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Redactioneel

Beste lezers,

We leven nu al meer dan een jaar met de uitdagingen 
van de coronapandemie. Besmettingscijfers stijgen in 
sommige delen van de wereld met een alarmerende 
snelheid, terwijl andere landen profiteren van het succes 
van een rigoureus vaccinatiebeleid. We hopen dat de 
wereld geleidelijk de ergste gevolgen van de crisis 
kan overwinnen. We zullen echter enkele belangrijke 
gevolgen van de pandemie in de toekomst goed blijven 
voelen. Deze omvatten de digitalisering van de economie 
en de industrie, die versneld werd door de pandemie. 
De transformatie gebeurt zo snel dat het soms lijkt alsof 
onzekerheid het enige is dat zeker is. Maar is dit reden 
om ons zorgen te maken? Nee, integendeel. De nieuwe 
uitdagingen vormen ook mogelijkheden waar zonder 
beperking van moet worden geprofiteerd. En we zijn er 
klaar voor om juist dat te doen!

Er zijn andere trends op lange termijn die een grote 
invloed hebben en zullen blijven hebben op de 
bedrijfstak logistiek en material handling. Deze omvatten 
de verstedelijking, die geen tekenen van vertraging 
vertoont. En verder is er de groeiende betekenis van 
e-commerce, de toenemende consumentenvraag naar 
individuele en snelle oplossingen en de resulterende 
druk op onze klanten om efficiënter, sneller en goedkoper 
te voldoen aan de in toenemende mate complexe 
klantwensen.
 
Om dit alles te kunnen doen is er een groeiende 
behoefte aan automatisering die gebaseerd is op 
betrouwbare technologische en digitale innovaties. 
Met behulp van software-oplossingen en data actief 
bedrijfsprocessen in een dynamische marktomgeving 
besturen vertegenwoordigt een ander belangrijk aspect. 

SSI Schäfer is hier om te helpen als specialist in logistiek 
en material handling. Onze belangrijkste taak is onze 
klanten goederenverwerkingssystemen te bieden op 
basis van oplossingen. Hierdoor kunnen ze efficiënter 
en duurzamer voldoen aan de groeiende verwachtingen 
en eisen van de markt. We zijn ons bewust van deze 
enorme verantwoordelijkheid en zijn hier heel goed 
op voorbereid met ons uitgebreide assortiment van 
producten en diensten. In de afgelopen decennia is 
SSI Schäfer altijd trouw aan zichzelf gebleven als een 
gerenommeerd familiebedrijf met sterke waarden en 
een enorme betrokkenheid bij haar klanten en bij het 
langetermijnsucces van haar logistieke en material 
handling systemen. 

De komende tijd zullen we voorrang geven aan 
de doelgerichte en consistente vooruitgang van 
digitalisering voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. 
Het volgende feitje geeft ons een goede indruk van 
hoe belangrijk digitalisering is: meer dan de helft van 
de Fortune 500 bedrijven die in 2000 actief waren, zijn 
inmiddels spoorloos verdwenen. De meeste daarvan 
hebben de megatrend van digitalisering verwaarloosd 
of gewoon verkeerd ingeschat. We zien dit vooral als 
stimulans om de uitdagingen en grote kansen te grijpen 
die we krijgen en ze te gebruiken in het belang van onze 
klanten.

Ik hoop dat jullie met plezier deze meest recente uitgave 
van ons bedrijfsblad ‘Update’ lezen. Laat ons weten wat je 
denkt - wat je leuk vindt en waar we volgens jou beter in 
kunnen worden. We horen graag van je!

Hartelijke groeten, 
Steffen Bersch

CEO van SSI SCHÄFER Group

Onze belangrijkste taak is onze 
klanten goederenverwerkings-
systemen te bieden op basis van 
oplossingen. Hierdoor kunnen ze 
efficiënter en duurzamer voldoen 
aan de groeiende verwachtingen 
en eisen van de markt. 
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Gegarandeerde procesbeveiliging, dynamica en economische efficiëntie: naadloos 
geïntegreerd in een algehele oplossing, zodat operators profiteren van gestandaardi-
seerde en modulaire robotica-oplossingen voor de voortdurend in ontwikkeling zijnde 
eisen van goederenverwerking.

Welke items kunnen worden verwerkt door een 

robotica-oplossing?

De robotica-oplossingen op het gebied van intra-
logistiek variëren van het verzamelen van eenheden 
tot portaal- en knikarmrobots voor de opslag en het 
verzamelen, in- en uitslag van bakken, lagen en bulk- 
en zware goederen. 
 Als het gaat om het verzamelen van goederen ga-
randeren diverse grijptechnologieën, in combinatie met 
de laatste algoritmen van AI en 3D-beeldverwerking, 
veilige behandeling van conische, kubus- en cilindrische 
items, zakken of zelfs losse goederen. Deze robotica-op-
lossingen bereiken verzamelprestaties tot 1.000 verza-
melingen per uur bij 100% productverificatie en kunnen 
direct worden verbonden met de aanwezige materiaal-
stroom in het bedrijf via het transportsysteem of autonome 
mobiele robots (AMR).
 Voor het scheiden van kisten wordt er laagdepalletise-
ren ingezet; vervolgens worden palletiseerrobots gebruikt 
voor de optimale palletopslag van bakken. In het laatste 
geval worden de bakken verpakt op hoge snelheid volgens 
het eerder berekende verpakkingspatroon op een pallet voor 
elke tak of op een trolley. De robots kunnen hier een divers 
bereik aan items hier afhandelen omdat de goederen op de 
pallet worden geduwd. Dit gebeurt bij een snelheid tot 600 
bakken per uur.

Welke processen kunnen efficiënter worden geauto-

matiseerd met behulp van een robotoplossing?

Wanneer robotoplossingen worden geïntroduceerd, 
moet de aandacht niet liggen op het voortijdig inspringen 
op de trend naar automatisering en digitalisering en het 
1:1 automatiseren van handmatige processen. Voor de 
doelen van uitgebreide optimalisatie is het een kwestie 
van het vinden van een hoogwaardige algehele oplossing 
die op maat is gemaakt om te voldoen aan de individuele 
behoeften en eisen. Naast het rekening houden met het 
bereik van de items en verpakking, moeten de vereiste 
uitvoering en beschikbaarheid worden geverifieerd. Ook 
moet het rendement op de investering (ROI) worden 
berekend over de levensduur van een systeem. Het is 
cruciaal om rekening te houden met de hele materiaal-
stroom en robots niet te beperken tot individuele proces-
sen in de keten. Ze moeten worden geïntegreerd in een 
geautomatiseerde, intralogistieke algehele oplossing. Dit 
is de enige manier waarop operators kunnen profiteren 
van de uitgebreide reeks voordelen. De software en met 
name de beeldverwerking, robotcontrole en intelligente 
logistieksoftware spelen hier een essentiële rol in de 
automatisering. 

Moeten robotcellen worden ingekapseld of is mense-

lijke interactie mogelijk?

Economische afwegingen en het feit dat mensen een 
extreem efficiënt en krachtig ‘verzamelsysteem’ verte-
genwoordigen wijzen allemaal richting het verzamelen 
van niet-tastbare items in een parallel proces. Vanwege 

beperkte veiligheidskwesties leidt nauwe samenwerking 
tussen mensen en robots ertoe dat de robotsnelheid 
drastisch verminderd moet worden. Dat is de reden waar-
om het wordt aanbevolen handmatig processen buiten 
robotcellen te organiseren om te voorkomen dat de hoge 
prestaties, die robots kunnen leveren, worden belem-
merd. De robot die eenheden verzamelt als een systeem 
met meerdere taken moet daarom worden gezien als een 
verzamelaanvulling.

Hoe vind ik de juiste partner om mijn roboticaproject 

te implementeren?

