
MAGAZIJNGEGEVENS
• Netto-opslagruimte van 7.000 m2 in compact magazijn
• Blokmagazijn, navulmagazijn, magazijn voor speciale onderdelen,
heftruck bediend stellingenmagazijn met 500 opslagplaatsen voor pallets

• Volledig geautomatiseerd hoogbouwmagazijn met 21 niveaus in 14
gangen en 61.000 plekken voor Europallets

• Zeven stellingbedieningsapparaten in het hoogbouwmagazijn
• Geautomatiseerd magazijn voor kleinere onderdelen – zes shuttle-liften

HARDWAREBESTURING
• Besturing S7, goederenstroomregelaar voor een tweevoudig
stellingensysteem van SSI Schäfer

• Industriële pc‘s met gebogen 2D-beeldscanners

INTERFACES
• Host-interface naar het ERP-systeem MS Dynamics Axapta
• Interfaces met langeafstandscanners voor heftrucks
• Interface naar camera‘s op de heftrucks

CAPACITEIT CENTRAAL MAGAZIJN
• Circa 7.500 artikelen van kleine onderdelen van een paar gram tot
onderdelen van 11 meter met een gewicht van ca. 2.300 kg per stuk

• Minimale doorlooptijd voor het picken: 3 uur
• Magazijnbeheer in maximaal 3 ploegendiensten
• Automatisch hoogbouwmagazijn met 160 op-en uitslagactiviteiten per uur

PROCESSEN EN OPLOSSINGEN
• Heftruckbesturingssysteem met route-optimalisatie
• Beheer van serienummers
• Beheer van meerdere eigenaren
• Gebruik van crashklassen
• Inachtneming van dakhellingen in de tenten
• Orderpicklocatietoewijzing op basis van gebruik en benodigde grootte
• Meervoudige orderpicking aan het beeldscherm
• Beheer van systeem- en europallets
• Aansluiting aan het verzendstation om de belading af te dekken
• Camera-aansluiting op vorkhefttrucks – verladingsfoto‘s worden met
iedere verlading meegestuurd

KLANTVOORDELEN

• Vebeterde in-en uitslagcycli
• Organisatiebrede toepasbaarheid
• Kostenreductie door vermindering van externe magazijnen
• Volledig papierloos werken
• Inventarisatie van alle artikelen
• Shuttle-optimalisatie door PROLAG®World – daardoor geen
wachttijden bij het picken

• Papierloos verladen is door de aansluiting aan het verzendstation
mogelijk.
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