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Voorwoord

Toyota opent aanval op Europa
Met autonome groei, een versterkt servicenetwerk en uitbreiding met nieuwe
trucks en magazijnstellingen streeft
Toyota Material Handling Europe (TMHE)
nu ook naar de nummer 1 positie in
Europa. Toyota domineert al jarenlang
op rij de wereldranglijst voor heftruckverkopen. Het Japanse merk staat in Azië
en Amerika onbetwist aan de top, maar
in Europa blijft het merk voortdurend

Het belang van de
heftrucktest

actueel

actueel Bezoek logistiektotaal.nl voor meer nieuws

hangen op de derde plek achter de grote Duitse merken van het Kion concern en Jungheinrich.
De verschillen in marktaandeel worden volgens Matthias Fischer (foto, midden), voorzitter en
CEO van Toyota Material Handling Europe, weliswaar steeds kleiner, maar zijn op de middellange

Achtergrondartikelen en praktijkcases scoren

termijn overbrugbaar. De nummer 1 positie verwerven in Duitsland is volgens de CEO echter een

bij een lezersonderzoek relatief het hoogst.

utopie. Deze plannen werden tegenover ruim 100 internationale vaktijdschrift-journalisten geuit

Dat doet ons deugd, want hier gaat voor de

tijdens de CeMAT preview in Hannover. Marktaandeel vergroten door overname van een grote

redactie van Logistiek Totaal in verhouding ook

concurrent is geen optie in Europa. Daarvoor zal de Europese commissie hoogstwaarschijnlijk

de meeste research en schrijftijd inzitten. Met

geen toestemming meer geven. Dus blijft autonome groei volgens Fischer de enige optie. Wat

de heftrucktest zijn we het meest onderschei-

volgens hem overblijft, is een verbetering van de eigen serviceorganisatie door kleine en gerichte

dend van alle overige vakbladen. We zijn in elk

overnames en versterking van het eigen producten- en dienstenpakket.

geval het enige Nederlandse intralogistieke
vakblad dat maandelijks een onafhankelijke
heftrucktest uitvoert en publiceert. De organisatie van de ‘International Forklifttruck of the

NEN organiseert informatiebijeenkomst
‘Magazijnstellingen’

Year’ (IFOY) maakt dan ook dankbaar gebruik
van onze expertise. Toch blijkt dat de heftruck-

De normcommissie ‘Magazijnstellingen’ zoekt belanghebbende partijen die willen meewerken aan de

test in verhouding weinig wordt geraadpleegd

ontwikkeling van nieuwe normen voor verschillende typen magazijnstellingen.

bij de aanschaf en dat bevreemdt ons eerlijk

Op 26 mei organiseert NEN van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst in Delft waarin onder

gezegd toch wel een beetje. Magazijnen en

andere een toelichting wordt gegeven op de bestaande normen, de te verwachten ontwikkelingen binnen

distributiecentra maken er vrijwel allemaal

Europa en de mogelijkheden om de ontwikkeling van nieuwe normen te beïnvloeden. Geïnteresseerden en

dagelijks gebruik van. Bovendien vergt de aan-

belanghebbenden kunnen zich tot 21 mei aanmelden bij de normcommissie ‘Magazijnstellingen’ via logis-

schaf doorgaans een forse investering, vooral

tiek@nen.nl of telefoonnummer (015) 26 90 180.

als er sprake is van een heftruckvloot van enige
omvang. Tel daar de bijkomende kosten voor

Emrol onderzoekt Li-Ion toepassingen

de exploitatie, het energieverbruik en het onderhoud bij op en het gaat om flinke bedragen.

Batterijspecialist Emrol richt zich specifiek op het onderzoek en ontwerp (O&O) van de toepassing

Dan wil je normaal gesproken toch wel weten

van Li-Ion batterijen voor toepassing in elektrische voertuigen. De O&O divisie heeft sinds kort de

of je ook daadwerkelijk de juiste heftruck voor

nieuwe naam Trineuron en telt 8 fulltime ingenieurs die klanten wereldwijd oplossingen aanbieden

een gegeven magazijnsituatie hebt aanschaft.

op het gebied van energieopslag, -conversie en -beheer.

Maar ook het belang van bedieningsgemak,
ergonomie en veiligheid moet niet worden

... op onze website

onderschat voor het welzijn van de chauffeurs
die er dagelijks mee moeten werken. De heftrucktest biedt daar direct en indirect inzicht

Scan deze pagina met de Layar

in. Maak daar dan ook handig gebruik van,

app op uw mobiele telefoon of

voordat een keuze wordt gemaakt.

tablet voor meer nieuws.

● Vanderlande breidt capaciteit uit bij
Schotse Schuh

● Egemin sluit boekjaar 2013 positief af
● UPS breidt Europese airhub uit
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in de interne
logistiek

niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te
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Gratis een wekelijkse
update
Logistiek Totaal is het
vakblad voor managers in
de interne logistiek, waarbij
producten en diensten
centraal staan. Nieuwe
en bestaande producten
worden in het licht gezet,
praktisch beoordeeld en
bekeken.

gebruiken informatie te controleren.
Leveringsvoorwaarden:
www.eismamediagroep.nl
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Achtergrond tekst: Buro Andersom foto’s: AWPT, Midac

Het snellaadsysteem van Aker Wade maakt een meerploegendienst zonder wisselbatterijen mogelijk

Amerikaanse snellader wil Europa veroveren

Weg met de wisselbatterij
Een intensieve meerploegen inzet zónder wisselbatterijen. In Noord-Amerika bewijst Aker Wade al jaren dat het
mogelijk is. Het snellaadsysteem van de producent moet nu de Europese eindgebruiker overtuigen.

Met het Single Battery Operation (SBO) concept ontwierp

ropese markt is heel anders dan die in Noord-Amerika”, weet

het Amerikaanse Aker Wade Power Technologies (AWPT)

Michiel Hendriksz, algemeen directeur bij Aker Wade Europe

een geavanceerd snellaadsysteem voor onder andere elek-

(AWE). “Wij kennen een veel fijnere distributie en leveranciers

trische hef- en magazijntrucks. De SBO-formule is eenvou-

werken soms al jarenlang met bestaande, regionale dealers.”

dig: één elektrische machine, één tractiebatterij, en tóch

6

meerdere ploegendiensten, zeven dagen per week.

Opbouwfase

Sinds de introductie van het concept, in 2004, leverde AWPT

Om toch ook in Europa een voet tussen de deur te krijgen,

in de VS en Canada meer dan 13.500 systemen. Nu is de tijd

besloot Aker Wade een pilot te starten in Spanje en

rijp om ook Europa te veroveren, aldus de producent. “De Eu-

Portugal, waar inmiddels 65 laadsystemen zijn geleverd.

april 2014
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“We zitten echter nog steeds in de opbouwfase. Het is nu
tijd om meer dealers te zoeken in europa”, vervolgt Hendriksz. Nieuwe partners zoekt hij vooral onder de batterijleveranciers. “Zij hebben direct contact met de klant en
weten als geen ander wat de wensen en behoeften van die
klant zijn.”

Tijdens het laden van de batterij wordt gewerkt met extreem

In Nederland werkt AWe samen met IBG. Maar die samen-

hoge stroom, vergelijkbaar met een pitstop bij de Formule 1

werking is niet exclusief, weet Hendriksz. “We willen onze

BmwT-enerGielABel
Klasse-I

Klasse-I

Klasse-V

Deze lader voldoet aan alle eisen
voor de aangegeven klasse.

sse

sse
-V

Klasse-VI

nogal. En dat geldt ook
voor de netvervuiling.
Om het marktaanbod
gaf de BMWT opdracht tot
de ontwikkeling van een
gecertificeerd systeem

zeer inefficiënt

Klasse-IV

MIDAC Nederland BV

batterijladers verschilt

‘transparant’ te krijgen,
K la

Klasse-IV

batterijen”, noemt Hendriksz het. Het sBo-concept stelt
deze bedrijven volgens hem in staat om hun elektrische in-

D

I

huizen. “Bedrijven die ‘last’ hebben van het wisselen van

Klasse-III

-V

portinzet. twee- of drieploegendiensten, koel- en vries-

H

sse

Die eindgebruiker heeft een zware, intensieve intern trans-

U R Z AA M

zeer efficiënt

Klasse-II

eXtreem hoge stroom

DU

EI

Klasse-I

K la

veiligheid verhogende oplossing kan bieden.”

voor tractieladers

- II

derscheiden en de eindgebruiker een kostenbesparende en

Het rendement van

BMWT-efficiencylabel

sse

uniek concept in huis, waarmee hij zich duidelijk kan on-

K la

Maar met ons systeem heeft ook die batterijleverancier een

- III

van uit dat we meteen honderden systemen verkopen.

K la

visvijver vergroten en zoeken meer partners. Ik ga er niet

Achtergrond

ook bij DHL in België zijn al enkele laders in gebruik.

0318-678230

verkoop@midacbatteries.com

voor het classificeren van
laders. Een energielabel

tern transportvloot vrijwel continu in te zetten. Zonder dat

voor laders van tractiebatterijen, dus. Met dit BMWT-Energielabel, eind

de batterij moet worden gewisseld, of 8 tot 10 uur aan de

2012 geïntroduceerd, wil de brancheorganisatie afnemers en gebruikers

lader hangt. Het is mogelijk doordat met een extreem hoge

snel, eenvoudig en onafhankelijk informeren over de efficiëntie en

stroom – tot 50% van de batterijcapaciteit – wordt geladen.

kwaliteit van een lader.

Daarbij wordt de batterij voortdurend door een energie ma-

Het ‘BMWT-Energielabel laders tractiebatterijen’ onderscheidt meer en

nagement systeem bewaakt.

minder energiezuinige laders, zowel van het hoogfrequent (HF) als van het

De laders hebben slechts één uur laadtijd nodig per ploe-

50Hz-type, in 6 verschillende klassen.

gendienst. In de meest ideale situatie is dat uur niet aan-

Het label is ook van invloed op de Energie Investerings Aftrek (EIA).

eengesloten. Door bijvoorbeeld twee keer een kwartier in

Voorheen was die EIA-regeling, bedoeld voor bedrijfsmiddelen die een

de koﬃepauzes en één keer een half uur tijdens de lunch te

energiebesparing opleveren, van kracht voor álle HF-laders, ongeacht

laden, blijft de batterij in zijn ‘sweet spot’. “Dat is het gebied

rendement. Diverse merken zijn echter ‘afgetest’, omdat ze in klasse 3

tussen 30 en 85% lading, waarin een batterij de beste pres-

of lager uitkwamen. De subsidie is tegenwoordig alleen nog geldig voor

taties levert”, legt Hendriksz uit.

laders die in klasse 1 of 2 vallen.
Op het moment van het ter perse gaan van deze uitgave beschikten 4

‘disciPLine essentieeL’

aanbieders over het ‘Energielabel laders tractiebatterijen’: Celectric, GNB

Het belangrijkste voordeel is het wegvallen van de wissel-

Industrial Power, Hoppecke en Midac. De volledige lijst van energiezuinige

batterij. Dit betekent niet alleen een lagere investering.

bedrijfsmiddelen waarvoor investeringsaftrek kan worden aangevraagd is

Doordat het batterij wisselen vervalt, wordt tevens de

te vinden op de Energielijst (www.agentschap.nl).

operatie veiliger. De kans op letsel of schade daalt. ook is de

u
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Dé vakbeurs die alle logistieke processen met elkaar verbindt

EVENEMENTENHAL HARDENBERG
2, 3 en 4 september 2014

EVENEMENTENHAL VENRAY
18, 19 en 20 november 2014

 Combinatiebeurs met TIV en METAVAK
 Technisch georiënteerd publiek
 Gericht op Noord- en Oost-Nederland

 Combinatiebeurs met TIV
 Technisch georiënteerd publiek
 Gericht op Zuidoost Nederland

Evenementen

HAL

HARDENBERG
GORINCHEM
VENRAY

Meer info? I www.evenementenhal.nl / T 0523–289 898

Het ‘closed loop’ systeem controleert continu alle kritische
factoren, zoals temperatuur, voltage en de mate van
(ont)lading. “Als een kritische grens wordt overschreden,
stopt het laadproces direct. Een batterij kan dan nooit
beschadigd raken tijdens het laden”, stelt Hendriksz.
STROOMVERBRUIK
Een derde tegenargument betreft het stroomverbruik.
Snelladen verbruikt volgens tegenstanders meer stroom
dan traditioneel of opportunity laden. Bij normaal laden
wordt echter tot 116% van de batterijcapaciteit aan energie
gebruikt (voor finalizing, egalisatie en het mixen van lood
De laders zijn uitgerust met een ‘closed loop’ dat alle kritische

en zwavelzuur om aanslag op pijp en platen te voorkomen,

factoren continu controleert om beschadiging van de batterij

red.). “Omdat een batterij in een SBO-inzet slechts één keer

te voorkomen

per week zo’n langzame, traditionele lading nodig heeft,

ACHTERGROND

‘closed loop’ systeem, is ook dat volgens Hendriksz niet juist.

besparen we 6 x 16% van de benodigde stroom”, rekent
Hendriksz voor.
u

kostbare investering in een batterijwisselstation overbo-

Wel is er voor het snelladen op de AWPT-wijze een zwaarde-

dig. De batterij kan immers decentraal, daar waar de truck

re stroom nodig. Afhankelijk van de kostprijs die is overeen-

wordt ingezet, worden geladen.

gekomen met de energieleverancier kan dit op de factuur

Daarnaast neemt de productiviteit toe en kunnen mede-

terug te vinden zijn.

werkers efficiënter worden ingezet. Onder de streep resulteert het volgens Hendriksz in een gemiddelde terugverdientijd van anderhalf jaar. “Maar het succes valt of staat
met de discipline van de chauffeurs”, voegt hij er aan toe.
“Als er één pauze niet wordt geladen, zou dat nog kunnen.