Wanneer de juiste partner voor het plannen en het 
implementeren van een robottoepassing wordt gekozen, 
zijn bekwaamheid en projectervaring cruciaal. Dankzij 
de uitgebreide portefeuille van gestandaardiseerde en 
gemodulariseerde producten kan SSI Schäfer schaalbare 
robotoplossingen implementeren voor diverse 
toepassingsgebieden en daarbij voldoen aan de constant 
veranderende eisen van goederenbehandeling. Naast 
de zeer dynamische oplossingen voor het verzamelen 
van eenheden, net als portaal- en knikarmrobots voor het 
behandelen van bakken en lagen (SSI Case Picking), biedt 
SSI Schäfer ook de bijbehorende software aan. Naadloos 
geïntegreerd als onderdeel van een geautomatiseerde 
totaaloplossing profiteren operationele bedrijven van 
een hoog niveau van onafhankelijkheid en economische 
efficiency wanneer het gaat om robottechnologie, evenals 
het hebben van een betrouwbare partner aan hun zijde 
voor planning en uitvoering.

Een volledig geautomatiseerd magazijn dat alleen 
bemand wordt door robots die autonoom van A naar B 
gaan: een opwindende toekomstvisie of een oplossing 
die al economisch rendabel is? Eén ding is zeker: digitali-
sering, robotica en kunstmatige intelligentie (AI) hebben 
een enorme impact op de intralogistiek. Bedrijven die 
op de automatiseringstrein sprongen profiteren op een 
aantal manieren van de huidige situatie. Naast de lagere 
arbeidskosten en verbeterde planning van hun resources, 
kunnen ze de meest recente regelgeving over afstand 

houden beter implementeren en, indien noodzakelijk, 
met een hoge productiviteit, 24 uur lang doorwerken 
voor het verwerken van bestelpieken. Tegenwoordig 
zijn robots al een vast onderdeel van moderne en eco-
nomische logistieke toepassingen, of het nu gaat om 
geautomatiseerd palletiseren en depalletiseren of hoog 
dynamische stuksverzameling. Veel bedrijven zijn geïnte-
resseerd in het gebruik van robotica in hun magazijnen. 
Daarom maken we van de gelegenheid gebruik om de 
veelgestelde vragen te beantwoorden.

Robotica-oplossingen

Veelgestelde vragen over 
robotica (FAQ’s)

Piece picking

Case picking

Meer informatie over smart robo-
tica voor uw uitgebreide logistie-
koplossingen vindt u hier!

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_robotics

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_robotics
https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_robotics
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ASKO is al meer dan 150 jaar actief op de markt. Ze bevordert 
en ondersteunt haar kernwaarden en levert kwalitatief hoog-
waardige en functionele producten voor haar klanten. Het 
retailbedrijf gelooft dat kwaliteit altijd samen moet gaan met 
aandacht voor duurzaamheid. Knut-Andreas Kran deelt de 3 
belangrijkste doelstellingen op het gebied van duurzaamheid: 
“In de eerste plaats willen we als bedrijf klimaatneutraal en 
duurzaam zijn. We richten ons ook op het gebruik van 100% 
hernieuwbare energie en brandstoffen voor onze vrachtwagens 
in 2026. Ten slotte willen we, vooral in de magazijnen, ons ener-
gieverbruik met 20% verminderen.” 

Partnerschap met SSI Schäfer

Logistiek en intralogistiek werkt met een breed spectrum van 
sectoren en kan daarom duurzaamheid op veel verschillende 
manieren introduceren. Dat is de reden waarom SSI Schäfer op 
een breed gebied economische en resource-vriendelijke oplos-
singen levert op basis van innovatieve technologie. In 2020 was 
SSI Schäfer het eerste material handling bedrijf dat meedeed 
aan het initiatief ‘50 Sustainability & Climate Leaders’. Het 
initiatief is voor internationale bedrijven die zich inzetten voor 
en zich richten op het bestrijden van de klimaatverandering en 
te voldoen aan de United Nations 17 Sustainable Development 
Goals (UNSDG, 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties).  
 “Het is belangrijk voor ons dat een leverancier alle re-
gelgevingen naleeft. We moeten weten dat ze de dezelfde 
duurzaamheidsdoelstellingen volgen als wij. Eerst vragen we 
of ze een duurzaamheidsgeoriënteerd programma hebben. Als 
het antwoord ja is, kunnen we de gesprekken voortzetten”, licht 
Knut-Andres Kran toe. Dit standpunt is niet ongebruikelijk voor 
de Scandinavische regio en krijgt meer aandacht in verschillen-
de sectoren. Hierdoor worden diverse mogelijkheden geopend 
voor bedrijven om deel te nemen aan toekomstbestendige 

en duurzame doelen op lange termijn. Het was de vastbe-
slotenheid van SSI Schäfer voor groener zaken doen dat 
sterk in het voordeel bijdroeg aan de keuze voor haar als 
hoofdaannemer. Voor ASKO, met de ambitieuze duurzaam-
heidsdoelstellingen en sterke focus op klimaatneutraliteit, 
was SSI Schäfer een match. 
 
Een nieuw regionaal distributiecentrum voor ASKO

Het hoog geautomatiseerde distributiecentrum bevindt zich 
in Sande, Noorwegen en is onderverdeeld in twee ver-
schillende temperatuurzones: omgevingstemperatuur en 
diepvries met in totaal 28.700 locaties voor palletopslag en 
zeer efficiënte cross-dock en consolidatiesectoren.
 De diepvrieszone bestaat uit een magazijn met hoge 
stellingen met twee gangen (HBW) met SSI Exyz machines 
voor het opslaan en ophalen van goederen. De HBW in de 
diepvrieszone is ontworpen voor een dubbeldiepe opslag 
bij -28°C op 3.696 opslaglocaties. Met de focus op duur-
zaamheid, nieuwe technologieontwikkeling en de toegeno-
men eisen van de klant besloot SSI Schäfer te veranderen 
van de oorspronkelijk gekozen SSI Miniload kranen naar 
84 SSI Flexi shuttles, omdat deze, met innovatieve energie-
voorziening van supercondensatoren, beter geschikt waren 
voor de functie. Na het manueel depalletiseren zijn SSI Flexi 
shuttles verantwoordelijk voor de opslag en het ophalen 
van bakken uit de stellingen. 
 De omgevingstemperatuurzone bestaat uit een HBW 
met acht SSI Exyz magazijnkranen en een SSI Navette-sys-
teem met 90.000 locaties, 64 shuttles op meerdere niveaus 
voor dragers voor kleine ladingen en 80 liften. Hierdoor 
wordt gegarandeerd dat processen zo efficiënt mogelijk 
zijn. Het depalletiseren vereist voor het opslaan van de 
goederen in het zeer dynamische shuttlemagazijn wordt 
volledig geautomatiseerd en uitgevoerd door twee robots. 
Het ontwerp van beide shuttlemagazijnen - in de diepvries- 
en omgevingstemperatuurzones - zijn gebaseerd op de 
3D-MATRIX Solution®. Opslag, buffering en opeenvolging 
is hierdoor in één systeem mogelijk. Hierdoor kunnen do-
zen die eerder in tijdelijke opslag werden geplaatst worden 
overgedragen aan palletiseerrobots in een exacte volgorde.

Diverse pallet- en baktransportsystemen koppelen de 
verschillende functionele zones in het gebouw aan elkaar 
én aan de verzendbuffer van 6 niveaus. De materiaalstroom 
tussen de sectoren worden, net als voorraad- en orderbe-
heer, gecoördineerd door WAMAS® logistieksoftware van 
SSI Schäfer. Dankzij WAMAS kan capaciteitsgebruik op elk 
moment worden gevolgd en geoptimaliseerd.

Verwachte voltooiing van het project in 2021

Recente gebeurtenissen hebben de zakelijke gemeenschap 
laten zien dat flexibiliteit één van de meest gevraagde 
vaardigheden is om te kunnen overleven. Flexibel zijn in 
uw aanbod, algemene voorwaarden en in bijna elk aspect 
van uw bedrijfsvoering, is gewoon het nieuwe normaal en 
is geen extra inspanning meer. Met dit in het achterhoofd 
streeft SSI Schäfer ernaar een hoog flexibiliteitsniveau in het 
werk te behouden. Daarom zijn toekomstige systeemuit-
breidingen al opgenomen in de oorspronkelijke lay-out 
zodat het systeem direct en gemakkelijk kan worden aan-
gepast op de markteisen. Dit kwam goed van pas voor het 
huidige project met ASKO.  

