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- PERSBERICHT UNIVERSAL MIXED PALLETIZER - 
 
 

Mixed Palletizer reduceert handlingkosten drastisch 
 
De eerste machine ter wereld die in staat is om volledig gemechaniseerd producten van 
uiteenlopende vormen, maten en soorten verpakkingen op pallets en in rolcontainers te stapelen 
is een feit. De Universal Mixed Palletizer - ontwikkeld door TRM Innovating Products - is in staat 
om zonder tussenkomst van mensenhanden een pallet of rolcontainer optimaal en stabiel te 
beladen. Door deze mechanisatiestap worden personeelskosten fors verlaagd, wordt de 
orderdoorlooptijd flink korter en wordt de foutenkans geminimaliseerd.  De directe 
handlingkosten per collo in een magazijn kunnen zo met 20% tot 40% worden gereduceerd.  In 
een gezamenlijk pilotproject met Jumbo Supermarkten wordt de eerste Mixed Palletizer 
binnenkort in gebruik genomen. Tijdens de Logistica 2006 zal de Mixed Palletizer haar levenslicht 
zien op de Nederlandse markt. 
 
De Mixed Palletizer sluit naadloos aan bij de problematiek die in veel distributiecentra aan de orde is: 
grote hoeveelheden producten, van verschillende maten, afmetingen en gewichten, met verschillende 
afleveradressen stapelen op pallets of in rolcontainers in kleine tijdvensters en met een grote mate van 
efficiëntie. De ideale stapeling van producten wordt gerealiseerd met de Magic Box (optimale horizontale 
én verticale fixatie zonder beschadigingen) en met behulp van intelligente palletizing software (IPS). 
Deze generieke “rekenmachine” kan aan elk Warehouse Management of Controlling Systeem 
(WMS/WCS) gekoppeld worden zodat de juiste aanvoervolgorde van de pakketten aan de UMP wordt 
gewaarborgd. 
 
Met de Mixed Palletizer richt TRM zich met name op de logistieke operatie van Fast Moving Consumer 
Goods, het is uitstekend inzetbaar in food- en retail-DC’s bij  producenten, de groothandel en bij 
logistieke dienstverleners.  
 
Eind 2005 heeft TRM Jumbo Supermarkten als launching customer gecontracteerd. In een nieuw 
distributiecentrum van Jumbo in Veghel wordt de Mixed Palletizer in combinatie met een aantal andere 
logistieke innovaties van TRM geïmplementeerd voor een gezamenlijk pilotproject. Jumbo is daarmee de 
eerste klant van TRM en verwacht door de inzet van de Mixed Palletizer haar logistieke prestaties in de 
komende jaren significant te gaan verbeteren.  
 
TRM Innovating Products ontwikkelt innovatieve producten voor de logistieke markt. TRM signaleert bij 
haar afnemers een groeiende trend van manuele naar gemechaniseerde en geautomatiseerde 
magazijnen en wil door het ontwikkelen en vermarkten van innovatieve handlingsystemen inspelen op 
deze trends en ontwikkelingen. TRM beschikt over een zeer ervaren en professionele engineerings- en 
ontwikkelingsafdeling en over een eigen Logistiek Innovatiecentrum waar prototypes worden ontwikkeld, 
testen worden gedaan en klantspecifieke demonstraties en simulaties worden uitgevoerd.  
 
TRM is met een aantal unieke nieuwe logistieke producten aanwezig op de Logistica 2006 op de 
jaarbeurs in Utrecht. U kunt ons vinden in Hal 7 standnummer D 091. 
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