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scala logistica

‘Slim opslaan van goederen
zodat handelingen daarna snel
en doeltreffend kunnen worden
uitgevoerd.’
Dat is kort samengevat de rode
draad van het Scala ‘Opslag- en
transport- systemen ten behoe-
ve van ordergestuurde versus
voorraadgestuurde productie-
systemen’, zoals de volledige
naam van deze themapresenta-
tie formeel luidt. De bedoeling is
dat bezoekers van dit Scala hun
eigen bedrijfssituatie herkennen
en ze in staat stelt te beoordelen
of de getoonde componenten de
interne logistieke processen
kunnen optimaliseren.
Projectleider van dit scala is
Huub Widdershoven, directeur
van magazijninrichter Con-

Hal 7: Slim opslaan en intern verplaatsen
Tekst Ruud van Roosmalen >

structor Dexion. Hij heeft het
voortouw genomen bij de orga-
nisatie van de gemeenschappe-
lijk demonstratie. “De meeste
deelnemers aan dit Scala werken
al jaren met elkaar samen. Ieder-
een kent elkaar goed en het ont-
wikkelen van deze presentatie
verliep gesmeerd. Elk bedrijf
krijgt in het gekozen scenario
ongeveer evenveel mogelijkhe-
den om zijn product of dienst
onder de aandacht te brengen.
We hebben ernaar gestreefd een
spannende praktijksituatie na te
bootsen.”

Orderpickgebied
Het Scala opslag- en transport-
systemen staat in Hal 7. Samen-
gevat toont deze module in

Half november is het zover: dan opent de Logistica
2006 zijn deuren. Ook deze keer zijn er op deze vak-
beurs live demonstraties van geïntegreerde magazijn-
systemen. Vakblad Logistiek brengt de komende
weken een preview op vier verschillende thema’s. 
In dit tweede deel: opslag- en transportsystemen.

veertien minuten hoe een bin-
nengekomen bestelling wordt
uitgeleverd. In de hal is een
magazijn nagebootst met een
orderpickgebied, die wordt aan-
gestuurd door een WMS. Inko-
mende pallets worden op
palletstellingen geplaatst, waar-
na het WMS aan de hoogbouw-
truck de opdracht geeft pallets
uit het magazijn te halen. Deze
pallet wordt overgenomen door
een pallettruck die zich via
inductielijnen volautomatisch
naar een orderpickgebied
begeeft. De pallettruck rijdt
wederom volautomatisch leeg
terug. Vervolgens worden van de
pallet dozen afgenomen die in
het orderpickgebied worden
aangevuld met producten die in
een FIFO-systeem zijn opgesla-
gen. Deze materialen worden
door middel van een Rackrun-
ner uit de stelling gehaald en in
het orderpickgebied aan de doos
toegevoegd. Om de doos goed af
te vullen wordt deze opgevuld
met luchtkussens (Airpad). De
doos wordt vervolgens via een

sorteersysteem op een pallet
geplaatst. Deze pallet wordt
omwikkeld met plastic folie en
daarna met een reachtruck in
het magazijn met gereed pro-
duct geplaatst. De batterijen van
het intern transportmateriaal
worden via een inductielaadsta-
tion opgeladen.

Stabiliteit
De bezoeker van dit Scala kan
kennisnemen van diverse nieu-
we ontwikkelingen. Vrij recent is
het opladen van de batterijen
van het interne transportmate-
riaal via inductielaadstations. En
ook de volledig automatisch
aangestuurde pallettrucks zijn
redelijk nieuw. Daarnaast wor-
den er verschillende nieuwe
hoogbouwtrucks met zijgelei-
ding gedemonstreerd.
Op het gebied van stellingen is er
wellicht minder spectaculair
nieuws, maar daarom niet min-
der innovatief. Het gaat om de
vernieuwde methode om stel-
ling en liggers aan elkaar te
hechten. De zogenoemde Tox-
ligger is voorzien van een ‘Tox-
Rivet’ verbinding van de
inhaakklauw. Bij deze verbin-
ding is de inhaakklauw niet aan
de ligger gelast, maar gestanst.

Deelnemers Product Hal-/standnummer
Constructor Dexion magazijninrichting 7 C108
Crown Intern Transport intern transport 7 E130
Costo transportsystemen 11 D018 
Manhattan Associates software 10 D039
Hoppecke batterijen 12 A008
Randstad bedienend personeel 12 D127
Fromm palletwikkelen en vulmateriaal 9 B010

Keuze en concept

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: “Deze module
laat zien hoe de keuze
van een bepaald concept
zich vertaalt in systemen,
zowel WMS als opslag- en
intern transportsystemen.”
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

Huub
Widdershoven:
“Spannende
praktijksituatie
nabootsen”
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