Torelló, Manlleu Juliol del 2015

Delegació d'empresaris israelians visita les instal·lacions de
l´operador logístic NORDLOGWAY a Manlleu"
Aprofitant la seva visita al SIL ( Saló Internacional de la Logística ), i de la mà de
Mecalux, fabricant d'instal·lacions automatitzades per al magatzematge de mercaderies; una delegació de quinze executius i empresaris israelians van poder visitar
el magatzem robotitzat de NORDLOGWAY a Manlleu.
Aquest magatzem, punter en tecnologia logística a Catalunya, ha estat escollit
per mostrar i donar l´ oportunitat a la delegació de fer tot tipus de preguntes
sobre els temes tècnics, funcionament operatiu i manteniment dels transelevadors i instal·lacions d´ última generació que van poder visitar amb
deteniment.
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“Van mostrar molt interès i intencions de continuar mantenint relacions i establir
col·laboracions en el futur”, comenta Francesc Llorens, Conseller Delegat del grup.
Nordlogway, operador logístic que incorpora els serveis de manipulació, emmagatzematge i transport, ha invertit en els darrers anys 6.000.000 euros, per convertir
les seves instal·lacions en referents de l'aplicació tecnològica en el sector de la logística : “les estanteries robotitzades permeten fins a una rotació de 120 palets/h
tant d´entrada com de sortida”, diu Francesc Llorens.
NordLogway, més coneguda com Agència Nord a Torelló i Logway 2007 a
Manlleu, ha integrat els seus serveis en una sola marca.
L'empresa, que està immersa en un procés d´expansió local i internacional, està
gestionant a les seves instal·lacions de les comarques d´Osona i Vallès, el magatzem, la manipulació i el transport d´empreses rellevants dins del món alimentari
de gran consum i de sectors industrials. Destaquen Sodeca Grup, Axilone,
Iparlat inter-proveïdor de Mercadona o Llet Nostre i multinacionals com General
Cable, que busquen expandir-se en el mercat espanyol o requereixen d’una gestió
integral de les seves operacions logístiques.
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