou se sídlem v USA, která
provozuje pooling plastových palet. Na základě této smlouvy dodá Schoeller Arca Systems 4 miliony plastových palet
vybavených RFID čipy ročně, což je dvojnásobek ročního objemu smluveného předchozí smlouvou. Tato nová pětiletá
smlouva představuje hodnotu přibližně 1,4 miliard USD.
Firmy si stále více uvědomují přednosti plastových palet ve srovnání s paletami dřevěnými. Palety ﬁrmy Schoeller Arca Systems nabízejí snadnou manipulaci, ohnivzdornost a šetrnost vůči životnímu prostředí. Systém manipulace s paletami společnosti iGPS navržený v Nizozemí změní
způsob přepravy zboží a systém služeb a podstatně sníží náklady na budování dodavatelských řetězců. Toto zcela určitě povede k celosvětovému
rozšíření plastových palet. V současné době po celých USA cirkuluje zhruba 100 milionů dřevěných pool palet, z nichž asi 25 % bude do roku
2012 nahrazeno plastovými systémy.
V roce 2006 byla podepsána první objednávka na 100 000 palet, ve stejném roce následovala další objednávka na 1 milion palet. V květnu 2007
objednala společnost iGPS výrobu 2 prvních milionů palet ročně. Tato nová smlouva je podepsána na dodávku spolu 20 milionů palet v příštích
pěti letech.
”Jsme velmi hrdí na podpis tohoto kontraktu s iGPS. Společnost iGPS hledala výrobce, který by je mohl zásobovat robustními plastovými pool
paletami vyvinutými přímo pro americký trh a mohla si vybrat mezi několika americkými výrobci a společností Schoeller Arca Systems” řekl
René Wolfkamp, výkonný ředitel společnosti Schoeller Arca Systems. “Tato smlouva znamená významný krok ve strategii zvyšování našeho
podílu na tomto neustále se rozvíjejícím a rostoucím trhu a znamená skutečně celosvětové rozšíření využívání plastových palet.”
“Schoeller Arca Systems je pro nás ideálním strategickým partnerem, neboť se nám jako prvním podařilo vyvinout a uvést na světové trhy unikátní obalový systém využívající výhradně plastové pool palety opatřené RFID čipy”, prohlásil Bob Moore, výkonný ředitel společnosti iGPS. “Protože tyto palety jsou navrženy a vyráběny přesně dle našich speciﬁckých požadavků, vyhovují a dokonce převyšují i ty nejpřísnější požadavky
norem týkajících se poolingu a poskytnou výrobcům a maloobchodním sítím řešení nabízející jejich dodavatelským řetězcům lehčí, hygieničtější
a spolehlivější přepravní palety, splňující veškeré jejich požadavky.”
O Schoeller Arca Systems
Společnost Schoeller Arca Systems operující ve více jak 50 zemích produkuje spolehlivé plastové obalové systémy a poskytuje tak svým zákazníkům služby špičkové kvality. Jako partner schopný inovačních a vývojových aktivit je společnost Schoeller Arca Systems připravena pomoci a
zajistit svým zákazníkům snížení jejich celkových logistických nákladů a zvýšení propagace jejich obchodních značek.
Naše systémy jsou využívány v různých průmyslových segmentech včetně nápojového průmyslu, automobilového průmyslu, v zemědělství, v
maloobchodních distribučních systémech, v poštovních službách a rovněž v pool systémech. Pomocí svých vlastních výrobních zařízení a vhodně

vybraných licenčních partnerů jsme schopni poskytnout dokonalou kombinaci globálního pokrytí a lokální spolupráce. V roce 2007 dosáhla
společnost Schoeller Arca Systems obratu ve výši 460 milionů €. V prosinci 2007, odkoupila společnost One Equity Partner, dceřiná společnost
JP Morgan většinový podíl akcií Schoeller Arca Systems.
O iGPS
iGPS je první společností na světě, která poskytuje výrobcům a maloobchodním sítím možnost využití celoplastových palet opatřených tagy s
RFID čipy. Nejmodernější palety poskytované iGPS jsou o 30% lehčí než dřevěné palety, což významně snižuje náklady na přepravu, zajišťují
snadnější a pohodlnější manipulaci, nejsou zde žádné vyčnívající hřebíky nebo třísky, které by mohly způsobit pracovní úrazy a poškození zařízení. A hlavně, tagy s RFID čipy umožňují přepravcům a konečným příjemcům v reálném čase sledovat a vyhledat konkrétní zásilku. Společnost,
která byla založena v březnu roku 2006, je ovšem vedena prvotřídními odborníky, kteří mohou nabídnout zkušenosti získávané po desetiletí jak v
oblasti paletových obalových systémů, tak í dodavatelských řetězců. Společnost iGPS (www.igps.net) má své hlavní sídlo v Orlandu na Floridě, s
dalšími pobočkami sídlícími v Dallasu, New Yorku a Bentonville, v Arkansasu.