De spotlight op  
duurzaamheid in  
de levensmiddel- 
endetailhandel

In 2017 gaf NorgesGruppen ASA, één van de toonaangevende detailhandelsgroepen in 
Scandinavië, SSI Schäfer de opdracht tot het bouwen van een nieuw logistiek centrum 
ASKO OSLOFJORD AS (ASKO). Het logistiek centrum is ontworpen om de zeer dynami-
sche opslag en het picken van levensmiddelen uit de droog- en diepvriesvoedingsseg-
menten aan te kunnen.

Klanttevredenheid

“ASKO anticipeerde op een toekom-

stig capaciteitsprobleem met slechts 

twee mogelijke oplossingen: het 

uitbreiden van het bestaande ge-

bouw of verhuizen. We zouden op de 

huidige locatie de verwachte groei 

gewoon niet aankunnen. We wilden 

ook niet alleen een groter manueel 

magazijn bouwen omdat we zien dat 

automatisering een investering in de 

toekomst is.”

Knut-Andreas Kran, CEO van ASKO OSLOFJORD AS

Twee magazijnen met hoge stellingen met de compacte, 
energiezuinige SSI Exyz magazijnkraan 

Twee zeer dynamische shuttlemagazijnen op basis van 
de 3D-MATRIX Solution®

Eén niveau SSI Flexi shuttle voor de in- en uitslagpro-
cessen in de sector diepvries

Robottechnologie voor het ondersteunen van de geau-
tomatiseerde materiaalstroom

WAMAS® logistieksoftware voor materiaalstroombe-
heer, visualisatie en magazijnbeheer

 

Gerealiseerde oplossingen:
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Klanttevredenheid

In 2006 was SSI Schäfer verantwoordelijk voor het 

automatiseringsproject in Gütersloh. Wat was de 

achterliggende reden voor de uitbreiding en welke 

specifieke eisen had u voor het project?

Het op maat gemaakte krachtige systeem met de 
ergonomische ‘goods-to-person’ orderverzamelstations 
heeft de waarde in de afgelopen 14 jaar bewezen en is 
geëvolueerd met de uitdagingen en met ons bedrijf. 
Door de bedrijfsontwikkelingen in de afgelopen jaren 
hebben we echter vooral de orderverzameling voor B- en 
C-items moeten uitbreiden. Op basis van onze langdurige 
samenwerking kon SSI Schäfer een geoptimaliseerde, 
toekomstbestendige en energiezuinige oplossing 
implementeren die de ruimte-efficiëntie, capaciteit en 
uitvoering verbeterde. 

Bestaande material handling systemen, processen en 
materiaalstromen moeten worden aangehouden van-
uit een duurzaamheidsperspectief. Naast het optimale 
gebruik van bestaande gebouwen was het een kwes-
tie van planning van de uitbreiding op een manier die 

garandeerde dat deze plaats kon vinden tijdens actieve 
werkzaamheden. Het was van vitaal belang dat onze acti-
viteiten op geen enkel punt hinder zouden ondervinden. 
We legden vooral de nadruk op de doelmatigheid van 
het systeem, evenals de ergonomie van de werkstations. 
Met het oog op de toekomstbestendigheid moest het 
nieuwe systeem flexibel op/af te schalen zijn om efficiënt 
te kunnen omgaan met tijdelijke orderschommelingen 
en toekomstige ontwikkelingen.

Hoe ziet deze oplossing eruit waarbij maximale uit-

voering en flexibiliteit naast toekomstige levensvat-

baarheid in een beperkte ruimte mogelijk is? 

SSI Schäfer ontwikkelde een modulair concept van 
een zeer dynamische oplossing voor ons. Het is een 
oplossing die ons maximale flexibiliteit en uitvoering 
garandeert. Dit is waar SSI Schäfer ons iets echt unieks 
aanbood: 
 Met de gepatenteerde 3D-MATRIX Solution® is 
SSI Schäfer het enige bedrijf dat een innovatieve en 
krachtige oplossing kan implementeren in combina-
tie met optimaal gebruik van ruimte: een opslag- en 
orderpicksysteem verspreid over slechts 900 m² 
met een technische uitvoering van ongeveer 
16 miljoen boeken per jaar. De innovatieve 
shuttle-technologie met supercondensatoren 
als energieopslagsysteem biedt krachtige 
prestaties en energiezuinigheid. Het nieuwe 
systeem moest ook flexibel schaalbaar zijn 
om toekomstbestendig te zijn. Ruimtelijk is 
een potentiële uitbreiding tot acht gan-
gen mogelijk.
 We hebben onze doelstellingen om 
de productiviteit en technische presta-
ties te verhogen, dankzij deze innova-
tieve en bovenal ruimtebesparende 
magazijnoplossing, bereikt.

Innovatie gaat hand in 
hand met duurzaamheid  

SSI Schäfer, leverancier van oplossingen en langdurig partner, heeft het distributie-
centrum tijdens de exploitatie gemoderniseerd en uitgebreid. Dit gebeurde om op 
de lange termijn te kunnen voldoen aan de snelle bedrijfsgroei van de Vereinigte 
Verlagsauslieferung (VVA), onderdeel van Arvato Supply Chain Solutions (SCS) 
op de locatie Gütersloh (Duitsland). In dit interview geeft Harald Horstmann, Vice 
President Publisher bij Arvato SCS, ons een kijkje in het innovatieve opslag- en 
orderpicksysteem, dat zorgt voor optimale prestatie in een beperkte ruimte.

Harald Horstmann, Vice President Publisher  
bij Arvato Supply Chain Solutions

De centrale elementen van inno-

vatie en duurzaamheid worden 

weerspiegeld in deze gezamenlijk 

ontwikkelde oplossing: flexibel, 

krachtig, toekomstbestendig, 

ruimtebesparend, energiezuinig 

en ergonomisch. Dit zijn allemaal 

doelattributen die we met succes 

hebben gecombineerd.
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De opslagkubus voor het nieuwe shuttlemagazijn is ont-
worpen met behulp van de gepatenteerde 3D-MATRIX 
Solution® van SSI Schäfer. Dit geeft Arvato 
SCS een toekomstbestendige oplossing 
voor geautomatiseerde opslag, buffering 
en geïntegreerde volgorde aanbrengen 
in orderverwerking. Zo voorkomt het 
ontkoppelen van afzonderlijke processen 
langs de horizontale en verticale assen 
knelpunten tijdens het opslaan en ophalen. Elk 
orderverzamelstation is verbonden via baktrans-
portsystemen (z-as) naar bijbehorende liften (y-as), die 
worden bediend door de shuttlevoertuigen (x-as). Dit 
geeft toegang tot het hele bereik van artikelen van de 
3D-MATRIX Solution van elk werkstation, zodat de volg-
orde van orderverzamelingen volledig op één werkstati-
on kunnen worden verwerkt. 

Bij Arvato SCS faciliteren 84 geïntegreerde SSI Flexi type 
shuttles op één niveau efficiënte opslag- en orderpick-
processen. 20 geïntegreerde liften garanderen snelle 
materiaalstromen in het verticale systeemniveau. Het 
systeem breidt de capaciteiten van Arvato SCS’s geauto-
matiseerde opslagbakken met een op een ad-hoc-basis 
beschikbaarheid uit met een totaal van meer dan 60.000 
locaties en verhoogt het aantal goods-to-person order-
verzamelstations met 60%. 

Shuttlemagazijn 
ontworpen volgens 
de 3D-MATRIX 
Solution® 

Prestatie: Modulair logistiek concept om de toegeno-
men doorvoer aan te kunnen omdat het aantal artikelen 
groeit en structuren steeds kleinschaliger worden

Flexibiliteit: Schaalbare oplossing voor toekomstige 
groei 

Duurzaamheid: Behoud en aansluiting van bestaande 
systemen, optimaal gebruik van bestaande ruimte en 
realisatie van uitbreidingsmaatregelen op grote schaal 
tijdens lopende activiteiten 

Ergonomie: Doorvoer van alle artikelen en aangenaam 
werken volgens het ergonomics@work!®-principe

Uniek gepatenteerde 3D-MATRIX Solution® voor het 
best mogelijke gebruik van ruimte

SSI Flexi shuttle met innovatieve energievoorziening 
door het gebruik van supercondensatoren

Ergonomische werkplekken voor de beste orderver-
zameling voor het samenstellen van een bestelling en 
retoursortering.

