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scala logistica

‘Ruimte is geld’ zou de slogan
kunnen zijn van het Scala
Compacte Opslag. Meer opslag-
capaciteit per vierkante meter en
toch efficiënt kunnen werken.
Daarnaast is het ook belangrijk
dat de inrichting van een dc over
een zekere flexibiliteit beschikt.
Zeker bij een logistiek dienstver-
lener moet de indeling snel kun-
nen worden veranderd als een
grote klant zijn contract niet
verlengd. Voor hen geldt tevens
dat het magazijn geschikt moet
zijn voor de opslag van verschil-
lende goederen van verschillen-
de klanten.
Projectleider van het Scala
Compacte Opslag is Bart Ravelli

Hal 12: Compacte opslag verhoogt efficiency
Tekst Ruud van Roosmalen >

van Jungheinrich Nederland.
Hij nam het voortouw in de con-
tacten met de verschillende
partners, die door de Stichting
Logistica bij elkaar zijn gebracht
in deze module. “De samenwer-
king verloopt eigenlijk bijzonder
gestroomlijnd. Ook al zijn som-
mige deelnemers concurrent
van elkaar, er zijn nauwelijks
knelpunten geweest. In goed
overleg is een scenario opgezet
waarin iedereen de gelegenheid
krijgt om zijn product werkend
te demonstreren.”

Diverse concepten
In dit scala wordt de bezoeker
wegwijs gemaakt in de vele nieu-

Half november is het weer zover. Logistica opent zijn
deuren en toont ook nu weer live demonstraties van
geïntegreerde magazijnsystemen. Het vakblad Logistiek
brengt in de komende weken een preview op vier ver-
schillende thema’s. In dit eerste deel: compacte opslag.

we concepten op het gebied van
opslag. Voor de praktijkdemon-
straties is een volledig magazijn
nagebouwd, met inrijstellingen,
een hoogbouwpalletstelling, een
shuttlesysteem en een doorrol-
stelling. Bij zo’n shuttlesysteem
wordt een voertuig gebruikt dat
zelf, los van de heftruck, door de
stelling kan rijden. Deze shuttles
zijn bedoeld voor het diep weg-
zetten van grote partijen bulk-
goederen.
Naast het shuttlesysteem wordt
ook een zijlader gebruikt die zij-
delings kan rijden om lange las-
ten weg te zetten op draagarm-
stellingen. Kleinere artikelen
komen terecht op een tussen-
vloer. Met de tussenvloer wordt
de onder- en bovenruimte in het
magazijn zo optimaal mogelijk
benut. Voor de veiligheid van
medewerkers op deze ‘zweven-
de’ vloer is een kantelhek ge-
pland.

Diverse heftrucks
In de module Compacte Opslag
wordt ook de RollerForks Flex-
Pallet gedemonstreerd, een
nieuwe kartonnen pallet met
een speciale vorm. Door deze
vorm ontstaat er een insteekope-
ning tussen de pallets. De hef-
truckchauffeur kan vervolgens
met een heftruck met rollerforks
de pallet snel in- of uit de stel-
lingen zetten voor opslag respec-
tievelijk uitslag. Ook de slip-
sheets ontbreken niet.
Naast aandacht voor opslagsys-
temen komen ook intern trans-
portmiddelen in beeld. Ver-
schillende soorten trucks laten
zien wat ze kunnen. Zo wordt
gebruikgemaakt van een reach-
truck, van verschillende soorten
vorkheftrucks en van een smalle
gangentruck. In de hoogbouw-
palletstellingen wordt een com-
bitruck gedemonstreerd, die de
operator mee omhoog voert om
orders te picken. Groot voordeel
hiervan is weer het efficiënte
gebruik van de ruimte. Door op
verschillende niveaus orders te
picken kan een aanzienlijke
ruimtewinst worden behaald,
die weer gebruikt kan worden
voor opslag.

Deelnemers Product Hal-/standnummer
Jungheinrich Nederland heftrucks en magazijninrichtingen 12 C060
BT Nederland magazijntrucks en vorkheftrucks 12 B008
Haagh Protection doorlaatinrichtingen, industriële antislip producten 12 B087
Gracon Batterijen tractiebatterijen, laders en toebehoren 12 C088
Wynmalen Hausmann intern transport & wegenbouw 12 D008
Ruys Vloeren vloersystemen 12 A088
JEKA Industriële Efficiency magazijnsystemen 8 F060
Meijer Special Equipment telescopische vorken, rollerforks 12 D032
Atsa tractiebatterijen, laders en toebehoren 12 C088
BMWT-Keur veiligheidskeuringen 11 D074

Direct aan de slag

In vijf hallen is tijdens de
vakbeurs Logistica – van
14 tot en met 18 novem-
ber in Utrecht – een scala
te bewonderen van 250
vierkante meter. De
Stichting Logistica is initia-
tiefnemer. Directeur Anton
van Loon: “De module
compacte opslag laat ver-
schillende oplossingen
naast elkaar zien.
Oplossingen waarmee de
bezoeker de volgende dag
aan de slag kan.”
Anders dan andere jaren
zijn de deelnemers aan
een scala zelf verantwoor-
delijk voor het aandragen
van thema’s. Voorwaarde
was dat het thema actueel
moest zijn en herkenbaar
voor bezoekers.

Anton van Loon

Bart Ravelli: 
“Alle gangbare
varianten van
compacte
opslag staan
hier bij elkaar”
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