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Zo goed als drukloos accumule-

ren in voorraadbanen en vervol-

gens met speciale dispensers

uitsluizen op een afvoerbaan.

Op het eerste oog lijkt de Order

Release Module van Nedcon

DLS heel eenvoudig. Maar het

bijzondere zit in de details.

Heres Stad

Al ruim vijf jaar werkt Ruud Hollander aan een concept, dat met de
nodige scepsis wordt bekeken. Automatisch orderverzamelen van
snellopende levensmiddelen in een dc van een retailer is volgens
velen onbegonnen werk. Uiteindelijk zal blijken dat niets zo snel
en zo flexibel is als een leger orderverzamelaars met één of twee
rolcontainers op een orderverzameltruck, zeggen critici. Hollan-
der gaat onverdroten door, zegt veel belangstelling te hebben van-
uit binnen- en buitenland en legt momenteel de laatste hand aan
proefinstallatie met 500 kanalen bij Albert Heijn in Pijnacker.

GECONTROLEERDE ZWAARTEKRACHT
De DLS Order Release Module is geschikt voor alle colli, die in de
rolcontainer naar een supermarkt gaan. Dat geldt voor keurig ver-
pakte doosjes met soepblikken, maar ook voor minder hanteerba-
re verpakkingen, zoals flessen wijn, rollen toiletpapier en katten-
bakvulling. De voorraadbanen, die het hart van het systeem

vormen, zijn doorrolbanen met een
handige combinatie van zwaarte-
kracht en aangedreven rollen. Groot
voordeel: de colli verplaatsen zich ge-
lijkmatig, onafhankelijk van het ge-
wicht en ook glasverpakkingen ketsen
niet op het eind met grote kracht tegen
elkaar.
Het Frictiondrive systeem is de eigen-
lijke innovatie, waarop octrooi is ver-
leend. Naast de combinatie van zwaar-
tekracht en aandrijving, werkt het
systeem ook nagenoeg drukloos accu-

mulerend. De rollen zijn aan één uiteinde voorzien van een frictie-
ring. De ring wordt aangedreven met een aandrijfriem, maar
neemt de rol niet meer mee als de weerstand te groot wordt. Dat
betekent dat de druk op het voorste collo in de voorraadbaan niet
alsmaar toeneemt. Veel ontwerpinspanning is gedaan om de juiste
balans te vinden in materiaal en het meenemen van de rol.

SNEL UITVOEREN
Naast de rol met de frictiering heeft Nedcon DLS veel prototypes
uitgewerkt voor de dispensers, die de colli moeten doorgeven van-
uit de voorraadbaan naar de haaks geplaatste afvoerbaan. Dat
moet snel gebeuren en goed zijn afgestemd; om de drie seconden
komt er weer een nieuwe verpakkingseenheid op de afvoerbaan.
Omdat ieder artikel een eigen kanaal heeft, kan een hoge capaci-
teit worden gehaald. Met name het uitsluizen en separeren van de
grote variatie aan artikelen bleek een punt van studie en afstelling.
Aan de invoerkant van de voorraadbanen is ook een aparte unit ge-
bouwd, die de colli in de betreffende voorraadbaan schuift. De in-
voertrolley loopt over de invoerbaan en duwt de colli in de baan.
Ook dat gebeurt automatisch.
Vanuit de depalletiseermachine tot het vullen van de rolcontainers
biedt het DLS een volledig automatische oplossing. Dat is ambiti-
eus, maar de eerste proefopstellingen laten zien dat het kan. Of het
ook efficiënt en tegen de juiste kostprijs kan, moet in de praktijk
blijken. De innovatie is er niet minder om.■
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Wat vindt de jury?
“Hoog innovatieniveau, waarbij

verschillende innovatieve concep-

ten bij elkaar komen. Automatische

uitslag van een grote diversiteit aan

collo is erg bijzonder. De mogelijke

kostenbesparingen zijn hoog, maar

dat geldt ook voor de investerings-

drempel. De toepassing is beperkt.”

Frict ier ing voorkomt te veel  drukopbouw

Snellopers gaan snel 
over slimme rollen