Klantbehoefte::

Oplossingselementen:

20 liften die zijn geïntegreerd in de stellingsystemen  
garanderen snelle materiaalstromen op verticaal niveau.

Klanttevredenheid

Een aandachtspunt naast de uitvoering en flexibili-

teit van het systeem, was ook de ergonomie van de 

werkstations die u in nauwe samenwerking ontwierp. 

Wat kenmerkt deze ‘feel-good-werkstations’?

Als onderdeel van onze sociale verantwoordelijkheid wil-
den we zorgen voor optimale ergonomische omstandig-
heden en de best mogelijke werkomgeving creëren. Wat 
heb je tenslotte aan een krachtig systeem als werkne-
mers snel moe worden of hun gezondheid gevaar loopt?  
 Samen met onze werknemers, SSI Schäfer, de techni-
sche universiteit van Darmstadt en de startup cellumati-
on hebben we een bijbehorend concept ontwikkeld. De 
oplossing bestaat uit speciale werkstations waar bron- en 
doelcontainers kunnen worden geleverd op één niveau 
en waar orderverwerkers bestellingen ergonomisch 
kunnen verwerken.

De nieuwe werkstations in het shuttlemagazijn zijn 
multifunctioneel. Naast het samenstellen van bestellin-
gen kunnen geretourneerde goederen opnieuw worden 
gesorteerd. Om de ergonomie verder te versterken en 
de werkomgeving te optimaliseren maken de partners 
ook gebruik van de individueel verstelbare werkhoog-
tes, ergonomische opstelling van de widgets, optimale 
presentatie van de informatie en aanraakvriendelijke 
materialen van de oplossing.
 We gebruiken zelfs nieuwe technieken als het gaat 
om verlichting - de lichtkleur past zich aan het circa-
diaans ritme aan. In het geheel hebben we heel veel 
gedaan om te garanderen dat de werknemer niet merkt 
dat hij/zij hier op een hoogte werkt van 16 meter - en zich 
op zijn gemak voelt.

Meneer Horstmann, hartelijk bedankt voor het inte-

ressante gesprek.

‘One-stop-pick’ oplossing werkstations om  
orderpicken te voltooien op een enkel 
werkstation.

Krijg een gedetailleerd 
inzicht in de uitbreiding 
en modernisering van dit 
systeem!

Wat heb je tenslotte aan 

een krachtig systeem als 

werknemers snel moe  

worden of hun gezondheid 

gevaar loopt?  

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_arvatoscs

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_arvatoscs
https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_arvatoscs
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Voortvloeiende op een open tender werd SSI Schäfers aan-
bevolen oplossing geselecteerd voor het ultramoderne 
30.000 m² grote distributiecentrum in Brisbane, Australië. Er 
werd een concept gecreëerd in nauwe samenwerking met 
Coca-Cola Europacific Partners Australia en SSI Schäfers uit-
gebreide ervaring in automatische palletisering. Dit kwam 
overeen met de prioriteiten voor de locatie voor het hebben 
van een flexibel, wendbaar en nauwkeurig systeem dat ook 
het aanleverprofiel van het bedrijf ondersteunde evenals de 
opslagcapaciteit en de noodzakelijke doorvoer. Het leve-
ren van een systeem dat voldeed aan hun trotse veiligheids-
cultuur was ook een prioriteit. Het concept integreert zowel 
kratten verzamelen als bulkopslag en biedt een zeer flexi-
bel systeem met een zowel hoge bruikbaarheid als hoge 
beschikbaarheid. Per jaar worden hier meer dan 2,5 miljoen 
kratten verzameld.

Anthony Lee, projectmanager Major Works 

voor Coca-Cola Europacific Partners Australia, 

voorheen bekend als Coca-Cola Amatil

Een merk van wereldklasse & 
automatisering van wereldklasse

‘Innovatie en automatisering.’ SSI Schäfer is trots op de samenwerking met Coca-Cola 
Europacific Partners Australia, voorheen bekend als Coca-Cola Amatil, die hun geautoma-
tiseerde ultramoderne faciliteit uitleveren in een reeks van door hun recent uitgebrachte 
bedrijfsvideo’s. Coca-Cola Europacific Partners Australia, is één van de grootste bottelaars 
en distributeurs in de Aziatisch Pacifische regio.

Anthony Lee, projectmanager Major Works: “Ik vond dat  
SSI Schäfer heel goed meedacht en samenwerkte tijdens 
de ontwerpfase. Ze brachten veel ervaring met zich mee die 
ze wereldwijd hebben opgedaan en die ze hebben ingezet 
met het ontwikkelen van deze faciliteit.”

Opslagdichtheid met hoge doorvoer

Het SSI Schäfer-ontwerp wordt gekenmerkt door de unieke 
SSI Lift&Run technologie met een hoge opslagdichtheid en 
tegelijkertijd een hoge doorvoer. Het SSI Lift&Run High Bay 
Warehouse (HBW) ontvangt volle pallets via een luchtbrug 
direct vanuit de aangrenzende bottelarij. Het systeem zorgt 
voor een automatische in- en uitslag van meer dan 30.000 
pallets op zeven niveaus en omvat twaalf SSI Lift&Run 
kranen in vier gangen en een uitgebreid pallettransport-
bandsysteem met meerdere palletlifts.

Wendbaar en nauwkeurig systeem

Naast het SSI Lift&Run High Bay Warehouse installeerde  
SSI Schäfer een Automatic Case Picking-systeem (ACP). De 
nabijheid en directe koppeling naar de HBW zorgt voor een 
geautomatiseerde palletaanvulling direct uit de HBW. Volle 
pallets worden getransporteerd naar het ACP uit het Auto-
mated Storage and Retrieval System (ASRS) waar ze automa-
tisch worden geplaatst door een depalletiseerrobot, case 
wheeler en Intralox doosverenkelaar. De individuele kratten 
worden dan direct in een SSI Cuby rekloos shuttle doosbuf-
fersysteem van 3 gangen opgeslagen.

Verhoogde veiligheid

Vereiste kratten worden uit de SSI Cuby-doosbuffer opeen-
volgend naar één van de drie robots voor automatisch palle-
tiseren gestuurd. De robot palletiseert de snelst bewegende 
top 30 SKU’s en verzamelt jaarlijks meer dan 2,5 miljoen 
kratten.

Tom Scheibling, Supply Chain: “50% van onze manuele 
handlingstaken zijn op deze locatie geautomatiseerd. Dit 

betekent uiteindelijk minder letsel en minder risico door 
automatisering.”

Emily Smeed, Inventory Manager: “Het systeem maakt het 
veelvuldig gebruik van heftrucks overbodig en er is geen 
manuele handling meer vereist. Hoe meer we automati-
seren hoe minder we onze werknemers hoeven bloot te 
stellen aan de werkvloer.”

Flexibel systeem die het bedrijfsmodel ondersteunt

Alle onderdelen worden bestuurd via het SSI Schäfers 
WAMAS® Warehouse Control System dat direct aansluit 
op het SAP host EWM-systeem. Dit omvat SSI Schäfers 
toonaangevende Pack Pattern Generator module, die 
verantwoordelijk is voor het bouwen van sterke, stabiele 
en compacte pallets.