REKENVOORBEELD

Worden er twee pauzes overgeslagen, dan heb je alsnog een

Het rendement en de laadfactor van een lader zijn mede bepalend voor

probleem.”

de hoeveelheid stroom – en daarmee de kosten – die nodig zijn om een
batterij te laden. De rekensom is simpel: vermenigvuldig de spanning

TEGENGELUIDEN

(volt) met de stroomsterkte (ampère) en met de laadfactor en deel die

Er zijn ook tegengeluiden hoorbaar als het gaat om snella-

door het rendement van de lader.

den. Het zou de levensduur van een batterij verkorten. “On-

Om een batterij met 23 kW te laden, is bij een zuinige HF-lader met

zin”, aldus Hendriksz. “De batterij wordt weliswaar inten-

een rendement van 0,92 en een laadfactor van 1,08 dus 27 kW (23 x

siever gebruikt, maar dan wel gecontroleerd intensiever. Wij

1,08/0,92) nodig. Een minder energiezuinige conventionele lader – met

halen juist meer amps uit de batterij gedurende de tech-

een rendement van 0,8 en een laadfactor van 1,3 – heeft voor diezelfde

nische levensduur. Een batterij die met onze laders wordt

hoeveelheid energie 37 kW (23 x 1,3/0,8) nodig. Een verschil van ruim 37%.

geladen, gaat gemiddeld 4 tot 5 jaar mee en kan in die tijd

Bij een energieprijs van € 0,145 per kW, scheelt dit € 1,45 per lading.

per dag 160% van zijn capaciteit aan energie leveren.”

Afhankelijk van de intensiviteit van de intern transportinzet kan het

Ook zou het snelladen schadelijk zijn voor de batterij. Door-

kostenvoordeel op jaarbasis behoorlijk oplopen.

dat de laders van AWPT zijn uitgerust met een zogeheten

9
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Praktijk tekst en foto’s: Buro Andersom

Silm4 helpt bol.com om beter te bepalen welke artikelen wel en welke niet op voorraad worden gehouden

Ruim 7 miljoen actieve artikelen productief en effectief aansturen

Bol.com halveert out
of stocks met Slim4
Om de fors groeiende en steeds complexer aan te sturen voorraden optimaal te kunnen beheren, schafte bol.com
Slim4 van Slimstock aan. Met het voorraad optimalisatiesysteem wordt het assortiment productiever en effectiever
aangestuurd en is het aantal out of stocks gehalveerd. Essentieel voor iedere e-tailer, want online geldt steeds meer:
geen voorraad is geen deal.

10

E-commerce zit al jaren in de lift.

der. Maar ook in andere markten

Het complete assortiment telt

verlener die een groot deel van de

De totale marktomzet uit online

timmert bol.com hard aan de

inmiddels ruim 7 miljoen actieve

logistiek voor bol.com verzorgt.

verkopen in Nederland groeide

weg. In 2013 opende bol.com drie

artikelen. En dat aantal groeit nog

het afgelopen jaar naar zo’n € 10,5

nieuwe webwinkels, waarmee

dagelijks. Tussen de 100.000 en

‘We leggen de lat hoog’

miljard. Een deel van die omzet

het totaal werd gebracht op 21

150.000 van die artikelen liggen

“Met de groei van ons assorti-

komt op het conto van bol.com.

winkels, waaronder dier, tuin &

in Waalwijk op voorraad in het

ment zijn we steeds meer actief in

Op het gebied van entertainment

klussen, wonen & slapen en sport

fulfilment center van Docdata, de

voorraad-intensieve productgroe-

en boeken is het bedrijf marktlei-

& vrije tijd.

full service e-commerce dienst-

pen”, weet Caspar Kerkvliet, direc-
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Praktijk
Met de groei van het assortiment is bol.com steeds meer actief in voorraad-

Caspar Kerkvliet, director supply chain & contracting bij bol.com: “We leveren

intensieve productgroepen

meer dan ooit uit voorraad. Een nog strakkere aansturing is dan cruciaal”

tor supply chain & contracting bij

belangrijkste winst zit ‘m in de

meer artikelen proactief op voor-

maken wat we wel en wat we niet

bol.com. “In veel van die nieuwe

aansturing van het steeds groter

raad. Slim4 zorgt voor een tijdige

op voorraad leggen. Daarbij wordt

markten is de onzekerheid in de

wordende assortiment. “Temeer

opbouw van die voorraden”, aldus

de mogelijke extra omzet die een

aanleverende keten groter dan in

omdat de complexiteit van het

Kerkvliet.

artikel genereert bij direct uitle-

de voor ons traditionele branches.

aantal producten in ons assorti-

Maar ook daar willen we onze

ment steeds groter wordt; in de

Geen voorraad, geen deal

gemoeid zijn met het op voorraad

klanten een maximale propositie

regel kopen klanten steeds meer

Omdat het assortiment groeit,

nemen en houden van dat artikel”,

bieden. We leggen de lat hoog.”

diverse producten bij ons. Doordat

is het voor bol.com minstens zo

legt Kerkvliet uit.

veren afgezet tegen de kosten die

Om de voorraden goed te kunnen

we beter kunnen sturen op uit-

belangrijk om op correcte wijze te

De voordelen zijn ook voor de

beheren, koos het bedrijf voor Slim4,

zonderingen, zijn we productiever.

kunnen beoordelen of artikelen

klant merkbaar. Bol.com levert

het voorraad optimalisatiesysteem

Ook bij nieuwe winkels, waar we

wel of niet op voorraad moeten

steeds beter op de momenten dat

van Slimstock. “Een bestaand, stan-

nog geen verkoophistorie hebben”,

worden gehouden. “De omloop-

de klant dat wil. Op korte termijn

daardpakket, dat maximaal schaal-

vult Kerkvliet aan.

snelheid daalt bewust omdat we

staat die klanttevredenheid voor

baar is en uitstekend omgaat met

Daarnaast zijn de servicelevels

meer verschillende artikelen op

omzet. Op de langere termijn

grote assortimenten. Slim4 heeft

aanzienlijk verbeterd en is het

voorraad nemen, ook minder hard-

voor klantentrouw. En dát is in de

zich ruimschoots bewezen bij groot-

aantal out of stocks gehalveerd.

lopende artikelen. De output van

e-commerce branche elementair.

handels, maar ook in retail”, licht

Daardoor is de beschikbaarheid

Slim4 helpt ons om op een schaal-

Er gelden immers harde wetten:

Kerkvliet de keuze toe. Tijdens een

gestegen. En dat resulteert weer

bare manier beter een keuze te

geen voorraad is geen deal.

stresstest bij bol.com bewees Slim4

in een verdere omzetgroei. Kerk-

zelfs probleemloos 17 miljoen sku’s

vliet: “We leveren meer dan ooit

binnen één uur te kunnen processen.

uit voorraad. En die trend zal zich

Uniek is volgens de director dat

verder ontwikkelen; klanten willen

vraagvoorspelling is geïntegreerd

immers betrouwbaar worden be-

met voorraadbeheer: “Dat maakt

leverd. Een nog strakkere aanstu-

het pakket buitengewoon krach-

ring is dan cruciaal.”

tig. Vraag en aanbod zijn immers

Het zwaartepunt ligt voor bol.com

met elkaar verbonden. En daar wil

in de piekmaanden november

Slim4, het voorraad optimalisatiesysteem van

je het liefst direct op schakelen.”

en december. Met het nieuwe

Slimstock.

systeem wordt de capaciteitsplan-

wie wat waarom?
Wie?	
Met ruim 7 miljoen artikelen en 21 winkels is
bol.com een van de toonaangevende spelers in
de Nederlandse en Belgische e-commerce markt.

Wat?	
S inds juli 2013 worden de voorraden beheerd met

Waarom?	
De voorraden groeien fors en de beheersbaarheid

Out of stocks gehalveerd

ning ook in die piek veel strakker

wordt complexer. Een stabiele voorraadtool is dan

Sinds een half jaar is het sy-

gepland. De eerste serieuze piek is

onmisbaar.

steem volledig operationeel. De

vlekkeloos verlopen. “We nemen

11
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Paspoort tekst: Buro Andersom foto’s: Still

Met een hefhoogte van 13 meter maakt de nieuwe Still FM-X een nog efficiëntere benutting van de opslagruimte mogelijk

Still lanceert nieuwe FM-X reachtruck range

Precisie op grote hoogte
Met de introductie van de gloednieuwe FM-X reachtruckserie lichtte Still tijdens een internationale persbijeenkomst
in Berlijn alvast een tipje van de CeMAT-sluier op. Een uitgebreid ergonomieconcept, actieve reductie van mastschommelingen en een restdraagvermogen van 1.000 kg op 13 meter hoogte kenmerken de nieuwkomer.

12

Op technisch gebied kent de nieuwe FM-X en-

Volgens de fabrikant kan de winst oplopen tot

reduceert – afhankelijk van de stuuruitslag –

kele interessante features. Zo maakt de Actieve

wel 80%.

automatisch de snelheid van de truck bij het

Last Stabilisatie (ALS) een productievere en

Doordat het bekende Optispeed systeem ook

nemen van bochten.

veiligere inzet mogelijk. Het systeem reduceert

op middelhoge hefhoogtes en tijdens het rij-

automatisch masttrillingen en -schommelin-

den masttrillingen tot een minimum beperkt,

1.000 kilo op 13 meter

gen die optreden bij het handlen van lasten op

stijgt de omzetsnelheid en blijft een veilige in-

De verbeterde stijfheid van de hefinrichting

grote hoogte en bij hoge snelheden. De wacht-

zet onder alle omstandigheden gewaarborgd.

en de nieuw ontwikkelde mast maken dat de

tijd wordt zo aanzienlijk gereduceerd, stelt Still.

Mede dankzij Curve Speed Control. Dit systeem

FM-X lasten tot 1.000 kg probleemloos heft
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naar een maximale hefhoogte van 13 meter.

zelfs een meerploegeninzet mogelijk maken

Een nog efficiëntere benutting van de opslag-

met slechts één batterijlading.

ruimte komt daarmee binnen handbereik.

in de ‘9 uur’-positie. Dit verhoogt de veiligheid,
ook bij hoge snelheden.

Paspoort

Zowel met de vingertop-bediening (links) als met de joystick zijn de hydrauliekfuncties nauwkeurig te bedienen dankzij fijngevoelige elektro-hydraulische ventielen

Tijdens het werk kunnen alle hydrauliekfunc-

In totaal telt de nieuwe reachtruckserie van

Volledig instelbaar

ties moeiteloos worden uitgevoerd via de

Still 6 verschillende hefcapaciteiten, variërend

De snelle en veilige op- en afstap van de FM-X is

vingertop-bediening of de joystick. In beide

van 1.000 kg tot 2.500 kg. De 1- tot en met

lager en breder dan die van zijn voorganger. Een

uitvoeringen zijn de hydrauliekfuncties nauw-

2-tons uitvoeringen zijn bovendien allemaal le-

nieuw en uitgebreid ergonomieconcept waar-

keurig te bedienen dankzij de fijngevoelige

verbaar met een extra smal chassis, voor inzet

borgt een ontspannen, comfortabele en veilige

elektro-hydraulische ventielen.

in bijvoorbeeld inrijstellingen of smalle gang-

inzet gedurende de complete shift. Bij het ont-

Alle relevante informatie, zoals snelheid, rij-

paden vanaf 2,40 meter breedte. De 2-tonner

werp van dit concept combineerde Still bewezen

programma, batterijstatus, maar nu ook het

is daarnaast ook verkrijgbaar als W- en EW-

features met compleet nieuwe ontwikkelingen.

gewicht van de last, is af te lezen op een over-

variant, met een breder chassis (respectievelijk

Het concept omvat onder andere een volledig

zichtelijk display.

1.470 mm en 16.70 mm, red.). De standaard

op het postuur en de individuele wensen van

truck heeft een chassisbreedte van 1.270 mm.

de bestuurder aan te passen werkplek. Niet

Verder zijn de trucks met hefcapaciteiten van

alleen de stoel, maar ook de ruime voetenplaat

Scan deze pagina’s met de Layar app op

1.4-, 1.7- en 2.0-ton ook beschikbaar met een

is proportioneel instelbaar. Via een elektrische

uw mobiele telefoon of tablet voor een

grotere bodemvrijheid en volrubber banden, voor

‘snel instelling’ (optioneel) kan de positie van

videoverslag.

een gecombineerde binnen- en buiteninzet.

de voetenplaat worden opgeslagen in het
geheugen en met één druk op de knop in de

Energiebesparend

gewenste stand worden teruggeplaatst. De

De 48 volt AC-aandrijfmotor geeft de reach

stuurkolom is nu ook in hoogte verstelbaar.

truck een krachtig acceleratievermogen en
maakt een maximale rijsnelheid van 14 km/h

Optimaal zicht

en een hefsnelheid tot 0,50 m/s mogelijk. Alle

De kantelbare zitplek, de unieke mast-sideshift,

aandrijvingen, inclusief de stuurfuncties, zijn

een asymmetrisch geplaatste vrije hefcilinder

volledig ingekapseld en dus optimaal be-

en het zicht-geoptimaliseerde beschermdak

schermd tegen omgevingsinvloeden als stof,

bieden de bestuurder een optimaal zicht op

vuil en vocht.

last en werkomgeving. Ook op grote hoogte.

Een ruime keuze aan batterijen, met capaci-

En zonder risico op nek- of rugklachten. Voor

teiten van 360 Ah tot 930 Ah, garandeert voor

de minder ervaren reachtruckchauffeur maken

elke inzet het juiste vermogen.

voorprogrammeerbare hefhoogtes en camera-

Energieterugwinning tijdens het remmen,

systemen toch een nauwkeurige in- en uitslag

energiebesparende ledschijnwerpers en de

op die grotere hoogte mogelijk.

mogelijkheid om met het energie-efficiëntie

Het volledig elektrische 360° stuursysteem

programma Blue-Q via één druk op de knop

maakt het manoeuvreren met de reachtruck

tot 10% energie te besparen (zonder dat dit de

soepel en eenvoudig, zelfs met zware lasten. Bij

prestaties merkbaar beïnvloedt, red.) moeten

het rechtuit rijden staat het stuurwiel constant

Naam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Functie:
Hefcapaciteit:
Hefhoogte:
Restdraag
capaciteit:

Still FM-X
Hamburg, Duitsland
april 2014
reachtruck
1.0- t/m 2.5-ton
maximaal 13 meter
1.000 kg
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Achtergrond tekst: Martin Althoff foto’s: TES en Ziut

Magazijnen vereisen een goede verlichting; dat kan met tl en met led

Deel 1 - Wat is de beste magazijnverlichting?

