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Het bedrijf
Het hoogbouwmagazijn van Partylite
in Tilburg bestaat uit drie compartimenten waar sfeerkaarsen en accessoires zijn opgeslagen. Deze vinden
hun weg naar de markt via het
‘tupperware-concept’ en zijn dus niet
bij de detailhandel verkrijgbaar. De
145 meter lange gangpaden in het
hoogbouwmagazijn zijn allemaal
voorzien van inductiegeleiding voor
de zes hoogbouwtrucks.
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Jungheinrich EKX 515k:
comfortabel en laag verbruik
De EKX-combitruck 5-serie van Jungheinrich wordt geproduceerd in het Duitse Moosburg en is op de markt sinds 1997. De 5serie bestaat uit drie basisuitvoeringen: de
513, de 515 en de door ons geteste 515k. De
letter ‘k’ in de aanduiding staat voor ‘kort’.
Een kortere truck is ook lichter en daarmee
in principe sneller en energiezuiniger. De
gewone 515 heeft echter volgens de leverancier theoretisch een hogere productiviteit
dan de 515k. De diagonaalsnelheden zijn
vanwege de grotere massa en de betere
stabiliteit van de truck hoger af te stellen.
Het tractiebatterijpakket is heel opmerkelijk
opgesplitst in twee parallel geschakelde
batterijunits. Dit vergemakkelijkt volgens de
fabrikant het wisselen van de tractiebatterijen, omdat daarmee ook het hefgewicht is
gehalveerd. De nominale lasthefvermogens
zijn 1250 kg voor de 513 en 1500 kg voor de
515. De standaard masthefhoogtes liggen
naar keuze tussen de 10 en 15 m. Vergeleken met de voorganger - de ETX - kenmerkt
de EKX in de 5-serie zich door de flexibele
modulaire opbouw voor snelle aanpassingen
aan de magazijnsituatie en 80V draaistroom-

aandrijving op alle elektromotoren. Dankzij
het regeneratieve vermogen bij afremmen
en dalen is er volgens de fabrikant een theoretische energiebesparing van 30 procent
mogelijk.

RFID
Dit voorjaar kwam er een nieuwe gelijknamige generatie EKX bij met onder meer een
optioneel RFID positionerings- en truckcontrolesysteem. Deze ‘combi met RFID’
wordt door Jungheinrich ‘de nieuwe EKX’
genoemd. De magneet in de vloer maakte

plaats voor RFID-transponders. Deze verdwijnt in een minimaal boorgaatje van 2 cm
diep. De eerste transponder komt aan het
begin van het gangpad, de tweede 0,5 meter
verder, de derde volgt op 5 meter en alle komende units hebben een onderlinge afstand
van 10 meter. Het is niet alleen veel sneller
te installeren, maar ook is exact bekend
waar de truck zich in het gangpad bevindt.
Door nauwkeurige odometrie van het aandrijfwiel en constante herberekening van de
exacte positie bij het passeren van een
transponder, weet de truck op de millimeter

nauwkeurig waar hij is. Deze kennis regelt
niet alleen de rijsnelheid, maar ook de hefhoogte, de insteekdiepte van de zwenkvork,
de mast-/cabinehoogte, de rijafschakeling,
kortom alle fysieke functies die de truck kent.
Jungheinrich had uiteraard het liefst deze
nieuwe truck in de test gehad, maar er waren
op het moment van testen nog geen Nederlandse klanten die het model in huis hadden.
Met ‘de nieuwe EKX’ waren de testresultaten
vrijwel zeker nog wat beter uitgevallen. Toch
sportief dat Jungheinrich Nederland desondanks met dit oudere type meedeed aan
deze test.

De chauffeur

PRODUCTIVITEIT

Umit Bilican heeft 7 jaar ervaring als combitruckchaufeur. Hij is door zijn werkgever
geselecteerd als chauffeur voor deze impressie, omdat hij naar eigen zeggen de
beste is en de minste schades rijdt. Umit
rijdt bijna blindelings van pallet naar palletlocatie en positioneert keer op keer de
vorkpunten exact tegenover de palletopeningen

De EKX is na een onderzoek onder gebruikers op belangrijke punten verbeterd. Het
betreft een verhoging van de hef- en daalsnelheden en een snellere zwenking van het
vorkenbord. De totale productiviteit van de
nieuwe Jungheinrich EKX nam volgens de
fabrikant met 20 procent toe ten opzichte
van het vorige model.
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