Gegarandeerd de beste systeemprestaties

Een belangrijk aspect voor het garanderen van de beste 
prestaties van het systeem is het SSI Resident Maintenan-
ce® team dat de apparatuur onderhoudt in direct overleg 
met hun locatiepartners. Verder vindt er ook continue 
optimalisatie en verbetering van de betrouwbaarheid en 
doorvoer plaats. Via SSI Schäfers Computerized Mainte-
nance Management System (CMMS) worden alle acties 
vastgelegd en geregistreerd in een logboek met behulp 
van draagbare terminals. Hierdoor wordt een database 
opgebouwd met hoofdoorzaken voor alle onderbrekin-
gen die worden gebruikt voor gezamenlijke online verbe-
teringsacties voor de onderhouds- en operationele teams.
 Het ontwerp bood Coca-Cola Europacific Partners 
Australia, voorheen bekend als Coca-Cola Amatil, een 
compacte maar robuuste geautomatiseerde opslagoplos-
sing. Zo kan er worden voldaan aan de doelstelling van de 
implementatie van een nieuw magazijn op de productielo-
catie. De oplossing voldeed aan alle eisen op het gebied 
van opslag, doorvoer, uitbreidbaarheid en redundantie. 

Innovatie en automatisering: 
Bekijk de video voor meer 
informatie

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_innovation

Klanttevredenheid

  SSI Schäfer zette zich 

echt in om te garanderen dat de fa-

ciliteit werkte en uiteindelijk hebben 

we een faciliteit geproduceerd met 

één van de hoogste bezettingsgra-

den en beschikbaarheid die ik ooit 

ergens heb gezien.

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_innovation
https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_innovation
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Case study: 
Ontdek hoe reichelt elektronik 
met de ondersteuning van  
SSI Schäfer hier zelfverzekerd 
op de markteisen reageert!

Klanttevredenheid

http
s://

pages.ssi-s
chaefer.c

om/n
l-n

l/

update37_reichelte
lectro

nik

Meneer Timmerman, wat moet een aanbieder van 

logistiek en material handling doen om uw loyaliteit te 

winnen?

Ralph Schließer van SSI Schäfer beantwoordt sinds 1996 al 
onze vragen over material handling. Dit ontwikkelde zich 
tot een samenwerking die lijkt op een relatie tussen mijzelf 
en mijn werknemers. Een relatie gebaseerd op vertrou-
wen, professionalisme en eerlijke communicatie. Als een 
sterk groeiend middelgroot bedrijf is het altijd belangrijk 
dat we kunnen bouwen op specialisten om onze ideeën te 
verkennen, ze verder uit te breiden en ons te ondersteu-
nen met professionele ervaring. Verder is het van belang 
een uitgebreide portefeuille van geschikte warehousing 
en verzameloplossingen te hebben uit één enkele bron als 
het gaat om implementatie - volgens ons motto ‘Niets is 
onmogelijk!” Alleen dan kunnen we de perfecte oplossing 
voor material handling implementeren die de dagelijkse 
stresstest kan weerstaan en geleidelijk aan kan worden 
aangepast waar dat noodzakelijk is.

In welke mate ondersteunden de SSI Schäfer ware-

housing-oplossingen de geleidelijke uitbreiding van 

reichelt elektronik?

Modulariteit en schaalbaarheid zijn cruciaal. Dit betekent 
het kiezen voor aan te passen systemen en niet alleen 
rechtstreeks naar de grote schaalvariant gaan. We zijn 
toen begonnen met statische stellingen die het tot nu toe 
geweldig doen. Toen kwamen er andere zaken ter sprake, 
waaronder een transportsysteemlijnen voor bakken. Dit 
is waar we onze eerste voorzichtige stappen richting au-
tomatisering namen en meer profiteerden van deze optie 
met het oog op onze, sinds 2003, voortdurende positieve 
bedrijfsontwikkeling. Het is altijd een kwestie van con-
structief samenwerken om oplossingen te vinden en te 
implementeren die op maat zijn gemaakt voor de meest 
recente eisen. Automatisering ten behoeve van automati-
sering was nooit het idee. Aan het einde van 2020 breid-
den we bijvoorbeeld het bestaande transportsysteem uit 
en verhoogden het statische stellingsysteem in de hoogte, 

De verzender van elektronica reichelt elektronik en SSI Schä-
fer werken al meer dan twee decennia met elkaar samen. In 
dit interview legt Ulf Timmermann, CEO van reichelt elektronik 
GmbH & Co. KG uit wat deze relatie zo sterk heeft gemaakt.  
Ook bespreekt hij het belang van de geleidelijke aanpassing 
van logistiek voor de uitbreiding van het bedrijf.

waardoor de investering beheersbaar bleef. SSI Schäfer 
heeft ons daadwerkelijk de ideale oplossing gegeven 
voor elke stap van onze uitbreiding.

Als u nadenkt over uw eigen ontwikkeling, welk 

advies zou u kleinere en middelgrote bedrijven die 

uitbreidingsplannen hebben willen geven?

Voorheen verzonden we ongeveer 500 pakketten en nu 
versturen we ongeveer 10.000 stuks per dag met meer 
dan 120.000 producten beschikbaar uit voorraad. De 
pandemie heeft ook geholpen om het ordervolume via 
onze online winkel naar ongekende hoogte te brengen. 
Niemand van ons zou deze ontwikkeling hebben kunnen 
voorspellen. Het is door de inzet van mijn werknemers 
evenals ons systeem voor material handling dat we deze 
uitdaging aankonden. Hun reactie op de onvoorzien-
bare gebeurtenissen van 2020 was een bewijs van hun 
genialiteit. Onze beslissing om het distributiecentrum 
in 2016 uit te breiden heeft zich bewezen. Het systeem 
is ontworpen om processen en technologie snel aan te 
passen aan nieuwe randvoorwaarden. Dit is vooral be-
langrijk wanneer het bedrijfsvolume groeit. De logistiek 
moet dit aankunnen en een constante materiaalstroom 
garanderen. Modulariteit en schaalbaarheid zijn 
hier essentieel voor het garanderen van snelle en 
economisch haalbare implementatie. Niet minder 
belangrijk is een partner voor materiaalbehande-
ling die – net als in ons geval – extreem bekend is 
met de specifieke eisen van het bedrijf en altijd 
hulp kan bieden tijdens het groeiproces. ist 
und das Wachstum konstant begleitet. 

Meneer Timmermann, hartelijk dank 

voor dit verhelderende interview!

Van visie naar realiteit –  
“Niets is onmogelijk!”

Ulf Timmermann, CEO van  
reichelt elektronik GmbH & Co. KG

1996: montage van een statisch stellingsysteem en 
inbedrijfstelling van het logistiek centrum

Succesvolle uitbreiding voor het opnemen van extra 
stellingen, staalstructuren, platformen en bakoplossingen 
voor manuele en geautomatiseerde behandeling

2016: nieuw magazijn voor hoge palletopslag met 
2 gangen inclusief een transportsysteem en SSI Exyz 
opslag-ophaal machines

2020: gedeeltelijke conversie van de statische stellingen 
voor een toegankelijk platformsysteem 

Mijlpalen van realisatie 

Langdurige samenwerking

Duurzame, modulaire producten en flexibele schaalbare 
oplossingen

Snelle implementatie

Snelle return on investment (ROI)

Klanteisen:

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_reicheltelectronik
https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_reicheltelectronik


Magazijnkeuringen op basis van een app volgens de 

DIN-standaard

Als onderdeel van de uitgebreide preventieve en reactieve 
diensten ondersteunt SSI Schäfer klanten over de hele we-
reld met reguliere kwaliteitscontroles en voert ze rekinspec-
ties uit volgens DIN EN 15635 ‘Toepassing en onderhoud 
van opslagapparatuur’. Deze vinden plaats tijdens de 
werking van het systeem met de hulp van visuele controles. 
De resultaten worden dan gedocumenteerd in de Com-
puterized Maintenance Management System (SSI CMMS) 
app in digitaal formaat. Als er reparatiewerkzaamheden 
noodzakelijk zijn, wordt er gevraagd om professionele 
interventie.  
 Wat de SSI CMMS app bijzonder maakt, is het feit 
dat het kennis en ervaring van alle systeem combi-
neert die SSI Schäfer over de hele wereld onderhoudt. 
De voortdurende uitwisseling van gegevens tussen 
alle elementen vormt een consistente database voor 
analyses en evaluaties die op zijn beurt zorgt voor 
duurzaam onderhoud en reparatiebeheer.
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Ongeacht de grootte of het soort opgeslagen goederen vormen stellingen de 
basis van elk magazijn of distributiecentrum. Dankzij reguliere inspecties profiteren 
operators van een verminderd risico op ongelukken en verhoogde duurzaamheid van 
een systeem.