Tl versus led

De stroomkosten voor magazijnverlichting maken al gauw 50% van de totale energierekening uit. Goed licht en een
lagere energierekening wil iedereen en dit komt ook nog ten goede aan de ‘carbon footprint’. Maar welke verlichting is
nu de beste, het zuinigst en hoe zit het met de prijs en de terugverdientijd (ROI)? De spotlight is in dit eerste deel gericht
op tl en led. In het volgende nummer wordt een aantal recente cases met tl en led behandeld om te bepalen hoe deze
verlichtingssystemen in de dagelijkse praktijk scoren.
Als een werkomgeving onvoldoende is verlicht, tast men in

deel om hun visie en input en concluderen dat er zonder

het duister en dat leidt tot fouten en gevaarlijke situaties.

gedegen langlopend technisch vergelijkingsonderzoek en

Denk daarbij aan donkere paden, traptreden of een draai-

een kosten/baten analyse geen onbetwiste ‘winnaar’ valt te

ende machine die niet goed zichtbaar is. Waar een goede

benoemen.

werkplekverlichting aan moet voldoen, staat daarom spe-

14

cifiek omschreven in de Arbowet en de NEN-normen voor

Pro TL

werkplekverlichting.

Verlichtingsadviseur Frank Sneekes van Total Energy Solutions

Gedurende vele decennia is met name tl-verlichting de

(TES) uit Beverwijk is ervan overtuigd dat tl-verlichting nog lang

meest gangbare en betrouwbare verlichtingsbron voor

niet is uitgerangeerd. Led heeft op termijn wel potentie. ‘Maar

bedrijven gebleken. Het alternatief is ledverlichting. Deze

nu nog niet’, luidt zijn stellige mening. De vermeende voordelen

verbruikt minder stroom, heeft een lange levensduur en

van led worden volgens hem te veel opgeblazen, waardoor

wordt tegenwoordig trendy vermarkt onder de noemer

verkeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Voor het stroom-

‘duurzaam’. De argumenten voor led of tl zijn vaak geba-

verbruik wordt led vaak vergeleken met de conventionele tl/

seerd op ingewikkelde technische specificaties en bereke-

T8-buis en dan pakt led inderdaad gunstiger uit. Het verschil

ningen, die voor niet-elektrotechnici vaak verwarrend over-

met de laatste tl/T5-longlife generatie is veel minder groot dan

komen. We vroegen twee verlichtingsadviseurs in dit eerste

men doet voorkomen. T5 is dunner en wat korter dan T8, maar
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Voor wie nieuwe magazijnverlichting wil aanschaffen,
of de bestaande verlichting wenst uit te breiden of te
verbeteren, raden we aan om samen met een onafhankelijke
verlichtingsexpert een kijkje te nemen bij diverse bedrijven
waar de keuze voor led of tl al is gemaakt. Informeer naar de
investeringskosten en het daadwerkelijke energieverbruik. Voer
vergelijkende lichtmetingen uit op de werkvloer, in gangpaden

Een orderverzamel-

en op werkplekken met een luxmeter, of laat een expert dat

gebied stelt andere

doen. En ervaar vooral zelf de verlichting in zijn totaliteit.

verlichtingseisen dan
een gangpad

levert meer licht bij een 40 tot 60% lager stroomverbruik.

worden gerealiseerd. Bovendien zullen de prijzen zeker nog

De crux zit ‘m volgens Sneekes in de terugverdientijd (ROI).

verder dalen.

De energiezuinige en relatief goedkope T5 verdien je ten op-

Een ander ijzersterk punt van led is dat deze altijd de maximale

zichte van de T8 al binnen 1,5 jaar terug; led vergt vergeleken

lichtopbrengst levert, ongeacht de omgevingstemperatuur; de

met T5 een veel langere terugverdientijd. Een tl-buis koop je

warmteontwikkeling blijft daarbij beperkt. Dat maakt led bij

namelijk al voor pakweg 5 euro, terwijl een led-equivalent

uitstek geschikt voor toepassing in koel- en vrieshuizen.

nog steeds ergens rond de 60 euro ligt. Gerekend over alle

Dat voordeel wordt overigens ook door Sneekes bevestigd. Tl/

lampen die in het dc branden, heb je het over flinke investe-

T5 haalt zijn maximale lichtrendement bij een omgevingstem-

ringen en daarmee de langere terugverdientijd. Daar weegt

peratuur rondom de 25 graden Celsius. Daaronder en daar-

zelfs een wat lagere energierekening niet voldoende tegenop.

boven neemt het lichtrendement van deze tl-buis sterk af. De

Bovendien blijkt de maximale brandduur van led volgens

conventionele tl/T8 buis is wat dat betreft minder kritisch en

hem in de praktijk vaak veel lager te liggen dan de fabrieks-

volgens De Graaf de reden waarom velen toch nog de voorkeur

opgave voorspiegelt en neemt de lichtopbrengst na verloop

geven aan deze conventionele T8-verlichting boven tl/T5.

van tijd flink af. Longlife T5 buizen leveren amper 10%

Functioneel en stroom-technisch is led inmiddels ruim voor-

lichtverlies op na 20.000 branduren. Loodrecht onder het

bij tl/T8 en evenaart led op zijn minst de tl/T5 verlichting.

led-licht gemeten is de lichtopbrengst maximaal en soms

De smalle, kegelvormige en naar beneden gerichte licht-

zelfs verblindend voor omhoog kijkende reachtruckchauf-

bundel van led ziet De Graaf juist als voordeel; hiermee kun

feurs; zijwaarts daarvan neemt de lichtintensiteit expo-

je het magazijn zonder gebruikmaking van reflectoren veel

nentieel sterk af. De rondom stralende tl-buis met reflector

beter uitlichten.

geeft een egale lichtverspreiding in de omgeving. Om met

De aanschafprijs van led is momenteel inderdaad nog

led dezelfde lichtopbrengst per vierkante meter te krijgen,

steeds hoger dan tl, dus blijft het mede afhankelijk van het

zul je volgens hem dus meerdere led-armaturen moeten

aantal branduren en het energietarief of de investering snel

ophangen en dan wordt het totale stroomverbruik vanzelf

kan worden terugverdiend. Led is nieuw en zuinig en appel-

ook weer hoger.

leert volledig aan de duurzaamheidtrend en dat is de reden

Achtergrond

Samenvatting

waarom steeds meer (nieuwbouw)projecten ermee worden
Pro LED

uitgerust.

Verlichtingsadviseur Maarten de Graaf van Ziut uit Arnhem
reageert op het betoog van zijn concullega en verkiest led
juist boven tl, al is ook hij beslist niet blind voor de feiten.
Led gaat het volgens hem op den duur echt helemaal maken. De led-ontwikkeling gaat razendsnel en de prestaties
worden doorlopend verbeterd. Energiebesparingen van 30
tot 50% ten opzichte van T8 behoren zeker tot de mogelijk-

Met een luxmeter is de

heden en zijn in de praktijk volgens De Graaf aantoonbaar

daadwerkelijke licht-

gerealiseerd. Door de verlichting dynamisch te maken met

opbrengst in lumen

bewegingssensoren kunnen zelfs besparingen tot 65%

nauwkeurig te bepalen
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Praktijk tekst: Martin Althoff foto’s: Lalesse

De AutoStore bij FS bevat 13.000 kunststof bakken op een oppervlakte van 750 vierkante meter

Fulfilment Solutions schaft Autostore aan

Compacter opslaan,
sneller verzamelen
Logistiek dienstverlener Fulfilment Solutions heeft onlangs het compacte opslag- en orderpicksysteem AutoStore van
Lalesse Europe uit Doesburg in gebruik genomen. Tien robots zorgen ervoor dat twee orderpickers maar liefst 500
picks per uur kunnen realiseren.

16

Het Autostore-systeem wordt bij

De snelle groei zorgt ervoor dat

raamwerk op een oppervlakte van

artikelen naar de orderpickers

Fulfilment Solutions in Nieuw-

de bestaande logistieke operatie,

750 vierkante meter zijn opgesta-

toebrengen.

Vennep ingezet voor de orderver-

gebaseerd op legbordstellingen

peld. Over het raamwerk rijden

werking van retailers als Mconomy

en barcodescanning, niet langer

10 robots, die de bakken uit het

Entresol

(mobiele communicatieproduc-

voldoet. De orderpickers waren

raamwerk tillen en naar de ‘poor-

Bijzonder is dat het systeem op

ten) en Manta (cadeauartikelen).

70% van hun tijd bezig met lopen

ten’ van het systeem brengen.

een entresolvloer in het ware-

“Het AutoStore-systeem van

van de ene naar de andere pick

Daar staan de orderpickers die het

house van moederbedrijf CTS

Lalesse levert de efficiëntie die

locatie. Dat moest volgens Kers-

juiste aantal uit de bakken pakken

Group is geplaatst. De hoogte van

wij zoeken en is daarnaast erg

bergen beduidend beter kunnen.

en in verzenddozen leggen. Het

het systeem is daardoor beperkt

compact en flexibel”, stelt Steven

Het AutoStore-systeem van Fulfil-

zijn dus niet langer de orderpic-

tot 9 bakken, terwijl AutoStore

Kersbergen, managing director

ment Solutions telt 13.000 kunst-

kers die naar de artikelen hoeven

tot 16 bakken hoog kan gaan. Op

van Fulfilment Solutions.

stof bakken, die in een aluminium

te lopen, maar de robots die de

deze manier wordt de beschikbare

april 2014
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ruimte in het warehouse volgens

van retourgestuurde goederen.

Fulfilment Solutions heeft een warehouse van 13.500 vierkante

Kersbergen het best benut. Dat

Op piekmomenten kunnen ze

meter met 26 laaddocks en ruim 10.000 palletlocaties.

niet de maximale hoogte van het

echter ook worden bijgeschakeld

Daarnaast beschikt de CTS Group over 7.000 vierkante meter

systeem wordt gebruikt, betekent

als orderpickstation. Alleen al met

externe opslagruimte.

dat de bakken over een groter

de twee carrouselpoorten kunnen

oppervlak zijn verdeeld. Dat heeft

500 picks per uur worden gehaald.

weer als voordeel dat de snello-

Dat betekent volgens Kersber-

pers in de bovenste twee lagen

gen dat elke 7 seconden één pick

Lalesse is eind oktober 2013 begon-

ter kunnen verzorgen dan onze

blijven liggen, zodat de robots

wordt gerealiseerd. Voorheen lag

nen met de bouw van het systeem.

concurrenten.” E-fulfilment is door

minder diep hoeven te ‘graven’.

dat nog op 23 tot 27 seconden pp.

Behalve het AutoStore-systeem

de stijgende vraag van webwin-

Het systeem kent in totaal 4 poor-

Omgerekend over de beschikbare

omvat het project ook de installatie

kels een groeimarkt, maar er zijn

ten. Twee daarvan zijn uitgerust

medewerkers zijn dat met de Au-

van twee kleine zwaartekracht-

volgens hem nog maar weinig

als carrouselpoorten, wat bete-

toStore tussen de 1.000 tot 7.000

banen voor de aanvoer van lege

logistiek dienstverleners op dit ter-

kent dat voor de aan- en afvoer

orders per dag.

verzenddozen en een aangedreven

rein met een passende logistieke

rollenbaan voor de afvoer van volle

operatie die deze nieuwe markt

worden gebruikt. De andere twee

Systeemvergelijking

verzenddozen. Twee spiraalconvey-

tegemoetkomt.

zijn conveyorpoorten, die één

De keuze voor AutoStore volgde na

ors zorgen daarnaast voor de aan-

Een ander voordeel is de schaal-

kanaal hebben voor zowel de aan-

een uitgebreid onderzoek van Bob

voer van bulkvoorraad en de afvoer

baarheid van het systeem. In

als afvoer van bakken.

Oudshoorn, student van de Hoge-

van verzenddozen. Eind februari

december is het aantal orderregels

school Amsterdam. Hij vergeleek

2014 is het hele systeem in gebruik

gestegen tot 7.000 per dag, een

genomen.

piek waarvoor Kersbergen 50 men-

van bakken gescheiden kanalen

Orderverzamelen

verschillende orderpicksystemen

Alle poorten zijn voorzien van

met elkaar, waaronder voicepic-

touchscreens, labelprinters en

king, pick-to-light, mini-loads,

Schaalbaarheid

AutoStore zal dat voortaan veel

barcodescanners, die als extra

shuttles en een sorter in combina-

AutoStore is volgens Kersber-

minder zijn. Door dubbele diensten

controlemiddel bij het orderpicken

tie met batchpicking. Kersbergen

gen niet alleen een interessant

te draaien kunnen ze snel opscha-

worden ingezet. De snelle car-

ontdekte de AutoStore op de vak-

systeem uit financieel oogpunt,

len. De 10 robots zijn volgens de

rouselpoorten worden uitsluitend

beurs Logistica in 2012. Uitgaande

maar ook een systeem waarmee

berekende scenario’s voorlopig

ingezet als orderpickstation. De

van een groei van het aantal

CTS Group zich wenst te onder-

ruim voldoende, maar ook dat

conveyorpoorten zijn bedoeld voor

orderregels bleek investeren in dit

scheiden in de markt. “Hiermee

aantal kan desnoods worden uit-

het aanvullen van de voorraad en

systeem uiteindelijk het meest

laten we klanten zien dat we

gebreid. Zo is er een fictief scenario

voor het terug op voorraad leggen

geschikt voor de CTS Group.

hun logistiek sneller en efficiën-

met 20 robots doorgerekend.

Praktijk

Fulfilment Solutions

sen heeft moeten inhuren. Met

wie wat waarom?
Wie?	
Fulfilment Solutions – onderdeel van CTS Group –
is een internationale logistiek dienstverlener die
opereert vanuit een strategische locatie nabij
Schiphol.

Wat?	
Fulfilment Solutions heeft het compacte
opslag- en orderpicksysteem AutoStore van
magazijninrichter en automatiseerder Lalesse
Europe aangeschaft.

Waarom?	
De orderpickers van FS waren 70% van hun tijd
bezig met lopen van de ene naar de andere
picklocatie. Dat moest beduidend beter kunnen
met een ‘goods to man’- systeem.

Met de AutoStore wordt elke 7 seconden 1 pick gerealiseerd

17
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Interview tekst EN FOTO’S: Martin Althoff

Nuchtere wereldverbeteraar uit Den Dolder

Overtoom is Manutan
Vanwege de vele reclamespotjes met Bob de Haan is het vrijwel niemand ontgaan. Overtoom gaat voortaan verder
onder de bedrijfsnaam Manutan. Het postorderbedrijf uit Den Dolder maakt al langer deel uit van de Franse Manutan
Group. De bedrijfsfilosofie, verwoord door mananing director Benelux Ghislaine Duymelings, mag best opmerkelijk
worden genoemd.

