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TEST door Martin Althoff

THEMA HEFTRUCKS / ORDERVERZAMELTRUCKS

VIJFMAAL ORDERVERZAMELEN
OP TWEE NIVEAUS

Soms is er dringend behoefte aan

extra orderverzamelplekken op het

tweede niveau. Daar worden dan

hoofdzakelijk de slowmovers gezet,

terwijl de fastmovers zoveel moge-

lijk op grondniveau blijven staan.

Met een horizontale low-level 

orderverzameltruck is dat hogere

liggerniveau voor een orderverza-

melaar niet meer verantwoord en

veilig te bereiken. Dat lukt wel met

orderverzameltrucks met een op-

stap of hefplateau, die de orderver-

zamelaar op een maximale hoogte

van 1,20 meter brengen. Tot deze

hefhoogte gelden namelijk geen

aanvullende wettelijke voorschrif-

ten met betrekking tot beveiliging

in de vorm van hekken. Drie leve-

ranciers leverden vijf verschillende

orderverzameltrucks aan ter beoor-

deling. De trucks zijn echter niet

met elkaar vergelijkbaar, omdat de

concepten verschillen. Vrijwel alle

leveranciers bieden deze varianten

aan. Er zijn per truck drie prestatie-

metingen verricht. Verdeeld over

een testparcourslengte van 160

Meer details en foto’s van deze

multitest staan op

 logistiek.nl/heftrucktests

Orderverzamelaars moeten steeds vaker ook arti-

kelen op het tweede niveau kunnen verzamelen.

Dat lukt niet met een horizontale low-level orderver-

zameltruck. Met een aangepaste orderverzamel-

truck is het hogere niveau wel verantwoord te

bereiken. Deze multitest toont de mogelijkheden

van vijf verschillende trucks en concepten.

HOGERE NIVEAUS

De Linde V08 is een zogenoemde

low-level man-up orderverzamel-

truck. Met deze truck kunnen inci-

denteel ook low level orders op

grondniveau worden verzameld.

Toch is deze meer bedoeld om fre-

quenter het hoger gelegen tweede

niveau te bedienen. De truck doet

dat met de combinatie heffend

platform voor de chauffeur en hef-

fende vorken om de artikelen di-

rect vanaf het plateau op de

ladingdrager te plaatsen. Deze

constructie voorkomt dat er na de

pick eerst weer tot grondniveau

afgedaald moet worden om de

doos op de pallet of in de rolcon-

tainer te plaatsen. Bovendien kan

er in de hoog geheven positie di-

rect naar de volgende locatie wor-

den gereden om de volgende order

te picken, maar dan moet die loca-

tie wel relatief dicht bij de eerste

liggen, omdat de snelheid uit vei-

ligheidsoverwegingen automa-

tisch wordt gereduceerd in gehe-

ven toestand. Als de volgende

locatie beduidend verder weg ligt,

is het daarom beter om te dalen

en daar met maximale snelheid

naar toe te rijden. De bediening is

logisch ingedeeld met alle knop-

pen op de juiste positie. Centraal

in het schutbord op het plateau is

een extra pedaal geplaatst om te

dalen. Dat is heel handig als de be-

diener beide handen vol heeft aan

een grote zware doos en dus geen

hand vrij heeft om de daalknop op

de console te bedienen.

Leverancier: MotracLinde, Almere, www.motraclinde.nl

Type: low-level man-up met heffend platform en

heffende vorken

Prijsindicatie: 15.500 euro (incl. batterij en lader)

Plateau hefhoogte: 1.065 mm

Masthoogte max.: 2.357 mm

Snelheid onbelast.: 10 km/uur

Verzameltijd 10 colli 2 minuten, 28 seconden

op grondniveau:

Verzameltijd 10 colli 3 minuten, 15 seconden

op 2e niveau:

Verzameltijd 10 colli 3 minuten, 5 seconden

op 1e en 2e niveau:

meter zijn achtereenvolgens 10 colli

geplaatst op grondniveau; daarna

op het tweede niveau op afwisse-

lend 1,80 en 1,90 m pickhoogte en

ten slotte een mix van beide colli in

de verhouding 60/40 op resp. het 1e

en 2e niveau.
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