Productontwikkelingen, oplossingen en klantenservice

Magazijnkeuringen: 
Talloze voordelen en meer 
veiligheid in het magazijn  

Stellingsystemen zijn een integraal onderdeel van 
de magazijninfrastructuur. Ze zijn essentieel voor de 
ruggengraat van het magazijn. Het maakt niet uit of het 
gaat om een traditioneel statische stelling, een mobiele 
stelling of een geautomatiseerd kanaalopslagsysteem: 
goed ontworpen en onderhouden stellingen kunnen de 
beschikbare ruimte maximaliseren en de efficiency van het 
magazijn aanzienlijk optimaliseren. 

Zowel de eisen als de ladingen geplaatst op de 
stellingen verhogen aanzienlijk als bedrijven een hogere 
omloopsnelheid van goederen hebben, zwaardere 
apparatuur gebruiken of gevaarlijke goederen of 
goederen met een hoge omloopsnelheid opslaan. Om de 
kwaliteit van de processen en systemen en de veiligheid in 
het magazijn altijd te garanderen - in het geval van hoge 
en lage belastingen - zijn reguliere inspecties essentieel 
voor een duurzame winstprestatie.

Voordelen van reguliere Magazijnkeuring

Dankzij juist geïmplementeerde rekinspecties voor 
onderhoud en reparatie is het mogelijk om storingen, 

schade en mogelijke oorzaken van ongelukken voortijdig 
te identificeren en te voorkomen. Operators kunnen met 

name profiteren van de volgende voordelen:

• Verminderd risico van ongevallen

•  Duurzaamheid en weerstand van stellingen en 

stellingsystemen 

Wanneer er rekening wordt gehouden met een gecerti-
ficeerde magazijnkeuring door SSI Schäfer is een ander 
gevolg een lagere verzekeringspremie omdat het magazijn 
op deze manier een laag risico heeft en naar behoren is 
geclassificeerd. Ten slotte komen betrouwbare stellingop-
lossingen als de ruggengraat van het magazijn, ten goede 
aan de hele toeleveringsketen. 

Vanwege Maintenance 4.0 wordt het Computerized 
Maintenance Management System (SSI CMMS) van SSI 
Schäfer gebruikt voor de digitale planning, regeling en 
implementatie van alle onderhoudsmaatregelen.  
SSI CMMS Web en de SSI CMMS app zijn de essentiële 
elementen van deze oplossing. Het systeem is verbonden 
met de echte wereld met behulp van 1D- of QR-streepjes-
codes. Deze zijn aangehecht aan de systeemonderdelen 
en kunnen worden opgevraagd door servicemonteurs met 
behulp van hun smartphones. Op basis van de beschik-
bare gegevens plant de onderhoudsmanager preventieve 
maatregelen in SSI CMMS Web. Na het synchroniseren 
met de SSI CMMS app kunnen de servicemonteurs hun 
smartphones of tablets gebruiken om de geplande 
activiteiten direct in het systeem te bewerken, ze te 
documenteren en het systeem synchroniseren met de 
verkregen gegevens.

De tool is niet alleen geschikt voor preventief maar ook 
voor reactief onderhoud. In geval van storing kunnen 
onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd zonder tijds-
verlies of extra planmomenten. Daarnaast is SSI CMMS 
intuïtief te gebruiken en zeer transparant.

SSI CMMS voor preventief  
en reactief onderhoud
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Beheren complexiteit en 
structureren winstgevendheid 
van ‘Big Data’ 

Als resultaat van de groeiende complexiteit van toenemende met een netwerk 
verbonden gedigitaliseerde processen in de logistiek en material handling, 
maakt het volume van gegevens die wordt gegenereerd een exponentiële groei 
door. Gegevens worden beschouwd als het ‘nieuwe goud’ en dat is niet zonder 
reden. Deze classificering veronderstelt echter een waarde die de gegevens niet 
automatisch hebben. 

De uitdaging bestaat uit het systematisch verwerken en  
visualiseren van de beschikbare gegevens. Het menselijk 
brein of het menselijk oog is niet opgewassen tegen 
deze taak. In plaats daarvan zorgt WAMAS® Lighthouse 

voor deze functie in de logistiek. De softwareoplossing 
is ontwikkeld door SSI Schäfer en dient als ’centraal 

informatieplatform’. Dit informatiepunt is ontworpen 
om informatie weer te geven van systeemonderdelen 
van verschillende aanbieders - en andere fabrikanten 
- die met elkaar communiceren en deze dan centraal 
verwerken. Dit wordt dan in realtime weergegeven 
op een functiegebaseerde manier waarbij het verant-
woordelijkheidsgebied van de operator wordt behouden. 

i+
Twee extra onderdelen van de ‘Managing Complexity’ 
SSI Schäfer reeks richten zich op orderverwerking en 
magazijnbeheer. Met WAMAS® kunnen deze worden 
beheerd.

Dit op zijn beurt resulteert weer in aanbevelingen 
voor actie. Dit vindt plaats op de webgebaseerde app, 
ongeacht de locatie, in de vorm van gemakkelijk te 
gebruiken analysedashboards.

Identificeren van problemen in een vroeg stadium  

en voorkomen van knelpunten

De transparantie die mogelijk wordt gemaakt door 
WAMAS Lighthouse zorgt voor een duidelijker beeld 
van het magazijn en is mogelijk door het SCADA 

visualisatiesysteem (SCADA = Supervisory Control and 
Data Acquisition), dat is ontwikkeld voor het toezicht 
houden op en beheren van processen. 

Het garandeert een topologische weergave van het hele systeem en als resultaat 
worden alle materiaalstromen, prestatiemodules, resources en mogelijke 
knelpunten duidelijk weergegeven. De diepte van de informatie kan variabel 
worden aangepast om te voldoen aan de meest recente eisen via een traploze 
zoomfunctie. Te midden van toenemende centrering krijgen gebruikers toegang 
tot meer en meer details en informatie over de status quo van het systeem, 
individuele componenten en transporteenheden. Het is daarom mogelijk om in 
duidelijke termen te ontdekken of er bijvoorbeeld sprake is van een knelpunt in het 
bakkentransportsysteem, waardoor orders niet op tijd kunnen worden verwerkt. 
Dit brengt operators in een comfortabele positie waarin ze met preventieve 
maatregelen kunnen ingrijpen en controle kunnen krijgen om overloop te 
voorkomen of een tijdig verzoek te doen voor back-up resources voor tijdelijke 
compensatie.

Realtime controle en continue optimalisatie

Alle informatie is slechts in een paar klikken toegankelijk en biedt een betrouwbare 
bron voor het evalueren van de efficiency van het systeem en het behouden van het 
systeem zonder mogelijke verminderingen. De bewaarde gebeurtenisrapporten, 
foutstatistieken en de juiste key performance indicators (KPI’s) die dienen voor het 
evalueren van de uitvoering blijken in dit kader ook nuttig te zijn. Het kan allemaal te 
maken hebben met bijvoorbeeld de vulgraad van het magazijn, de materiaalstroom 
en verzamelprestaties en/of de verwerkingsstatus van de order. Het resultaat is de 
mogelijkheid om uitgebreide informatie en diagnostiek te bieden op een manier 
die al voldoet aan de criteria van Industry 4.0 en Logistics 4.0 en de complexiteit in 
slechts één systeem in kaart brengt die aan het begin werd genoemd. 
 Met WAMAS Lighthouse profiteren bedrijven van een open, webgebaseerd 
en gebruikerscentraal informatie- en integratieplatform dat modulair schaalbaar 
is - rekening houdend met individuele specificaties - en indien nodig op elk 
moment kan worden uitgebreid.
 De WAMAS® Warehouse Management System (WMS) en Material Flow System 
(MFS, materiaalverzameling) oplossingen vormen het centrum van elk systeem 
samen met WAMAS Lighthouse. WAMAS Lighthouse is ook essentieel voor het 
aanpakken van complexiteit - vanuit elk perspectief. De extensieve verwerking van 
gegevens samen met uitgebreide opties voor toezicht houden garandeert maximale 
uitvoering, zorgt voor een continu verbeteringsproces en helpt ook bij het verlagen 
van de uitvoeringskosten. 