18

De visie van de Manutan Group kenmerkt zich onder andere

Hoe realiseer je dat?

door het aangaan van warme, oprechte en persoonlijke

“We zetten diverse middelen in om de medewerkers

relaties met personeel en klanten. Dat klinkt op zijn minst

gelukkiger, fitter en zelfstandiger te maken. Zo hebben we

filantropisch en lijkt ook tegenstrijdig met de realiteit van

een sportcomplex, waar we sport inzetten om bepaalde

de keiharde Westerse zakenwereld. Met de naamswijziging

competenties te ontwikkelen. Elke medewerker bepaalt een

wil postorderbedrijf Overtoom International in Den Dolder

doel dat, en een strategie die hij of zij wil bereiken, en doet

onderstrepen dat het binnen de Manutan Group voortaan

veel aan zelfreflectie op de weg naar het te behalen doel. Zo

onderdeel is van een Europese familie, met 25 vestigingen

sta ik zelf dikwijls te kickboxen met een medewerker van het

in 19 landen. De totale onderneming telt ruim 1.850

magazijn, die nota bene mij coacht. Bij welk bedrijf maak je

medewerkers. Samen bedienen zij meer dan 600.000

dat mee? We hebben tuinen waar medewerkers leren de

Europese klanten met 200.000 verschillende artikelen.

natuur te respecteren. En we hebben een eigen mediatheek,

april 2014
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duurzame producten. We hebben dus niet zomaar lukraak

het doel om op een andere manier dingen te leren. Binnen-

alle artikelen van een leverancier toegevoegd. Daarmee heb-

kort gaan we aan de slag met een eigen restaurant (dat nu

ben we een totaal assortiment opgebouwd. Dus niet enkel

nog wordt uitbesteed), om mensen te verbinden met zichzelf,

rekken, maar ook handling & lifting, verpakkingen etc; alles

anderen en de natuur. In Frankrijk hebben we een eigen

wat nodig is in een magazijn, kan bij Manutan worden

universiteit met een heel scala aan opleidingen gericht op

besteld. Door één leverancier te hebben, worden inkoopkos-

ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en autonomie.”

ten in het totale proces bespaard.”

Zijn er geen bedrijfseconomische doelstellingen?

Hoe verloopt het logistieke afhandelingsproces?

“Zeer zeker wel. Maar we zien winst als een resultaat van wat

“Nadat de bestelling is ingevoerd, wordt deze binnen 24 uur

we doen, niet als doel. Dat menen we oprecht. Natuurlijk

vanuit ons magazijn in Den Dolder verzonden. Vanaf

hebben we een gezonde financiële situatie nodig, maar dit is

januari komt een klein gedeelte van de leveringen vanuit

het gevolg van hoe we onze medewerkers en klanten
benaderen. We zijn er bovendien van overtuigd dat, wanneer
onze medewerkers creatiever zijn, ze meer verantwoordelijk-

‘ Ondernemen voor een betere

heid nemen en zij beter in staat zijn onze klanten te helpen. Als

wereld’ is het motto’

oprechtheid, eerlijkheid en persoonlijk contact in het DNA van

Interview

waar medewerkers boeken en films kunnen lenen, ook met

ons allemaal zit, wordt de klant daar beter van en uiteindelijk
de hele samenleving. We zijn van oudsher een ‘distance seller’.
Maar we merken dat we juist in tijden van webshops en apps

ons magazijn in Frankrijk. Deze worden dezelfde dag

het verschil kunnen maken door óók hele persoonlijke relaties

verstuurd naar onze logistieke partner en ook binnen 24 uur

aan te gaan. We kunnen de klant op veel meer terreinen van

bij de klant geleverd. Mocht een klant een product uit het

dienst zijn als we investeren in oprecht persoonlijk contact.”

magazijn in Den Dolder bestellen, én een product uit het
magazijn in Frankrijk, dan worden deze dezelfde avond bij

Zijn er groei- en uitbreidingsplannen?

elkaar gebracht bij onze logistieke partner en vandaaruit in

“We breiden het assortiment zowel in de breedte als in de

één levering de dag erna bij de klant afgeleverd.

diepte uit van 32.000 naar 40.000 producten. De focus ligt op

De aandacht voor TCO is ook zichtbaar binnen de logistiek.

producten die het werk leuker, makkelijker, veiliger en

Bijvoorbeeld door verschillende vormen van leveringen aan

socialer maken. Daaronder vallen rekken, intern transportma-

te bieden richting onze klanten, zoals weekleveringen. Ook

terieel, verpakkingen, afvalverwerking, werkkleding,

montage op locatie en leveren op specifieke tijdstippen zijn

veiligheidsproducten en werkplaatsinrichting. Kortom, alles

standaarddiensten die we leveren.”

wat in een magazijn nodig is. Daarnaast geeft Manutan
advies over de routing en planning van logistiek; over design,
geeft Manutan een BMWT-keuring voor stellingmateriaal

Profiel

van alle reguliere stellingaanbieders af. Al die diensten

Naam:

leveren we met volledige professionele projectbegeleiding en

Functie:	managing director Benelux

functionaliteit, ergonomie en duurzaamheid. Bovendien

het gemak van één aanspreekpunt. Verder hebben we veel
intern transportmaterieel in de vorm van palletwagens en

Ghislaine Duymelings (44)
bij Manutan

Arbeidsverleden:	22 jaar werkzaam bij Manu-

steekwagens en soortgelijke transporthulpmiddelen in het

tan, begonnen als mar-

assortiment. Het enige dat we niet verkopen, zijn grote

keting manager in België,

aangedreven heftrucks. Hier zijn gespecialiseerde bedrijven

verschillende internatio-

met bijbehorende onderhoudscontracten voor.”

nale functies bij de Manutan holding in Frankrijk,

Wat is het onderscheid met de concurrentie?

Duitsland, Italië, Portugal,

“De klant krijgt van ons oprecht advies. We proberen niet

Spanje en België.

‘meer’ te verkopen dan nodig, integendeel. We kijken echt
naar wat er in het specifieke geval nodig is en helpen de
klant geld te besparen. Daarnaast hebben we een speciaal

Opleiding:	BBA aan de European
University in Antwerpen

Hobby’s:	lezen, films, sport

door ons geselecteerd assortiment met aandacht voor
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Het QuickPick Remote systeem van Crown biedt een flinke productiviteitstoename en een lager energieverbruik bij het orderverzamelen

CROWN GPC 3000 QUICKPICK REMOTE

MET AFSTAND BETER
De Crown GpC 3000 orderpicker met Quickpick Remote biedt, dankzij de afstandbediening, een makkelijkere en
eﬃciëntere manier van orderverzamelen. in onze test is de winst overduidelijk terug te zien. Daarbij bespaart het
systeem tevens energie. orderverzamelen wordt vanaf nu beslist anders.

De orderverzameloplossing van Crown werd voor het eerst

de handschoen voor de orderpicker. Dankzij het ‘wielren-

getoond tijdens de LogiMAT 2013, waar de innovatie met-

handschoentje’ heb je als gebruiker de rijknop altijd onder

een de Best Product Award in de wacht sleepte. Sindsdien

handbereik. Daarbij is het systeem zelfs bruikbaar als je de

heeft Crown het bewust rustig gehouden rondom de Quick-

handen vol hebt met een gepickt item.

Pick Remote en optimaliseerde het systeem.

Hoe werkt het nu? Bij aanvang van het werk moet je de truck

De werking is gebaseerd op het principe dat de verzamelaar

en de handschoen aan elkaar koppelen. Dit gebeurt via een

niet terug opstapt op de truck om naar de volgende pick-

eenvoudige toetsencombinatie op de handschoen en het dis-

locatie te gaan. In plaats hiervan drukt hij op een knop en

play van de truck. Deze paring is slechts eenmaal nodig. Zolang

stuurt zo de truck vooruit naar de volgende picklocatie. Bij

het contact van de truck aanstaat, blijft de combinatie actief.

het loslaten van de knop stopt de truck. Hierdoor pickt hij

Terugstappen op de truck ontkoppelt de Remote, maar zodra je

meer collo per uur, want het teruglopen naar de truck, het

de truck verlaat, is het systeem automatisch weer actief.

opstappen, het bedienen en het afstappen vervallen.

De elektronische bediening op de wasbare handschoen is
afneembaar. Afhankelijk van het postuur van de orderverza-

20

HAnDsCHoen Met pAtent

melaar biedt Crown een ruime keuze aan handschoenfor-

Bij de oplossing van Crown verloopt alle communicatie tus-

maten, zowel voor rechts- als linkshandige orderpickers.

sen het besturingssysteem op de truck en een gepatenteer-

Bij gebruik van de QuickPick functie rijdt en accelereert de

april 2014
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Test
Dankzij de lagere acceleratie en rijsnelheid levert

De scanner houdt een oogje in het zeil en zorgt

Heel handig is ook het opklapbare opstapje dat

het gebruik van Remote een energiebesparing op

ervoor dat de truck automatisch stopt als hij een

het bereik op het tweede pickniveau flink verbetert

tot wel 20%

obstakel ziet

Crown uit veiligheidsoverweging langzamer. De maximale

meerijdend uit en gebruiken we de handschoen niet. We

rijsnelheid bij meerijden is 12,4 km, bij Remote ligt dat op

meten de tijd om de picks te doen en het energieverbruik

4,1 km/h. Een plezierige snelheid, zo blijkt tijdens de test, al

van de truck. Vervolgens doen we alles opnieuw, maar dan

zou deze van ons best nog ietsje hoger mogen zijn. De acce-

met gebruik van de Remote op die afstanden waar je het

leratietijd over 10 meter verdubbelt bij Remote-gebruik, van

logisch vindt om het te gebruiken. Reeds bij de eerste layout

4,9 seconden naar 8,9 seconden.

(volgens de specialisten van Crown met veel te grote onderlinge pickafstanden) meten we al een winst van dik 10%

Volop winst

en een energiedaling voor het picken van 1.000 orders van

Om het systeem te testen, bootsen we een pickproces na. In

12,5% omdat je minder snel accelereert en rijdt bij het ge-

totaal hebben we 12 picklocaties verdeeld over een rijafstand

bruik van de Remote. Deze voordelen nemen toe als de loca-

van 175 meter. We picken 1 collo per stop en brengen na het

ties in de QuickPick zone dichter bij elkaar komen te liggen.

verzamelen alles ook weer terug. Zo komen we tot 24 stops/

We zijn respectievelijk 27,5% en ruim 39% productiever op

picks. We gebruiken drie verschillende picklayouts waarbij de

de kortere afstanden met de QuickPick Remote. De scores

onderlinge afstanden in de QuickPick zone dalen van 6,3 naar

als we volledig meerijden, blijven nagenoeg gelijk, ongeacht

4,0 meter, al blijft de totale afstand blijft gelijk. We rijden dus

de onderlinge afstand van de picklocaties. De energiedaling

nog steeds mee met de truck, maar alleen als meelopen on-

bij Remote gebruik komt uiteindelijk uit op 18,2%.

logisch zou zijn gezien de afstand tot de volgende locatie. Als

Naast een hogere productiviteit en een lager verbruik zien

verzamelaar heb je intuïtief snel door wanneer je de afstand-

we ook een veel rustiger verloop van het orderverzamel-

bediening gebruikt en wanneer je weer op de truck stapt.

proces. Het is gewoon veel minder vermoeiend. We merken

Na het eenvoudig paren van de truck en de handschoen

zelfs een motiverend effect, juist omdat het zo logisch en

gaan we van start. Eerst voeren we pickroute helemaal

plezierig werkt.

u

Ook met de handen vol kun je toch op de rijknop
De groene lamp brandt en vertelt dat de truck

De kracht van het Crown QuickPick zit grotendeels

drukken om de truck op de juiste plaats te krijgen

klaarstaat voor bediening op afstand

in de slimme, gepatenteerde handschoen

en zo min mogelijk te lopen
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Het werkplatform op de GPC3000 is ruim, netjes

Met de goed zichtbare markeringen zijn de vorkpunten van de

afgerond en kent een prima op- en afstap

GPC3000 amper over het hoofd te zien

den gedetecteerd en automatisch omzeild, waarna de truck

u Automatische besturing

Het QuickPick Remote systeem biedt meer dan alleen een

weer terugkeert in het juiste spoor. Ook kan de verzamelaar

uiterst slimme handschoen en een goed responderende

een vaste afstand instellen die de truck aanhoudt tot aan de

truck. De Crown GPC 3000 valt tevens op door zijn fraaie

stellingen. Wie meer ruimte nodig heeft, zet het spoor van de

constructie en afwerking, met opvallende ronde vormen en

truck simpel iets verder van de picklocaties af.

het gebruik van degelijk materiaal. De dissel is overzichtelijk
en bedient plezierig, al zou hoogteverstelling nog wenselijk

Conclusie

zijn. De opstap is ruim, laag en netjes afgerond en licht af-

Het QuickPick systeem verhoogt volgens fabrikant Crown

gevlakt om zorgeloos op- en af te kunnen stappen. De truck

niet alleen de productiviteit, maar ook het welzijn van de

biedt bovendien voldoende opbergruimte.

orderverzamelaar. De test bewijst dat daarmee geen woord

Bijzonder zijn de veiligheidsvoorzieningen op de GPC 3000.

teveel is gezegd. Zodra de orderverzamelintensiteit stijgt,

Met behulp van laserscanning bewaakt de truck of de

nemen ook de voordelen van het intuïtieve systeem toe.

rijweg vrij is als de QuickPick functie actief is. Zodra hij een

De unieke Auto Steer Correction functie speelt een belang-

obstakel detecteert, stopt de truck automatisch. Is de weg

rijke rol en maakt een continu probleemloos orderverza-

weer vrij, dan vervolgt de truck zijn opdracht.

melproces mogelijk. De slim gekozen handschoenbediening

De Crown is tevens in staat om een vooraf gekozen zijde van

is het hart van het succes. We zijn heel benieuwd waar de

het gangpad aan te houden; links, rechts of juist in het mid-

andere merken mee zullen komen, want het patent maakt

den. De truck rijdt altijd netjes rechtdoor, ook al is hij scheef

een kopie niet mogelijk. De voorspelling dat de orderverza-

achtergelaten als je de Remote gaat gebruiken. Eventuele

meltruck met afstandbediening het helemaal gaat worden,

‘hindernissen’, zoals een niet goed gepositioneerde pallet, wor-

staat zo vast als een huis.

