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Remmenfabrikant mayr® implementeert PROLAG®World in volledig 
geautomatiseerd magazijn 
 
Mauerstetten, 19 augustus 2021 - De marktleider op het gebied van 
veiligheidskoppelingen en veiligheidsremmen Chr. Mayr GmbH + CO KG breidt zijn 
samenwerking met het softwarebedrijf CIM GmbH uit Fürstenfeldbruck verder uit. 
Met de warehouse management software PROLAG®World wil mayr® 
Aandrijftechniek het nieuwe volautomatische hoogbouwmagazijn in zijn 
hoofdvestiging in Mauerstetten toekomstbestendiger en efficiënter maken. 
 
Traditie en innovatie als bindende factor 
 
Al meer dan dertig jaar maakt de firma Chr. Mayr GmbH + Co KG gebruik van de 
warehouse management software van CIM. Met de ingebruikname van het nieuwe 
volautomatische hoogbouwmagazijn in het hoofdkantoor van Mayr® richten de 
twee ondernemingen hun samenwerking nu ook verder op de toekomst. Met 
PROLAG®World heeft Mayr® Aandrijftechniek gekozen voor de zeldzame 
combinatie van innovatie en traditie waar CIM voor staat - waarden waarmee de 
remmenfabrikant uit Mauerstetten zich identificeert. Het bedrijf, dat sinds 1897 
bestaat, is innovatie- en wereldmarktleider op het gebied van veiligheidsremmen, 
veiligheidskoppelingen en askoppelingen. Met zijn brede productportfolio beveiligt 
de onderdelenfabrikant uit de Allgäu mechanische bewegingen van allerlei aard - 
van podia tot aan liften.  
 
Met volledige automatisering en PROLAG®World naar een efficiënt 
magazijnbeheer 
 
Het nieuwe, volledig geautomatiseerde hoogbouwmagazijn voorziet in de 
wereldwijde levering van in het hoofdkantoor geproduceerde onderdelen. Het 
magazijnbeheersysteem PROLAG®World van de softwarefabrikant CIM uit 
Fürstenfeldbruck zorgt voor de aansturing. "Doorslaggevend voor het verstrekken 
van de opdracht was enerzijds de bij het CIM projectmanagement reeds aanwezige 
kennis van de processen en anderzijds de nauwe samenhang tussen 
PROLAG®World en de PLC (Programmable Logic Controller) van het 
hoogbouwmagazijn", aldus Andreas Bohn, projectmanager bij mayr®. 
"Het systeem kan stap voor stap worden uitgebreid, zodat mayr® zijn interne 
processen kan aanpassen aan de productie en assemblage", legt Pirmin Weber, 
projectmanager bij CIM, uit en onderstreept daarmee de uitdaging van de integratie 
van het nieuwe systeem. Dit ligt minder aan de complexiteit van het magazijn dan 
aan de eisen van de omgeving. De opslag van mayr® is geïntegreerd in een complex 
logistiek ecosysteem dat zowel aanlevering als uitlevering, productie en fabricage, 
assemblage en verzending omvat. "Er zijn hier verschillende IT-systemen aan het 
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werk, waarvan onze IT-afdeling er een aantal zelf heeft geprogrammeerd", legt 
mayr®-projectmedewerker Kevin Theil, die belast is met de operationele 
ondersteuning van het systeem, uit. 
PROLAG®World vervult zo de rol van intermediair systeem dat met een extern 
ERP-systeem en ook met productie- en verzendingssystemen van externe 
leveranciers moet samenwerken. Pirmin Weber heeft daarin echter het volste 
vertrouwen. "PROLAG®World kan zich aan vele situaties aanpassen", zegt hij, 
verwijzend naar de geleidelijke vervanging van het oude mayr®- magazijn. "De 
overschakeling op de nieuwe bedrijfsprocessen gebeurt bij mayr® stap voor stap, 
zodat productie en assemblage daar geen nadeel van ondervinden. 
PROLAG®World kan dit aan en reageert indien nodig", legt hij uit. Desgewenst kan 
het systeem aan nieuwe eisen worden aangepast, aangezien CIM eenvoudige 
modules voor productie en verzending in haar softwarepakket kan activeren. 
 
Dezelfde commerciële opvattingen als basis voor goede samenwerking 
 
Een van de bijzondere kenmerken van het nieuwe systeem is een speciaal uitgerust 
pickingstation. "Indien nodig kan Mayr® de goederen uit het geautomatiseerde 
pickingstation halen en ze extern picken", legt Weber uit. PROLAG®World brengt 
dit proces adequaat in kaart en maakt zo een betere handling en een efficiënt 
tijdmanagement mogelijk, wanneer het pickingstation bij omvangrijke 
pickingprocedures niet zo lang bezet kan zijn. Het nieuwe systeem houdt ook 
rekening met bijzonderheden bij het gebruik van ladingdragers.  
"Tijdens de uitvoering van het project merkten we al snel dat we 
gemeenschappelijke commerciële opvattingen hadden en dat we beiden de intentie 
hadden om het systeem verder te ontwikkelen. Zo'n klantgerichtheid is niet alleen 
voor ons zeer waardevol", vat mayr®-projectleider Andreas Bohn samen, in de 
wetenschap dat ook andere klanten van de systeemspecifieke aanpassingen bij 
mayr® zullen profiteren door de standaardisering bij CIM.  
Ondertussen is men in de Allgäu zeer tevreden over de performance van de nieuwe 
warehouse management software tot dusver, ook al bevindt het systeem zich nog 
in de beginfase. "Volledige automatisering belooft nu al voordelen in de ergonomie 
en efficiëntie van onze magazijnlogistiek," zegt logistiek specialist Theil, die 
zichtbaar plezier heeft in het werken met het nieuwe systeem. De omschakeling 
naar het nieuwe magazijn is in volle gang en ook bij CIM is men het erover eens dat 
Mayr® met PROLAG® World goed is voorbereid voor de toekomst. 
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Aantal tekens: 5.040 
Aantal woorden: 710 
 
Afbeelding: 
 

 
 
Fotobijschrift: In het speciaal ingerichte pickingstation kan mayr® de goederen uit 
het geautomatiseerde pickingstation halen en ze buiten het systeem picken. 
 
CIM – LOGISTICS SOFTWARE SPECIALISTS 
“Wij zijn de drijvende krachten achter innovatie en zetten de standaarden voor een 
optimale en intuïtieve procesbeheersing” – deze visie volgen wij al sinds 1985, 
waardoor wij al meer dan 35 jaar toonaangevend leverancier van warehouse 
management systemen (WMS) zijn. De experts van CIM adviseren, plannen en 
implementeren de configureerbare standaardoplossing voor uw bedrijf. CIM is 
gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 27001:2017 en ISO 14001:2015. 
PROLAG®World, het WMS-pakket van ons bedrijf, is SAP-gecertificeerd en 
wordt jaarlijks gevalideerd door het Fraunhofer Instituut voor Materiaalstroom en 
Logistiek.  Het gebruik van PROLAG®World is platformonafhankelijk en via het 
internet wereldwijd en op elk moment mogelijk. Meer informatie vindt u op 
www.cim-logistics.com.  
 
 
Perscontact:  
CIM GmbH Logistik-Systeme, Livry-Gargan-Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck 
Martina Schilling, tel. 08141-5102-0, e-mail presse@cim.de  
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