Systeem op basis van topprestaties van begin 
tot eind - in alle geautomatiseerde magazijnen, 
ongeacht de bedrijfstak.
Deze software kan worden gebruikt in alle geautomatiseerde 
magazijnen, ongeacht de bedrijfstak. WAMAS Lighthouse 
registreert en analyseert de gegevens uit overhead 
transportsystemen in de mode-industrie net zo nauwkeurig 
als verzamelrobots in de farmaceutische industrie. Het is 
zelfs mogelijk om orders weer te geven, die zijn bedoeld voor 
levering aan winkels in de levensmiddelensector, die klaar 
zijn om te worden verzonden. Hetzelfde geldt voor systemen 
en processen in e-commerce, waar leverkwaliteit en de 
mogelijkheid om deadlines te halen vaak het verschil zijn 
tussen succes en mislukking. 
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Bij het orderverzamelen volgens het ‘goods-to-person’ principe verwachten material 
handling klanten een belangrijke boost in de uitvoering en foutvrije verwerkingen. Om 
te voldoen aan de verwachtingen heeft SSI Schäfer een uitgebreide portefeuille van 
werkstationsystemen voor diverse itemafmetingen en prestatieklassen – met voortdu-
rende aandacht op ergonomie voor operators. 

Productontwikkelingen, oplossingen en klantenservice

3 voordelen van het ‘nieuwe, 
geavanceerde orderverzamelstation

Het geavanceerde orderverzamelstation, dat is ontwik-
keld volgens de meest recente markteisen, is met name 
ontworpen voor grotere, gevoelige goederen die niet 
kunnen worden geworpen of waarbij beide handen ver-
eist zijn voor het verzamelen. Dit omvat elektronische ar-
tikelen, boeken, flessen, glazen, reserveonderdelen, enz. 
Het kan worden aangesloten op alle geautomatiseerde 
magazijnen voor kleine onderdelen of flexibiliteit voor 
een autonome mobiele robot (AMR). Het systeem, dat 
speciaal kan worden geconfigureerd voor de betreffende 
toepassing, biedt drie belangrijke voordelen:

Ergonomie

Het gedeeltelijk geautomatiseerde geavanceerde 
orderverzamelstation minimaliseert de fysieke belasting 
voor de operator. Het werkstation gebruikt het ergono-
mics@work!® concept van SSI Schäfer en voldoet aan alle 
ergonomische eisen wat betreft werkhouding, omgaan 
met lasten en herhalende belastingen. Dit is bevestigd in 
wetenschappelijke tests door het Institute of Ergonomics 
and Human Factors op de Duitse Technische Universiteit 
van Darmstadt (IAD). Het station kan daarom perfect 
worden aangepast aan de afmetingen van de betreffen-
de operator met behulp van het werkstationplatform dat 
in hoogte kan worden aangepast. Een helder en ge-
bruikersvriendelijk communicatie- en indicatorsysteem 
garandeert intuïtieve en handige gebruikersbegeleiding 
voor dit doel. En de oplossing maakt ook indruk met de 
verschijning en het gevoel: stevige houten afwerkings-
platen en een uniek ontwerp vormen een mooie werkom-
geving die de werkmotivatie van de operators stimuleert.

Efficiency

Het ontwerp van het geavanceerde orderverzamelstation 
stelt orderverzamelaars in staat hun taken voor een lange 
periode ergonomisch en snel met consistente kwaliteit 
uit te voeren. De ladingdragers worden aangeleverd op 
een transportsysteem van waaruit ze in de orderbakken 
worden gepickt. Het verzamelprincipe voor meerdere 
orders ondersteunt een dynamische, gezondheidsvrien-
delijke manier van werken die ook een positieve invloed 
op de prestaties heeft. 

Fouten in de orderverzameling worden voorkomen 
dankzij het intuïtieve en makkelijk te bedienen commu-
nicatie- en indicatorsysteem. Voor de operator wordt de 
te behandelen order pick bak duidelijk weergegeven, 
terwijl elk opvolgend orderpickproces plaatsvindt via de 
gemakkelijk te bedienen schakelaar. De mogelijkheid 
om via een bevestigingsbalk, de verzamelde goederen 
te duwen naar de juiste ladingdrager faciliteert het werk. 
Dit voorkomt ook schade aan de producten. 

Duurzaamheid

Het creëren van een duurzame oplossing was één van 
de belangrijkste doelen van SSI Schäfer bij het ontwik-
kelen van het werkstation. Energiezuinigheid was 
daarom een belangrijk doel, welke is bereikt met 
behulp van de nieuwste aandrijftechnologie. 
Het werkstation kan worden bediend zonder 
pneumatiek, waardoor het een zeer stil en 
energiezuinig systeem is. Bij het ontwer-
pen van contactoppervlakken op het 
orderverzamelstation in aanraak-
vriendelijk hout - een hernieuw-
bare grondstof in plaats van 
plastic - draagt SSI Schäfer 
ook haar steentje bij 
op het gebied van 
duurzaamheid.

De makkelijk te bedienen schakelaar  
bevestigt het verzamelproces.

Een intelligent communicatie- en indi-
catorsysteem garandeert intuïtieve en 
gemakkelijke gebruikersbegeleiding.

Het geavanceerde orderverzamelstation maakt het mogelijk om goederen die 
niet geworpen kunnen worden zorgvuldig in de doelbakken te verzamelen.
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AGV voor gemakkelijke 
toegang tot automatisering

De beperkte beschikbaarheid van werknemers is een uitdaging voor logistiek. Om 
kleine en middelgrote bedrijven makkelijk toegang te bieden tot automatisering met 
een snelle ROI heeft SSI Schäfer het WEASEL® Lite automated guided vehicle (AGV) 
ontwikkeld. 

Bedrijven kiezen vaak voor de automatische combinatie 
van processen voor herhalende en gestandaardiseerde 
logistieke taken om flexibele en tijdige aanvoer van de 
vereiste goederen te garanderen. Dit is omdat het werven 
van betrouwbaar magazijnpersoneel voor logistieke 
taken steeds moeilijker wordt. Moderne semi- tot volledig 
geautomatiseerde oplossingen, zoals AGV’s, dienen 
voor het stroomlijnen van de materiaalstroom met het 
bestaande magazijnpersoneel zonder veel geld te hoeven 
investeren.

De markt is een uitdaging voor material handling

De volgende factoren zijn cruciaal voor 
automatiseringsprojecten:

•  Economische efficiëntie: zuinige oplossingen met 
korte implementatietijden en snelle ROI

•  Eenvoudige integratie in bestaande magazijnen of 
processen

• Flexibiliteit in uitbreiding en aanpassingsprocessen

Het is in dit kader dat SSI Schäfer de Weasel Lite heeft 
ontwikkeld. Dit is een AGV die geen ingewikkelde 
montage vereist en daarom gemakkelijk door de 
bedrijven zelf in gebruik kan worden gesteld. 

WEASEL Lite: maximale flexibiliteit gaat 

hand in hand met een snelle ROI

De Weasel Lite is een variant op de bekroonde AGV 
Weasel van SSI Schäfer voor het transporteren van vuil-
nisbakken, verpakkingen en vergelijkbare goederen 
tot 35 kg. De toevoeging ‘Lite’ staat voor eenvoudige 
integratie van de AGV in bestaande gebouwen en 
processen. De bedrijven voeren de implementatie 
zelf uit - zonder wagenparkbeheerders, kennis 
van experts of overkoepelende IT-installatie.
De intelligente oplossing maakt op korte 
termijn maximale flexibiliteit voor het koppe-
len van afzonderlijke secties en wagenpar-
kuitbreidingen, via een netwerk, mogelijk. 
Het wordt ook gekenmerkt door eenvoud, 
economische efficiëntie en snelle en 
eenvoudige inbedrijfstelling dankzij het 
gedecentraliseerde regelsysteem.