Picks per uur

Parcours 1*)
Parcours 2*)
Parcours 3*)

Meerijden

292

QuickPick

323

Meerijden

290

QuickPick

370

Productiviteit
stijging
(picks/uur)

Energieverbruik Daling energie
(kWh/1.000
verbruik
picks

10,6%

3,5

4,0
12,5%

3,7
27,5%

2,9
2,7

Meerijden

296

QuickPick

413

39,5%

Acceleratie
over 10 meter
(in sec.)

Max.
rijsnelheid
(in km/h)

Meerijden

4,9

12,38

QuickPick

8,9

4,14

21,6%

Pluspunten:

3,3

*) Parcours 1: gem. afstand tussen picklocaties 6,3 meter; aantal ‘QuickPick’ locaties 12
Parcours 2: gem. afstand tussen picklocaties 4,9 meter; aantal ‘QuickPick’ locaties 18

quickscan

18,2%

+ Productiviteit
+ Veilig
+ Automatische stuurcorrecties
Voor verbetering vatbaar:

- Hoogte verstelling disselkop

Parcours 3: gem. afstand tussen picklocaties 4,0 meter; aantal ‘QuickPick’ locaties 22
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Achtergrond tekst: Martin Althoff foto’s: BYD

De heftruckrange van BYD heeft een eigen kenmerkende, kobaltblauwe kleur meegekregen

Nieuwe Chinees komt na CeMAT op de markt

BYD verrast met
batterijconcept
In 2013 presenteerde BYD een nieuwe Chinese heftruck met een opmerkelijk batterijconcept, gebaseerd op Lithium
IJzer Fosfaat. Daarna bleef het opvallend lang doodstil rondom deze nieuwkomer. Maar schijn bedriegt. Na de CeMAT
2014 komt BYD daadwerkelijk op de markt.

24

De afkorting BYD staat voor ‘Build Your Dreams’. Het Chi-

Om te beginnen is de LogiMAT in 2013 een soort van proeftuin

nese heftruckmerk onderscheidt zich vooral door de toepas-

geweest om de eerste reacties op het nieuwe heftruckmerk

sing van een nieuw batterijconcept op basis van Lithium

te peilen en of er aanpassingen nodig waren voor de Europese

Ferro Fosfaat (LiFePo4). Dat het zo lang heeft geduurd

markt. De behoeften van de Europese gebruikers verschil-

voordat BYD met zijn nieuwe heftrucks op de markt komt,

len nogal van de Aziatische. Zo werd al snel duidelijk dat het

heeft volgens Europees directeur Javier Contijoch van BYD in

model ruimer en meer ergonomisch moest worden uitgevoerd

Rotterdam een aantal oorzaken.

voor de gemiddeld toch langere Europese bestuurders.

april 2014
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tionele lood-zwavelzuurbatterijen hebben een maximum

komen en dat vergt begrijpelijkerwijs veel tijd. BYD koos

van slechts 1.500 laadcycli en een gemiddelde levensduur

daarbij ook voor een andere en geheel eigen vormgeving.

van 4 tot 6 jaar, waarna ze moeten worden vervangen.

Aangezien er toch diverse ergonomische aanpassingen voor

BYD produceert zowel deze batterijen en de bijbehorende

de Europese bestuurders moesten komen, ging het één ge-

laders als de heftrucks volledig in eigen huis. Opmerkelijk is

paard met het ander. Binnen een jaar is een nieuw volledig

de aansluiting van de lader op de batterij met een inplug-

eigen model ontworpen en geproduceerd die aan alle nood-

baar stopcontact, die ook voor elektrische auto’s gangbaar

zakelijke CE-markeringen voldoet. De elektrische heftruck-

is. De snelle en efficiënte laadcyclus van deze batterij leidt

range heeft nu ook een eigen kenmerkende, kobaltblauwe

volgens Contijoch op jaarbasis tot een 40% lager energie-

kleur meegekregen. Maar als de eindgebruiker een eigen

verbruik vergeleken met een lood-zwavelzuur batterij. De

huisstijlkleur wenst, dan voorziet BYD daar ook in.

Achtergrond

Er moest dus een geheel nieuw en aangepast concept

ingeplande heftrucktest van Logistiek Totaal zal daarover
spoedig uitsluitsel geven.

Lithium Ferro Fosfaat
De Lithium Ferro Fosfaat batterij (LiFePo4) is in tegenstelling

Onderhoudsvrij

tot Li-Ion en lood-zwavelzuurbatterijen totaal ongevoelig

De LiFePo4-batterij is − net als de Li-Ion-versie − volledig

voor warmteontwikkeling. Daarmee heeft deze innovatieve

onderhoudsvrij. Er hoeft dus geen demiwater te worden bij-

BYD-batterij een beduidend langere levensduur en een

gevuld en er is geen enkele gasontwikkeling bij het opladen.

hogere capaciteit per batterijgewicht dan de conventionele

Een speciaal ingericht en relatief duur laadstation is ook

lood-zwavelzuurbatterij.

niet nodig. De mogelijkheid tot snel en effectief tussentijds

De Lithium Ferro Fosfaat batterijtechniek is een beproefd

opladen maakt batterijwisselen volstrekt overbodig. Er is in

concept. Deze wordt ook al jarenlang probleemloos toege-

principe maar één batterij nodig gedurende de levensduur

past in een paar duizend stadsbussen en taxi’s voor perso-

van de heftruck. Daarmee vallen de operationele kosten veel

nenvervoer in China. Deze BYD-bussen worden momenteel

lager uit dan bij een conventionele lood-zwavelzuur tractie-

getest in ruim 25 Europese steden.

batterij, die beduidend minder lang meegaat.

Van oorsprong is BYD een batterijspecialist. Het bedrijf pro-

De prijzen van de heftrucks liggen volgens Contijoch nog

duceert al jarenlang batterijen voor laptops, mobiele tele-

niet definitief vast, maar liggen op het niveau van de con-

foons en overige consumentenelektronica. In het verlengde

currentie en dat is dan inclusief de LiFePo4-batterij en de

daarvan is er nu ook een aangepaste batterijversie voor de

bijbehorende lader. Bovendien krijgt de klant altijd de mo-

eigen heftrucks beschikbaar. Er zijn batterijcapaciteiten

gelijkheid om eerst de lichtste en goedkoopste batterij in

mogelijk vanaf 200 tot en met 800 Ah. Daarmee levert dit

zijn eigen praktijksituatie uit te proberen. Volstaat deze niet

relatief lichte en compacte batterijtype ruim voldoende

voor de benodigde inzetduur, dan volgt het advies voor een

stroom voor elektrische vorkheftrucks.

batterij met een hogere capaciteit.

Deze LiFePo4-tractiebatterijen worden echter niet los vermarkt voor montage in andere heftruckmerken, maar wor-

Heftrucklijn

den exclusief ingezet voor de eigen heftrucklijn. Een vrijwel

Met ingang van het derde kwartaal komt om te beginnen

Opmerkelijk is de

volledig ontladen batterij laat zich − afhankelijk van de ca-

een 2.0 – 2.5 - en 3.5-tons elektrische vorkheftruck en een

aansluiting van de

paciteit − binnen één tot twee uur weer volledig bijladen en

elektropallettruck met opklapbaar staplatform van dit merk

lader op de batterij

dat is vergeleken met traditionele lood-zwavelzuurbatterijen

op de Europese markt. In een later stadium wordt dat uitge-

met een inplugbaar

supersnel. Tussentijds bijladen is − net als bij de Li-Ion-te-

breid met een BYD reachtruck. Het Europese hoofdkwartier

stopcontact

genhanger − eveneens geen probleem, alleen gaat het bij de

is gevestigd in Rotterdam. Business

LiFePo4-batterij veel sneller, zodat ook een tussentijdse korte

development director Javier Contijoch

lading van 10 minuten gedurende de koffiepauze zinvol is.

leidt de operatie en is van plan om

De levensduur van de LiFePo4-batterij is eveneens indruk-

vanuit Rotterdam een Europees dea-

wekkend. Zelfs na 4.000 laadcycli bezit deze batterij volgens

lernetwerk op te bouwen om de

de fabrikant nog steeds minimaal 75% van zijn oorspron-

nieuwe heftrucklijn te vermarkten.

kelijke capaciteit. De fabrikant garandeert zelfs dat de bat-

Voor Nederland wordt nu concreet

terij na 10 jaar nog minimaal 80% van zijn oorspronkelijke

onderhandeld met twee gegadig-

capaciteit levert, als er minder dan 4.000 laadcycli hebben

den. In Duitsland wil

plaatsgevonden. Daarmee zou deze batterij gemiddeld net

BYD naar 25 regiona-

zolang meegaan als de heftruck zelf. Ter vergelijking: tradi-

le dealers toewerken.
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Praktijk tekst en foto’s: Buro Andersom

Met pick-to-light verhoogde Keller de leverbetrouwbaarheid naar bijna 100%. De productiviteit steeg met ongeveer 20%

Pcdata verbetert orderpicking Keller Keukenfabriek

Productiever
met licht en kleur
Voor het orderverzamelen van duizenden kleine onderdelen per week, vertrouwt Keller Keukenfabriek op een pick-tolight- en een pick-to-colour-systeem systeem van Pcdata. Leverbetrouwbaarheid en productiviteit zijn fors gestegen.
Tevens slaagde Keller erin de voorraadverschillen te minimaliseren en kan het personeel nu flexibeler worden ingezet.

26

Jarenlang verzamelde keukenfa-

ducent de leverbetrouwbaarheid

aan zo’n 133.000 te verzamelen

logistiek uiteindelijk wat hij zocht:

brikant Keller uit Roosendaal de

verhogen en voorraadverschillen

onderdelen – te klein zijn om de

“Hun oplossing was het meest

fournituren die nodig zijn bij de

verder reduceren.

case rendabel te krijgen.

stabiel en herkenbaar voor onze
medewerkers.”

productie van keukens – zoals

Verschillende alternatieven

schroeven, pluggen, stelpoten, af-

werden geanalyseerd, waarbij ook

Niet rendabel

In overleg met Pcdata besloot Keller

dekkapjes en grepen – met behulp

de flexibele inzet van personeel

Maanders was echter zo overtuigd

de snellopers met behulp van pick-

van een papieren picklijst. “Een

werd meegenomen. Een pick-to-

van de voordelen, dat hij de over-

to-light te verzamelen en de B- en

arbeidsintensief proces, dat snel-

light-systeem bleek het beste aan

gebleven aanbieders vroeg om

C-artikelen te picken via pick-to-co-

ler en efficiënter kon”, kijkt Gerard

de wensen en eisen te voldoen,

mee te denken over een praktijk-

lour. Onderdelen die 5 keer, of vaker

Maanders, hoofd logistiek, terug.

maar de inzet bij Keller zou –

gerichte oplossing die wél renda-

per dag worden gepickt (ongeveer

Bovendien wilde de keukenpro-

ondanks de wekelijkse behoefte

bel is. Bij Pcdata vond het hoofd

80 sku’s, red.), zijn opgeslagen in het

april 2014
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Bij het pick-to-colour-principe volstaat één lampje per 5 opslaglocaties. Het

baarder en efficiënter uitvoeren met minder mensen”

lampje licht op in de kleur van de betreffende bak

pick-to-light-gedeelte. De overige

fende displays in de eerste zone

en uitgedeeld. Met andere woor-

raad wordt geplaatst. Zo is er

artikelen liggen aan de andere

oplichten. Met het oplichten van

den: er is minder administratieve

altijd minimaal een dag voorraad

kant van het gangpad, in gekleurde

die displays wordt ook direct de

rompslomp. De benodigde infor-

beschikbaar op de picklocaties.

bakken, en worden via het pick-to-

eerste zone van het pick-to-colour

matie wordt nu eenmalig inge-

Om fouten te voorkomen, zijn de

colour-principe verzameld.

systeem geactiveerd. Snellopers en

voerd in ons systeem, waarna op

bakken aan de achterzijde onder

In dat pick-to-colour-segment vol-

langzaamlopers worden dus gelijk-

de juiste momenten automatisch

meer voorzien van artikelnum-

staat één lampje per 5 opslagloca-

tijdig verzameld. Zodra een zone

de benodigde stickers en pakbon-

mers, barcodes en waar mogelijk

ties. Als een artikel uit een bepaalde

gereed is, wordt de orderdoos over

nen worden uitgeprint. “We kun-

foto’s. Artikelen die erg op elkaar

bak moet worden gepickt, licht

een rollenbaan naar de volgende

nen hetzelfde werk betrouwbaar-

lijken, liggen logischerwijs niet bij

het lampje op in de kleur van de

zone getransporteerd, waar het

der en efficiënter uitvoeren met

elkaar.

betreffende bak. Dankzij het pick-to-

pickproces wordt voortgezet.

minder mensen”, aldus het hoofd

Doordat het pick-to-light-systeem

logistiek.

intuïtief en eenvoudig aan te leren

colour-principe volstaan niet alleen

Praktijk

Hoofd logistiek, Gerard Maanders: “We kunnen hetzelfde werk betrouw-

is, werd ook het derde doel van de

minder lampjes. Ook de investering

Minder fouten

voor de aansturing is lager.

Dankzij het nieuwe orderverza-

Voorraadverschillen kleiner

keukenfabrikant – een flexibele

melconcept is de leverbetrouw-

Door ook de aansluitende proces-

inzet van het personeel – bereikt.

