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Automatyczne sortery, magazyny typu high bay czy chociażby autonomiczne pojazdy do obsługi 
procesów logistycznych coraz częściej pojawiają się w planach rozwoju wielu firm. Kolejne 
badania wskazują, że nawet 60% przedsiębiorstw jest gotowych wprowadzić choćby częściową 
automatyzację w swoich magazynach. Pytanie jednak, czy nowoczesne parki logistyczne również 
są gotowe na przyjęcie robotów?
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