+
WEASEL LITE – 3 VOORDELEN

Flexibiliteit: aan te passen oplossing voor geautomatiseerde processen   
De toepassing van een Weasel Lite wagenpark met diverse voertuigen groeit met de dynamische markteisen en 
bedrijfsontwikkeling. Het wagenpark volgt een optisch spoor dat vastzit op de vloer volgens de gewenste route. Het voordeel 
is dat sporen eenvoudig kunnen worden bepaald en de operator kan de toepassing op elk gewenst moment flexibel en 
individueel aanpassen. In het geval van toenemende doorvoer kan de oplossing gemakkelijk worden uitgebreid met 
behulp van extra voertuigen. Verder is het upgraden naar een meer complexe klassieke Weasel-oplossing altijd mogelijk. 
Door het integreren van een extra masterregelaar in de bestaande Weasel-vloot krijgen de operators extra efficiency en 
interfacevoordelen zoals communicatie met het transportsysteem, rollende hekken, brandalarmsystemen of Andon-verlichting.

Economische efficiëntie: kosteneffectieve automatisering 
De Weasel Lite wordt gekenmerkt door lage aanschafkosten vergeleken met gebruikelijke vaste transportsystemen omdat 
de dure installatie van een IT-structuur en ingewikkelde layout-planning achterwege kunnen blijven. De AGV’s garanderen 
een constante werkbelasting en garanderen daarom op korte termijn een productiviteitsverhoging. Daarna profiteren 
werkmaatschappijen van een korte implementatieperiode en een snel rendement op investering.

Eenvoud: ‘plug-and-play’ inbedrijfstelling  
De Weasel Lite kan gemakkelijk door klanten zelf worden geïntegreerd in bestaande gebouwen en processen. Er zijn slechts een 
paar voorbereidingen nodig: bepaling en voorbereiding van de route, installeren van de app voor het regelen van de AGV’s op 
een tablet of smartphone en het inschakelen van de voertuigen. Een gratis Weasel Lite Designer is beschikbaar 
voor de planning van materiaalstromen, maar ook werkt een planning met pen en papier. Het 
verstrekken van IT, zoals een server en wifi, is niet nodig door gedecentraliseerde regeling. 
De Weasel Lite AGV’s communiceren via Bluetooth en ontvangen transportorders via een 
tablet van iemand op de betreffende plek waar dit nodig is. Dankzij de gedecentraliseerde 
regeling zijn er geen IT-vaardigheden of specifieke technische kennis nodig. Dit geldt voor de 
planning van materiaalstromen en inbedrijfstelling. De tijd tussen bestellen en inbedrijfstelling 
is meestal slechts enkele weken.

Dankzij de gedecentraliseerde regeling via 
tablet zijn er geen specifieke IT-vaardigheden of 

specifieke technische kennis vereist.
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Het automatiseren van de logistiek 
in de Cold Chain

Nu online beschikbaar: een best practice guide voor het verbeteren van de 
technische prestaties met minder inspanning en meer winst 

Het zeggen dat het bewaren van temperatuurgeregelde 
producten een ‘hot market’ is, zou een onderwaardering 
zijn. Volgens Brandessence Market Research (2019) is 
de trend zelfs voor de COVID-19 pandemie gegroeid 
met een waarde van 16 miljard dollar in 2015 tot het 
momenteel geprojecteerde cijfer van 387 miljard dollar. 
Er zijn diverse factoren verantwoordelijk voor deze groei 
maar de belangrijkste is de verandering in consumen-
tengedrag. Deze ontwikkeling is niet alleen regionaal, 
maar eerder wereldwijd en heeft geleid tot toegenomen 
opslagcapaciteiten in Amerika, Europa en Azië. Daar-
naast zijn semi- en volledig geautomatiseerde systemen 
geïmplementeerd om het gebrek aan arbeidskrachten te 
compenseren.

Hoewel de pandemie de openbare perceptie van de 
logistiek van koelketens heeft veranderd, waren ze al 
heel erg in trek, zelfs voordat ‘thuisblijf’-adviezen werden 

geïntroduceerd. Enkele jaren geleden werd ‘just-in-ti-
me’-logistiek beschouwd als de oplossing voor een winst-
gevende toeleveringsketen. Nu is het slechts een zaak 
van proberen de snel toenemende vraag voor producten 
bij te houden. Ruimte in koelopslag is echter beperkt 
en de vraag toont op geen enkel moment tekenen van 
vermindering onder voedselproducten, voedselverwer-
kende bedrijven, voedselleveranciers, restaurants en 
farmaceutische bedrijven. Hieraan moet het feit worden 
toegevoegd dat e-commerce de drijvende vraag is achter 
snelle levering. Als gevolg hiervan wordt de locatiekeuze 
strategisch steeds belangrijker als het gaat om nieuwe 
constructies en uitbreidingen van bestaande systemen. 
Om winst te maken moeten voedsel- en drankenprodu-
centen, kruideniers en koelketenexploitanten boven alles 
voedselveiligheid, productintegriteit en het voorkomen 
van voedselafval garanderen.

Stap voor stap naar een succesvolle logistieke oplossing 

SSI Schäfer heeft voor fabrikanten, kruideniers en externe 
logistieke toeleveranciers aan enkele van ‘s werelds groot-
ste temperatuurgeregelde geautomatiseerde magazijnen 
gewerkt. Deze gids biedt u de tools die u nodig heeft voor 
het benaderen van elke stap van het besluitvormingsproces 
gericht op het voldoen aan de behoeften van uw individuele 
magazijnoplossing en het begrijpen van de opties en proces-
sen die betrokken zijn bij temperatuurgeregelde distributie. 

Nieuwbouw of retrofit? Groot of klein systeem? En welk 

niveau van automatisering? Alles wat u moet weten bij het 
nemen van een besluit over deze fundamentele uitdagingen 
evenals de voordelen en mogelijke oplossingen als het gaat 
om specifieke logistieke vereisten kunnen worden gevonden 
in het eerste deel van deze best practice guide.

Het tweede deel beschrijft de diverse toepassingsgebieden 

van Cold Chain logistiek en materiaalbehandeling. 
Het gebruikt de ervaring van SSI Schäfer als de basis 
voor het geven van een dieper inzicht in opslag, order 
verzamelen, transportsystemen en software. Het specifieke 
automatiseringsniveau speelt hier een belangrijke rol. Dit is 
omdat sommige sectoren optimaal werken als ze volledig zijn 
geautomatiseerd terwijl andere sectoren beter geschikt zijn 
voor een handmatige oplossing. Zelfs binnen een magazijn 
vertonen producten andere eigenschappen zoals vereisten 
voor een andere temperatuur of technische uitvoering. Elke 
oplossing moet zijn ontworpen volgens een individuele en 
modulaire basis. 

Alleen met een perfect gecoördineerde temperatuurgeregelde 
oplossing voor material handling is het mogelijk om de optima-
le technische uitvoering en hogere winst te behalen. Ongeacht 
welke oplossing u nodig hebt, kunt u dit evalueren met behulp 
van deze uitgebreide gids.

Download de best prac-
tice guide nu en auto-
matiseer uw Cold Chain 
distributie op duurzame 
wijze!

Kennisuitwisseling
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https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_coldchain
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We hebben maar één planeet en we moeten daarom voorzichtig omgaan met de beschikbare 
grondstoffen. Duurzame, economische en toekomstbestendige intralogistieke oplossingen, 
daarvoor staat SSI Schäfer. Om deze reden hebben wij ons bij het initiatief “50 Sustainability & 
Climate Leaders” aangesloten. Samen met onze partners en klanten bereiken we de individuele 
en vooral duurzame doelen.

Duurzaam, economisch en 
toekomstbestendig

Meer informatie over initiatieven 
en hoe SSI Schäfer u ondersteunt 
uw doelen te bereiken.

https://pages.ssi-schaefer.com/nl-nl/update37_sustainability
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