Pickstraat

baarheid fors gestegen. Uit steek-

sen aan te passen, wist Keller

Nieuwe medewerkers zijn binnen

In het voormalig fourniturenma-

proeven bleek dat er voorheen

tevens de voorraadverschillen te

een half uur ingewerkt. Ook kan

gazijn is een pickstraat geplaatst,

50 pickfouten werden gemaakt

minimaliseren. In de oude situatie

Keller haar medewerkers meer

waar de onderdelen volgens pick-

op 2.500 picks. Een foutpercen-

werd de pickvoorraad aange-

afwisselende werkzaamheden

to-light- en pick-to-colour-principes

tage van twee procent, dus. “Los

vuld zodra deze op was. Nu is er

aanbieden en eventuele capa-

worden verzameld. Nadat de

van de omzetwaarde en de extra

gekozen voor een pickbak én een

citeitsproblemen gemakkelijker

benodigde data zijn aangeleverd

werkzaamheden die moeten

bufferbak, die achter de pickvoor-

opvangen.

vanuit het ERP-systeem, voert het

worden verricht voor de naleverin-

systeem een volumecalculatie uit.

gen, komt dat onze goede naam

Op basis van die calculatie wordt

natuurlijk niet ten goede”, weet

het aantal en typen dozen bepaald

Maanders. “De klanttevredenheid

dat nodig is voor de betreffende

leidt onder die fouten.”

orders. Het aantal en formaat van

Met het pick-to-light-systeem

wie wat waarom?
Wie?	
Keller Keukenfabriek in Roosendaal produceert
jaarlijks circa 50.000 kwaliteitkeukens voor zowel

de dozen is daarbij altijd minimaal,

wilde Keller de leverbetrouwbaar-

rekening houdend met een maxi-

heid verhogen naar 99%. Dat doel

maal gewicht van 10 kg per doos.

is ruimschoots gehaald; de lever-

Keller een pick-to-light- en een pick-to-colour-

Vervolgens worden de onderdelen

betrouwbaarheid bedraagt zelfs

systeem van Pcdata in gebruik.

verzameld op basis van de ritinde-

bijna 100%.

ling. Het verzendetiket − dat door

De productiviteitsverbetering be-

efficiënter. De leverbetrouwbaarheid moest

het systeem automatisch is geprint

draagt ongeveer 20%. Er worden

omhoog en voorraadverschillen omlaag.

− wordt gescand, waarna de betref-

geen picklijsten meer uitgedraaid

de zakelijke markt als particuliere consumenten.

Wat?	
Voor het verzamelen van de fournituren nam

Waarom?	
Het orderverzamelproces moest sneller en

27

26-27_praktijkkellerkeukens.indd 27

02-04-14 10:22

Paspoort tekst: Buro Andersom foto’s: Rolflex

De Compact deur (rechts) combineert de voordelen van een overheaddeur met die van een roldeur en biedt zo meerdere praktische voordelen

Unieke bedrijfsdeur combineert voordelen

Compact deur opent
perspectieven
De Compact deur van Rolflex combineert de voordelen van een conventionele overheaddeur met die van een roldeur.
Het levert volgens de producent niet alleen een aantrekkelijke besparing op de onderhoudskosten op. Met een
ingenieus opvouwsysteem biedt de deur ook meer kostenbesparende ruimte.

Ontwerpers, bouwers en vooral (logistieke)

van haar logistiek centrum op Schiphol. Ook

creëert”, vertelt export manager Frank Duenk.

eindgebruikers stellen steeds hogere eisen als

andere partijen tonen serieuze interesse.

Dat onderscheidend vermogen wist Rolflex te
realiseren door de voordelen van de destijds

het aankomt op de benutting van de kostbare

28

ruimte in het warehouse of distributiecentrum.

Voordelen gecombineerd

gebruikelijke alternatieven te combineren in

Met de Compact bedrijfsdeur zegt Rolflex uit

De Compact deur is anders dan andere indu-

één, nieuw concept.

Ulft een passende oplossing te bieden voor

striële deuren. En dat is precies wat de produ-

Duenk legt uit: “Als bedrijf kon je in die tijd

elke situatie.

cent voor ogen had, toen de deur midden jaren

kiezen voor een roldeur, of een overheaddeur.

De deur is niet nieuw, maar lijkt wel steeds

‘90 werd ontwikkeld. “We zaten al een tijd in

De roldeur biedt als voordeel dat slechts een

meer in trek binnen de logistiek. Zo nam logis-

de bedrijfsdeuren, maar wilden – met het oog

beperkte inbouwruimte nodig is, maar heeft

tiek dienstverlener DHL eerder dit jaar tiental-

op de bedrijfscontinuïteit – een eigen product,

als belangrijk nadeel dat de deur amper iso-

len exemplaren in gebruik bij de uitbreiding

dat bovendien onderscheidend vermogen

leert. De overheaddeur isoleert beter, maar kan

maart 2014
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gemonteerd en sprinklerinstallaties blijven
maximaal inzetbaar. Indien nodig kan de zelfdragende constructie zelfs aan de buitenzijde
van het pand worden geplaatst, bijvoorbeeld
De onderhoudsgevoelige balansveer ontbreekt.

Om onbevoegde toegang tot het pand te voorko-

ter vervanging van oude schuifdeuren.

Het volledige gewicht van de deur wordt getrok-

men, is de Compact deur standaard voorzien van

De Compact deur is standaard voorzien van

ken door een motor, bevestigd aan het railsysteem

een optilbeveiliging

een optilbeveiliging. De staalkabel van de deur

Paspoort

staande deuren. Kachels boven de deuropening

zit vast aan een voetconsole. Zodra er wordt
getracht de deur op te tillen, gaat de staalkabel slap hangen en vergrendelen twee haken
zich in een speciaal mechanisme in de rails.
niet worden opgevouwen of opgerold. Er is dus

wel 50%.” Dankzij het concept is bovendien

“Onbevoegde toegang tot het pand is daarmee

veel ruimte nodig. Daar komt bij dat het rela-

een snelle montage mogelijk, zodat de opening

uitgesloten. Een schuifgrendel of extra slot zijn

tief veel tijd kost om de deur te monteren. En

weer snel beschikbaar is.”

niet nodig”, aldus Duenk.

dat het systeem nogal onderhoudsgevoelig is,

In combinatie met een onderhoudscontract

door het gebruik van balansveren, die de motor

Gepatenteerd vouwsysteem

levert Rolflex de Compact deur standaard met

compenseren.”

De investeringskosten zijn volgens Tiemessen

drie jaar garantie.

en Duenk vergelijkbaar met die voor een conKostenbesparing

ventionele overheaddeur. “Hetzelfde geldt voor

Die balansveer is bij de Compact deur niet

de uitvoeringsmogelijkheden van de deur. Glas-

nodig. Het volledige gewicht van de deur

vlakken, loopdeuren, diverse kleuren; alles wat

wordt getrokken door een motor, die aan het

met een overheaddeur kan, kan ook met deze

railsysteem is bevestigd. Voor verschillende ge-

deur. Alleen dan met de praktische voordelen

wichtsklassen aan deuren levert Rolflex diverse

van een roldeur”, stelt Duenk.

motortypes.

Aan de basis van die voordelen ligt het unieke

Het wegvallen van de balansveer maakt aan-

en gepatenteerde vouwsysteem. Dankzij dit

zienlijke besparingen mogelijk op de onder-

systeem is de benodigde inbouwruimte mini-

houdskosten, stelt Rolflex.

maal. Tijdens het openen vouwen de deurpa-

“Een balansveer is een slijtagegevoelig onder-

nelen zich op boven de dagopening. Al opge-

deel”, licht Bert Tiemessen, account manager

vouwen panelen rusten daarbij op rustpunten

Nederland, toe. “Zo’n veer dient minimaal één

in het railsysteem. Hierdoor ontstaat een gelei-

keer per jaar te worden gesteld. Na ongeveer

delijke en stille beweging, die weinig energie

15.000 bewegingen moet hij zelfs geheel wor-

verbruikt en een lange levenscyclus garandeert,

den vervangen. De onderhoudskosten die daar-

aldus de producent.

mee gepaard gaan, kunnen worden bespaard.”
Ook bouwtechnische kosten vallen lager uit.

Ruimte maximaal benut

Het concept maakt gebruik van een zelfdragen-

De compacte inbouw maakt het mogelijk om

de constructie, waaraan vrijwel alle toebeho-

de hoogte van het pand zo efficiënt mogelijk

ren zijn bevestigd. Tiemessen: “De deur hoeft

te benutten. Stellingen pal naast een deurope-

dus niet aan het plafond te worden bevestigd.

ning blijven bijvoorbeeld ook bij een geopende

Afhankelijk van de deurgrootte bedraagt de

deur bereikbaar. Daglicht of kunstmatige

besparing op bouwkundige voorzieningen tot

verlichting wordt niet geblokkeerd door open-

Naam:
Geboorteplaats:
Geboortejaar:
Functie:

Compact deur
Ulft
1996
bedrijfsdeur
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Achtergrond tekst: Buro Andersom foto’s: Hubtex

Steeds vaker levert Hubtex maatwerk trucks, volledig voor een specifieke inzetsituatie ontwikkeld en geproduceerd

Special gaat verder waar standaard stopt

De kracht van maatwerk
Hef- en magazijntrucks zijn vaak onmisbaar in de logistiek. Maar in sommige situaties schieten standaard trucks
simpelweg tekort. Maatwerk biedt dan uitkomst. Een hoger rendement en lagere operationele kosten billijken
bovendien de meerprijs, blijkt uit verschillende praktijkvoorbeelden.

30

Een maatwerktruck, of special, wordt volledig voor een spe-

Sinds het merk in 2007 een zelfstandige fabrieksvestiging

cifieke inzetsituatie ontwikkeld en geproduceerd. “Daarmee

opende, steeg het aandeel specials aanzienlijk. Tot onge-

blijven ook voor de meer gecompliceerde inzet de efficiency

veer 10 jaar geleden was een kwart van de geleverde trucks

en de veiligheid op peil”, stelt Jaap van der Vlies, directeur

maatwerk en bestond het resterende gedeelte uit zijladers.

van Hubtex Nederland.

Inmiddels is die verhouding fiftyfifty. “Dat heeft deels te
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waarin zijladers traditioneel sterk zijn vertegenwoordigd –

Nagebouwde special

heeft geraakt. Anderzijds krijgen we als fabrikant natuurlijk

Inzet

steeds meer ervaring en wordt ons productenpakket steeds

Transport van kazen op planken van het magazijn naar de

groter”, verklaart Van der Vlies de verschuiving.

omkeerinrichting en verwerkingsafdeling.
Bedrijf

Oplossing op maat

Van der Sterre Groep, Zegveld

Bij de uitbreiding van dat gamma denkt Hubtex niet in

Waarom maatwerk?

standaard producten, maar in oplossingen op maat. Dat

De gangpaden zijn niet geschikt voor de inzet van een standaard truck.

begint met een bezoek aan de klant, waar zo veel mogelijk

Van der Sterre zocht een op maat gemaakte machine, qua maatvoering

relevante informatie wordt verzameld: Welke lasten moeten

identiek aan de oude, bestaande trucks.

worden getransporteerd? Hoe zwaar zijn die lasten? Wat

Voordelen

zijn de afmetingen? Et cetera. Op basis van die informatie

Doordat de machine helemaal passend is gemaakt op de bestaande

wordt een rapport opgesteld, dat samen met een eerste

situatie, zijn er geen kostbare aanpassingen nodig aan de lay-out van het

schets wordt opgestuurd naar de fabriek in Duitsland (Hub-

magazijn of in het logistieke proces. De maatwerk truck is samengesteld

tex in Fulda voor de grotere trucks, of Genkinger-Hubtex in

uit hoogwaardige componenten en voorzien van de nieuwste

Münsingen voor de kleinere magazijntrucks, red.).

technieken, met onder andere vingertopbediening. Gecombineerd

“Maar het komt ook voor dat een klant een bestaande

met de luxe cabine die aan de nieuwe Arbo-eisen voldoet, beschikt de

speciaalbouw truck heeft die aan het eind van zijn Latijn is,

chauffeur over een moderne, comfortabele werkplek.

en dat hij exact dezelfde oplossing wil hebben. In dat geval
wordt op basis van foto’s en truckgegevens een nieuwe special nagebouwd”, vult Van der Vlies aan.
In beide gevallen wordt in Duitsland een constructietekening gemaakt, die vervolgens wordt teruggekoppeld naar
de klant, waarna de puntjes op de i worden gezet.

Achtergrond

maken met de crisis, die vooral de bouwsector – een markt

Hogere prijs, lagere kosten
Tijdens de terugkoppeling naar de klant komt ook het kostenplaatje ter sprake. “Vaak wordt maatwerk per definitie als
prijzig bestempeld”, weet Van der Vlies. Doordat er gebruik
wordt gemaakt van standaard componenten, zoals elektronica,
motoren, cabines en stuurkolommen, vallen de meerkosten

Klantspecifiek

volgens hem echter alleszins mee. Extra kosten zitten vooral in

Inzet

engineering en CE-certificering. De uiteindelijke meerkosten

Transport van klantspecifieke pallets met

zijn sterk uiteenlopend en hangen uiteraard af van de machine.

instabiele stapels kunststof kratten.

“De keuze voor maatwerk is écht een logistieke keuze. Het is

Bedrijf

óf de bestaande logistiek handhaven en daarvoor een truck op

Astra Faam, Breda

maat laten ontwikkelen, óf de lay-out en processen zo aanpas-

Waarom maatwerk?

sen dat een standaard truck volstaat. In dat laatste geval zijn

Standaard machines passen niet in de

de kosten echter meestal beduidend hoger”, stelt hij. “Boven-

aansluiting op de productiemachines en

dien is en blijft een special precies op de specifieke inzet toege-

voldoen niet aan de door Astra Faam gestelde

sneden. Bij de ontwikkeling van en keuze voor componenten

eisen en wensen.

is rekening gehouden met bijvoorbeeld stof, hitte of extreme

Voordelen

vloeren. Dit resulteert in een hoger rendement, een langere

Dankzij de hoog in de mast gepositioneerde

levensduur en uiteindelijk in lagere operationele kosten.”

hydraulisch verstelbare klem kunnen de instabiele lasten toch met

Door onder andere een zo efficiënt mogelijke inzet, een verho-

hoge snelheid worden getransporteerd. Ook zijn de opstelling van de

ging van de veiligheid en minimale kans op breuk of schade

bedieningselementen en de bedieningselementen klantspecifiek en in

aan het pand of de goederen, is de ROI volgens Van der Vlies

overleg met de Astra Faam ontworpen. De lay-out van de machine past

meestal minder dan twee jaar. De recent geleverde specials,

exact in de omgeving waar de truck moet rijden.

uitgelicht in de kaders bij dit artikel, onderschrijven dit.
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Praktijk tekst en foto’s: Marcel te Lindert

Waardetoevoegende activiteiten zoals het bedrukken van voetbalshirts worden voortaan door het WMS aangestuurd

Make or Buy vergroot flexibiliteit met nieuw WMS

Orders verzamelen
voor alle kanalen
Fulfilmentbedrijf Make or Buy heeft een nieuw warehouse management systeem (WMS) in gebruik genomen. Het
nieuwe systeem, geleverd door Diract, stelt het bedrijf uit ’s-Hertogenbosch in staat om flexibeler om te gaan met
orders uit verschillende verkoopkanalen. Daarnaast stijgt de efficiëntie en de kwaliteit van het orderverzamelproces.
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Het online winkelen groeit in

klanten als de omzet van die

eigenaar Peter Bloemen.

voegen nieuwe verkoopkanalen

Nederland elk jaar met een kleine

klanten groeit. We verwerken hier

De klanten van Make or Buy

toe, zoals Gecko Covers dat zijn

10%, maar Make or Buy groeit

op jaarbasis 125.000 orders en

runnen allemaal een webshop,

beschermhoezen voor e-readers en

nog harder. Het bedrijf zag zijn

versturen 600.000 producten.

maar inmiddels doet het team

tablets nu ook verkoopt via winkels

omzet vorig jaar met 30% toe

Dat doen we vanuit een ware

van Bloemen veel meer dan het

en Amazon.com. Dat betekent dat

nemen, en ook de eerste maanden

house van 2.000 vierkante meter,

verzamelen en verzenden van

Make or Buy ook grotere partijen

van dit jaar wijzen op dergelijke

maar we hebben uitbreidings

een- of tweeregelige orders aan

verzendt om de voorraden van

groeicijfers. “Zowel het aantal

plannen”, vertelt directeur en

consumenten. Steeds meer klanten

retailers en Amazon.com aan te
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lopen minder heen en weer en de

pieren picklijsten. De inpaktafels

aanvulling van de picklocaties is

stonden verspreid op vier plekken,

slimmer georganiseerd. Daarnaast

zo dicht mogelijk bij de voorraden

is de kwaliteit gestegen. “We had

van de verschillende webshops

den een foutenpercentage van

om loopafstanden te beperken.

0,4%, maar na de invoering van dit

Nu zijn de medewerkers uitge

WMS hebben we vrijwel nog geen

rust met barcodescanners die het

fout gemaakt”, aldus Bloemen.

mogelijk maken om met behulp
van orderpickkarren meerdere or

Koelkasten

ders van verschillende webshops

Met het oog op de toekomst

Dankzij de implementatie van het WMS inclusief barcodescanning kan het

tegelijk te verzamelen. “Dat maakt

verwacht Bloemen ook veel van

hele orderverzamelproces efficiënter worden ingericht

het straks mogelijk om alle inpak

Ceyenne Concentrator, een systeem

tafels te groeperen en anders in

van Diract dat Make or Buy de mo

te richten. Omdat we niet langer

gelijkheid biedt om voor zijn klanten

vullen. Daarnaast vragen klanten

is een WMS-leverancier die onze

met vaste picklocaties hoeven te

de regie over alle verkoopkanalen

steeds vaker om waardetoevoe

denkwijze deelt. Dat is erg be

werken, hebben we op termijn

te voeren. Met Concentrator kan

gende activiteiten uit te voeren,

langrijk, want de selectie van een

minder picklocaties nodig en wor

informatie over bijvoorbeeld artike

zoals Voetbalshirtskoning.nl dat

nieuw WMS is een strategische

den loopafstanden minder”, stelt

len, voorraden en afleveropties via

zijn shirts door Make or Buy laat

beslissing”, aldus Bloemen.

Bloemen.

koppelingen met onder meer kas

rugnummers die consumenten

Portal

Rustiger proces

dig in verschillende verkoopkanalen

opgeven.

Een andere factor was de ontwik

Het WMS is inmiddels in gebruik,

worden gepubliceerd. Omgekeerd

kelkracht van Diract. Niet alle

maar nog niet voor alle webshops.

kunnen orders uit al die verkoop

Praktijk

verzameld met behulp van pa

sasystemen en webshops eenvou

bedrukken met de namen en

Orders splitsen

wensen van Make or Buy konden

Tot aan de zomer worden de an

kanalen via dit platform worden

De groeiende verscheidenheid in

immers met de beschikbare mo

dere webshops één voor één op

afgehandeld. Bloemen: “Stel nu

goederenstromen en activitei

dules van Ceyenne WMS worden

het nieuwe systeem overgezet.

dat een klant besluit om opeens

ten was in het najaar van 2013

ingevuld. Diract heeft bijvoorbeeld

“Dat is een proces dat zorgvuldig

ook koelkasten te gaan verkopen. In

voor Make or Buy aanleiding om

een portal ontwikkeld die klanten

moet gebeuren. Het kan niet zo

ons warehouse zijn we niet daarop

op zoek te gaan naar een nieuw

van Make or Buy in staat stelt om

zijn dat we even onze ‘service level

ingericht. Als dan een order voor

warehouse management systeem

online orders in te voeren en te

agreements’ loslaten vanwege een

een koelkast binnenkomt, kunnen

(WMS). “De meeste orders betref

volgen. Bloemen: “Hiervan wordt

nieuw WMS”, vertelt Bloemen.

we die via Concentrator meteen

fen één of twee producten, maar

gebruikgemaakt door klanten

Niettemin merkt Make or Buy nu

doorsturen naar het fulfilment- of

we ontvangen ook orders voor

die hun webshopsoftware niet

al de voordelen van het nieuwe

handelsbedrijf dat wel koelkasten

5.000 producten. Wij willen geen

kunnen of willen koppelen aan

systeem. Het proces verloopt

verstuurt. Dat soort concepten zul

systeem dat dicteert hoe we moe

ons WMS. Daarnaast gebruiken

veel rustiger. De medewerkers

len we steeds meer zien.”

ten werken, maar een systeem dat

klanten deze optie voor orders uit

ons in staat stelt flexibel te zijn”,

andere verkoopkanalen. De portal

vertelt Bloemen.

biedt slimme functionaliteiten,

De zoektocht naar een nieuw

zoals de mogelijkheid om orders te

systeem leidde langs vier WMS-

splitsen als het ene deel nu met

leveranciers en eindigde bij Diract.

een, en het andere deel pas later

de fulfilment voor webshops en retailers met

Het Ceyenne WMS van Diract is

moet worden uitgeleverd.”

wereldwijde verzending naar alle soorten

volgens Bloemen beter dan de drie

wie wat waarom?
Wie?	
Make or Buy verzorgt vanuit’s-Hertogenbosch

verkoopkanalen.

Wat?	
In het warehouse van 2.000 vierkante meter is het

andere systemen in staat om de

Inpaktafels

kennis en logica in de hoofden van

Het nieuwe WMS stelt Make or

de medewerkers in software te

Buy in staat om het gehele or

vervatten. “Niets is hier standaard.

derverzamelproces efficiënter te

Waarom?	
Het nieuwe WMS vergroot de flexibiliteit van Make

Daarin onderscheiden we ons van

organiseren. Tot nu toe werden

or Buy en verkleint de kans op fouten.

andere fulfilmentbedrijven. Diract

alle orders webshop voor webshop

Ceyenne Warehouse Management Systeem van
Diract geïmplementeerd.
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Hoge spanning zonder risico’s…
…alleen mogelijk in gekeurde laadstations
Om volstrekt veilig met laadstations en tractiebatterijen te kunnen werken en bedrijfsongevallen te voorkomen, is een periodieke keuring
de enig juiste beslissing. Met het BMWT-Keur
zijn alle risico’s zoals explosies, brand, lekkend
of opspattend zuur maar óók alle arbo- (NEN3140) en milieurisico’s, volledig gewaarborgd.

Onze deskundige en uiteraard onafhankelijke
keurmeesters staan bij het werken met en aan
laders, borg voor optimale veiligheid. Kies voor
de veiligheid van het BMWT-Keur en dek zo al
uw bedrijfsrisico’s doeltreffend af.
Meer weten, kijk op www.bmwt.nl

BMWT-KEUR

Because you need your time for business.
Not for travel.

The world´s leading fair
for intralogistics

Hannover Consultancy B.V., Tel. +31 (0)184 69 30 50, info@hf-netherlands.com

cemat.com

Koop nu een nieuw model Hyundai
vorkheftruck met gratis batterij*!

HYUNDAI ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS
Ontdek het volledige gamma (1-5 ton) elektrische vorkheftrucks van
Hyundai. Uitgerust met een zijwaarts batterij wisselsysteem voor de
intensieve gebruiker. De nieuwe 9-serie kenmerkt zich door:
gebruiksvriendelijkheid, krachtige motoren, duurzame inzet, verbeterde
ergonomie, compact design en standaard 2 jaar garantie.
Dealers door geheel Nederland.
ZHE Trading B.V.
Potenblokseweg 4 | 4794 RM Heijningen (gem. Moerdijk)
Tel: 0168-467467 | info@zhe.nl
www.hyundaivorkheftrucks.nl
* Batterij actie geldig t/m 25-5-2014

Moving you further

Column

IS DE CRISIS TEN EINDE?
Alle voortekenen daarvoor zijn wel aanwezig. Het vertrouwen onder
producenten en consumenten groeit weer, er wordt weer geïnvesteerd
en ……... Toch zal dit naar mijn mening niet een wereldschokkend effect
op de markt van intern transport materiaal tot gevolg hebben. Als we terugkijken, hebben we vlak na de crisis een enorme terugval in de markt
gezien. Bedrijven gingen geforceerd rationaliseren om kosten te verlagen
door onder meer voorraden en productiecapaciteit terug te brengen. De
afgelopen twee, drie jaar hebben we veel meer een gezonde rationalisatie gezien om de voortdurende kostenstijging te compenseren. Dat betekent toch ongeveer een jaarlijkse benodigde efficiencyslag van minstens
3%. Bedenk daarbij dat de belangrijkste kostenpost de personele is. Dus
efficiënter en minder handelingen is het devies.
In de marktcijfers van intern transport materiaal zien we aan de ene
kant een toenemende vervangingsvraag als gevolg van toenemende
activiteiten, maar aan de andere kant een drukkend effect als gevolg
van rationalisaties. Een prachtige opgave voor ons, leveranciers, om
onze klanten te ondersteunen in de opdracht tot meer flexibiliteit, met
een betere ‘tuning’ van de vloot op de capaciteitsbehoefte, slimmer,
energie-efficiënter, zonder daarbij in te boeten op veiligheid. Sterker nog,
die veiligheid in de magazijnen kunnen we juist vergroten. Kortom, een
duurzamere benadering. Dat daarbij betrouwbaarheid van de partners
met wie je samenwerkt, belangrijker wordt bij een goed ‘getunede’ operatie, behoeft naar mijn mening geen betoog.
Mijn conclusie is dat de crisis een gezonde ontwikkeling in gang heeft
gezet die kansen biedt en zal leiden tot duurzamere bedrijfsvoeringen,

Is uw logistieke proces klaar
voor de toekomst?
Korte afstanden voor mens en materiaal vormen de
basis voor magazijnoptimalisatie. Wij tonen u hoe uw
magazijn snel, flexibel en efficiënt wordt. Neem contact
met ons op. Wij denken graag met u mee!

gezien in de juiste combinatie van de 3 P’s: ‘People, Profit en Planet’.
Crisis…? Geen crisis!

Pank Hertsenberg
BMWT-sectievoorzitter II-A : Vorkheftrucks en Magazijntrucks
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100% INNOVATIE
2100.net, een innovatie in
Fleet Management & batterij monitoring
Wilt u meer management informatie over uw

batterijvloot? 2100.net levert u alle gewenste data.
Heeft u voldoende of wellicht te weinig batterijen?
Wat zijn de pieken? En is er voldoende capaciteit?

Verlaag uw bedrijfskosten

Op jaarbasis levert 2100.net u een aanzienlijke
besparing op door optimaal laden en inzetten van
uw batterijvloot met ca. 8% minder energieverbruik
en eﬃciënte planning voor het onderhoud.

Kiotoweg 201 Rotterdam • Tel: +31 (0)10 44 55 666 • www.gnb.com • sales-netherlands@eu.exide.com

100% ENERGIE | 100% SERVICE | 100% INNOVATIE | 100% OPLOSSING | 97% GROEN
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Verpakkingsbijlage voor warehousing

INPAKKEN BIJ
DOCDATA

INTERPACK 2014
OP STAPEL
verpakking-totaal.nl
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www.renault.nl

MOCHT ER ’NS EEN DINGETJE ZĲN
DAN HEEFT U DE ZEKERHEID VAN RENAULT PRO+

RENAULT PRO+
MET SERVICE, ONDERHOUD
EN FINANCIERING OP MAAT
DE RENAULT TRAFIC
LEASE AL VANAF € 65,- PER WEEK

Met de Renault Traﬁc hoeft u zich nergens druk over te maken. U heeft namelĳk de zekerheid
van Renault PRO+. Uw vaste contactpersoon biedt voor elk probleem de juiste oplossing. Zoals
het leveren van maatwerk door onder andere op- en ombouw of vervangend vervoer met
haal- en brengservice. Zo verliest u nauwelĳks tĳd. Want tĳd is geld

DRIVE THE CHANGE

Aanbiedingen geldig van 05-01-2014 t/m 05-05-2014. Traﬁc vanaf € 17.790,-. Traﬁc vanafprĳs van € 65,- per week is gebaseerd op Traﬁc dCi 90 gesloten bestel L1H1 T27 Générique. Vanafprĳzen zĳn exclusief BTW, BPM en kosten rĳklaar maken. Het weekbedrag van € 65,- wordt berekend d.m.v. een
vast percentage van de netto catalogusprĳs en het voordeel van ﬁnancial lease (60 maanden bĳ 4,9%). Financial Lease 1,9%, 4,9% of 6,9% en het voordeel is niet van toepassing op leaserent, (inter)nationale rentals, ﬂeetjaarafspraken en dealerorders en indien een leasemaatschappĳ zichzelf uitsluit
van deze actie. Op elke nieuwe Renault Traﬁc geldt een fabrieksgarantie van 2 jr. zonder kilometerbeperking en 12 jr. plaatwerkgarantie. Getoonde modellen kunnen afwĳken van standaarduitvoering. Drukfouten, prĳs- en speciﬁcatiewĳzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en/of de voorwaarden
bel gratis 0800- 0303, kĳk op renault.nl of vraag uw Renault Bedrĳfswagen dealer.Bedragen zĳn afgerond op hele euro’s. Rentewĳzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik: 6,8 - 8,0 l/100 km. Resp. 14,7 - 12,5 km /l. CO2 178 - 210 g/km.

100008118 BS 230x300 Adv VU Pro+ stier.indd 1
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Beurs

Beurs tekst en foto’s: Martin Althoff

Interpack biedt alles op verpakkingsgebied

Focus op omverpakkingen
Op Interpack 2014 presenteren 2.700 exposanten uit meer dan 60 landen op een immens beursvloeroppervlak hun nieuwste ideeën, innovatieve concepten en technologische visies op verpakkingsgebied.

Dit jaar vindt de internationale

de vorm van kartonnen omdozen

toch een bezoek aan deze verpak-

van gerenommeerde experts

verpakkingsbeurs Interpack plaats

en kunststof kratten en bakken

kingsbeurs, met de opdracht om

duurzame verpakkingsconcepten

op 8 t/m 14 mei in de Messe

voor (bulk)opslag- en transport-

de belangrijkste innovaties en

te ontwikkelen, die de wereldwijde

in Düsseldorf. Dit evenement

doeleinden. Bovendien worden

trends binnen het doelgebied in

levensmiddelenverspilling bedui-

profileert zich al jarenlang als de

voor de gehele verpakkingsrange

kaart te brengen. Deze worden

dend reduceren. Ieder jaar gaat

grootste verpakkingsbeurs ter

allerlei machines gedemonstreerd

na afloop van de beurs online op

er immers meer dan één derde

wereld. En in dat licht bezien, lijkt

voor afvul- en verpakkingdoelein-

de website van Verpakking Totaal

van alle levensmiddelen verloren.

het vreemd dat Verpakking Totaal

den in de productiesfeer en voor

gepubliceerd.

Dat komt wereldwijd neer op 1,3

er tot nog toe weinig aandacht

VAL-activiteiten in het warehouse.

aan heeft besteed. Een reden is

Een gerichte zoektocht op deze

Innovationparc Packaging

opslag, slechte transportvoor-

gelegen in de enorme diversiteit

gigantisch grote beurs naar met

Bezoekers en exposanten ontmoe-

waarden en onderontwikkelde

van het tentoonstellingsaanbod.

name tertiaire verpakkingen en

ten elkaar in het Innovationparc

conserverings- en verpakkingsme-

Dat omvat primaire consumen-

alle daaraan gerelateerde tech-

om van gedachte te wisselen en

thodes onbruikbaar worden. In het

tenverpakkingen die in de win-

nieken en concepten (waaronder

gemeenschappelijk de basis te leg-

Innovationparc zoeken stakehol-

kelschappen liggen en die geheel

ladingdragers, wikkelen, om-

gen voor dit forum voor visionaire

ders uit de voedingsmiddelenin-

buiten het bestek van dit vakblad

snoeren, printen, etiketteren)

ideeën rondom maatschappelijke,

dustrie, de handel, verpakking en

vallen. Daarnaast zijn er bedrijfs-

heeft alleen kans van slagen bij

economische en ecologische the-

logistiek die betrokken zijn bij de

matige secundaire verpakkingen,

een goede voorbereiding op het

ma’s. In 2014 richt het Innovation-

voedselwaardeketen naar nieuwe

waarin de primaire verpakkingen

beursbezoek.

parc Packaging zich op het thema

manieren om deze verliezen in te

worden gebundeld en tertiaire

Met die insteek brengt de redactie

‘SAVE FOOD’, oftewel voedselvei-

dammen. Meer informatie:

verpakkingen voor warehousing in

van Verpakking Totaal ditmaal

ligheid. Het doel is om met behulp

www.interpack.com

miljard ton die door de verkeerde
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Praktijk tekst en foto’s: Buro Andersom

De Neopost CVP500 heeft een capaciteit van 500 verpakkingen per uur en is geschikt voor zowel single- als multi-item orders met een maximale afmeting
van 600 x 600 x 400 mm

Unieke verpakkingsmachine maakt opvulmateriaal overbodig

Grote items exact
op maat verpakt

Voor het verpakken van grotere single- of multi-item orders ontwierp Docdata in samenwerking met Neopost een
unieke verpakkingsmachine. Ter plekke wordt de verpakking exact op maat gesneden en gevouwen uit plano
kartonplaat. Opvulmateriaal is overbodig en er wordt geen lucht meer getransporteerd.

40

Vanuit haar gigantische dc in

piekdagen gaat het zelfs om meer

webwinkels van het bedrijf op 21

“Er worden steeds meer produc-

Waalwijk verzorgt full service e-

dan 100.000 orders”, weet ma-

gebracht, waaronder dier, tuin &

ten van grote afmeting gehandled,

commerce dienstverlener Docdata

naging director Jack Heijkans.

klussen, wonen & slapen en sport

zoals speelgoed of magnetrons”,

logistieke diensten voor onder

De grootste klant is bol.com. En

& vrije tijd. Het assortiment telt

licht Heijkans toe.

andere De Bijenkorf, V&D, Zalando

die klant timmert hard aan de

ruim 7 miljoen sku’s, waarvan er

en bol.com. Dagelijks worden er

weg. Het assortiment van bol.com

tussen de 100.000 en 150.000 in

Nieuwe bottleneck

tienduizenden orders – en nog

telt al lang niet meer uitsluitend

Waalwijk op voorraad liggen. Met

De groei van het assortiment

veel meer single items – verza-

boeken, cd’s en dvd’s. Afgelo-

de uitbreiding van het assortiment

en het gewijzigde profiel waren

meld, verpakt en verzonden. “Op

pen jaar werd het totaal aantal

verandert ook het productprofiel.

voor Docdata aanleiding om het
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verpakkingslijn geschoven en

staan. “Het is zeker niet ondenk-

nog verder beperken en zo lean

de loep te nemen. Heijkans: “Als je

exact op maat om de order gevou-

baar dat hier in de toekomst

mogelijk verpakken. Dat is immers

de tienduizenden orders per dag

wen. Nadat een order manueel

meerdere lijnen staan. Elk met een

niet alleen goed voor het milieu,

goed wilt blijven verwerken, moet

op de transportband is geplaatst,

eigen basisformaat plano karton-

maar ook voor de portemonnee”,

je automatiseren. Zeker als je be-

wordt de dimensie van de order

plaat, zodat we onze afvalstroom

besluit hij.

seft dat daarnaast het besteltijd-

nauwkeurig bepaald door een

stip steeds verder naar achteren

contourenscanner. Op basis van de

schuift. Waar vroeger tot 17:00

meting wordt de plano karton-

uur kon worden besteld om een

plaat op maat gesneden, gestanst,

order de volgende dag op de mat

gevouwen en dichtgeplakt. “In de

te krijgen, kan tegenwoordig tot

tussentijd wordt met een robot-

23:00 uur worden besteld. En de

arm nog automatisch de betref-

ervaring leert, dat er dan ook later

fende factuur toegevoegd. En als

wórdt besteld.”

de verpakking is dicht getapet

Met het verschuiven van het uiter-

wordt het verzendlabel op de doos

lijke besteltijdstip heeft Docdata

geplakt, waarna de order zijn weg

in feite een nieuwe bottleneck

vervolgt via de sorteerinstallatie”,

gecreëerd. Er resteert immers nog

vult Heijkans aan.

Praktijk

verpakkingsproces opnieuw onder

amper een uur voor het picken,
sorteren, verpakken en ter verzen-

500 Verpakkingen per uur

Managing director Jack Heijkans: “Als je tienduizenden orders per dag goed

ding aanbieden van de goederen.

De verpakkingslijn heeft een capa-

wilt verwerken in een relatief kort tijdsbestek, moet je automatiseren”

“Dan is mechanisatie of automa-

citeit van 500 verpakkingen per uur

tisering onontkoombaar”, stelt

en is geschikt voor zowel single- als

Heijkans.

multi-item orders met een maximale afmeting van 600 x 600 x 400

Geen lucht en opvulmateriaal

mm. “Daarmee kunnen we zeker

Samen met de Franse machine-

90% van de grotere items automa-

bouwer Neopost ontwierp en

tisch verpakken”, weet Heijkans.

ontwikkelde het bedrijf een volau-

Docdata heeft de unieke machine

tomatische verpakkingslijn voor

nu ruim 4 maanden in gebruik.

grotere single- en multi-item or-

Het aantal storingen is minimaal,

ders. “We maken al langer gebruik

maar de maximale theoretische

van een soortgelijke machine

capaciteit is nog niet bereikt.

voor het verpakken van kleinere

Heijkans ziet dan ook verbetermo-

De contourscanner meet nauwkeurig de dimensie van de order

items, zoals cd’s en boeken”, licht

gelijkheden: “Met een capaciteit

Heijkans toe. “Maar voor het

van 350 tot 400 verpakkingen per

verpakken van grotere producten

uur mogen we zeker niet klagen.

wie wat waarom?

bestond er simpelweg nog geen

Maar er zit meer in het vat. In de

oplossing die aan onze wensen en

praktijk blijkt pas echt hoe bijvoor-

dienstverlener. In het immense dc in Waalwijk

eisen voldoet.”

beeld onderdelen slijten. Door het

wordt onder meer de fulfilment verzorgd voor

Die wensen en eisen zijn heel

proces in samenwerking met Neo-

eenvoudig: in een relatief korte

post goed te analyseren is onze

periode veel orders van afwijkende

eigen TD in staat om het verder

Neopost ontwikkelde Docdata een unieke

groottes verpakken, zonder dat er

te optimaliseren. Stilstand wordt

verpakkingsmachine voor het automatisch

lucht wordt getransporteerd en/of

dan nóg lager en de capaciteit zal

opvulmateriaal nodig is.

verder toenemen.”

Om dit te realiseren, maakt de

De managing director is zelfs der-

later besteld. Automatisering bleek noodzakelijk,

Neopost CVP500 gebruik van

mate overtuigd van het concept

maar een geschikte machine was niet

plano kartonplaat. Het karton

dat hij al verder vooruitkijkt en

voorhanden.

wordt vanuit een ‘batterij’ in de

meerdere lijnen naast elkaar ziet

Wie?	
Docdata is een full service e-commerce

bol.com.

Wat?	
In samenwerking met de Franse machinebouwer

verpakken van grotere single- en multi-item orders

Waarom?	
Het productprofiel is gewijzigd en er wordt steeds
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Tomra perst balen omgekeerd
Tomra Compaction introduceert met de Orwak Power een nieuwe gene-

Savas vindt heftruckgordel
opnieuw uit

ratie balenpersen die als het ware op de kop is ontworpen.
Het concept is gebaseerd op de omgekeerde techniek van het omlaag

De veiligheidsgordel lijkt door Savas opnieuw te zijn uitgevonden. Met

trekken van de persplaat, in plaats van de traditionele manier waarbij

de Stream Belt draagt voortaan iedereen de gordel op de heftruck.

de plaat naar beneden wordt gedrukt. Dit leidt tot aanzienlijk meer

Veel heftruckbestuurders ‘vergeten’ gemakshalve de gordel om te

perskracht en compactere balen met afvalmateriaal (o.a. karton en folie).

doen en brengen daarmee hun eigen veiligheid in gevaar. De Stream

De hele balenpersmachine is hiermee ook lager uitgevoerd. Dit maakt

Belt hangt letterlijk

het eenvoudiger om de balenpersen te transporteren en te plaatsen in

voor het grijpen en

ruimten met een beperkte plafondhoogte.

je kunt niet gaan

De Orwak Power balenpersen bieden korte cyclustijden, een automatische

rijden als je hem niet

startfunctie en een schuifdeur die opent binnen twee seconden. Dit zorgt

omdoet, omdat hij

voor meer doorvoer van materialen en minder energiegebruik dan bij tradi-

het stuur als het ware

tionele perssystemen. De persen be-

blokkeert. Het systeem

schikken bovendien over een nieuwe

kan eenvoudig ter

Scan de pagina Producten

pomp, die zorgt voor een extra laag

vervanging op iedere

met de Layar app op uw

geluidsniveau.

heftruck worden inge-

mobiele telefoon of tablet

bouwd. De uitvlucht

voor meer productnieuws.

‘gordel vergeten’ behoort daarmee tot het
verleden.

Tijdelijke opslaghal voor middellange termijn
De Boer Structures in Alkmaar produceert en plaatst tijdelijke metalen

roldeur. De bedoeling is dat de tijdelijke opslaghal daar tot medio 2016

opslaghallen voor de middellange termijn. De Induro-hal zou geschikt

dienst doet.

zijn voor tijdelijke opslag voor periodes van één tot 5 jaar.

Een van de voordelen van de Induro-hal is dat er gemakkelijk overhead-

Hiermee worden bedrijven bediend die een bepaalde periode willen

deuren in zijn aan te brengen. Dat vereenvoudigt het in- en uitrijden

overbruggen of tijdelijk extra opslagcapaciteit nodig hebben voor de

van vorkheftrucks en (vracht)auto’s, waarmee de constructie zich ook bij

middellange termijn. De eerste Induro-hal is inmiddels gerealiseerd in

uitstek leent voor warehousing en overslag.

Utrecht en wordt daar gebruikt door de bouwcombinatie U-centRaal,

Voor de wand- en dakbekleding kan worden gekozen uit gesloten of licht

een samenwerkingsver-

doorlatende dakzeilen of panelen met een (zeer) hoge isolatiewaarde.

band tussen BAM Rail

De dakconstructie is bestand tegen een gewicht van 100 kilogram per

en VolkerRail Nederland.

vierkante meter, en daarmee ook tegen sneeuwlast.

Deze hal heeft een afme-

Het stalen A-frame voorziet in zijwandhoogtes van 4,2 tot 6,2 meter

ting van 20 bij 60 meter,

en breedtes van 10 tot 30 meter. De Induro-hal kan tot elke gewenste

een zijwandhoogte van

lengte worden uitgebouwd. De hal heeft een vrije overspanning, waar-

6,2 meter en is voor-

door geen midden-kolommen nodig zijn en alle ruimte maximaal kan

zien van één elektrische

worden benut.

exclusief dealer van
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Transport Logistic
China binnen handbereik
Logistiek Totaal en TTM.nl organiseren samen met Anko Zakenreizen
een exclusief arrangement naar de Transport Logistic China

Wij regelen uw vlucht, verblijf en toegang
tot de beurs zodat u zichzelf kunt focussen
op uw beursbezoek.
EEN VIJFDAAGS VLIEGARRANGEMENT
IS AL MOGELIJK VANAF €1260,-

(17 t/m 19 juni) in Shanghai. Wereldnieuws op het gebied van

Ga voor meer informatie of een reisadvies

transport en logistiek wordt gepresenteerd in Shanghai en u heeft

op maat naar www.beursreizen.nl/reis/254

nu de mogelijkheid om deze intercontinentale beurs te bezoeken.

Ga voor meer informatie naar www.eisma.nl of neem direct contact op 088 2944 700
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