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Het grotere plaatje

SPITSUUR OP 
HET PLATTELAND

In de groene sector is het spitsuur. Duizenden heftrucks zorgen er in Europa in deze maanden voor  

dat de oogst van agrariërs en tuinders op tijd wordt binnengehaald. Dankzij de moderne lithium-ion 

techniek wordt daarvoor steeds vaker elektrische heftrucks gebruikt.

https://www.jungheinrich.nl/heftruck/elektrische-heftruck
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UVEX Safety Logistics verstuurt elke dag 2.500 

tot 3.000 orders met persoonlijke bescher-

mingsmiddelen. Twee AGV’s van Junghein-

rich verzorgen de aanvoer van de goederen. 

Belangrijkste selectiecriterium: de grote flexibiliteit qua 

navigatie en handling.

De skibrillen en wielerhelmen van UVEX Sports Group zijn 

bekend bij sporters uit de hele wereld. Minder bekend bij 

het grote publiek zijn persoonlijke beschermingsmiddelen 

van zusterbedrijf UVEX Safety Group, die vooral worden 

gebruikt in de industrie. De logistiek van dit bedrijf is sinds 

2008 exclusief ondergebracht bij UVEX Safety Logistics uit 

Schwabach, iets ten zuiden van Nürnberg.

Flexibiliteit in navigatie en handling
In het warehouse in Schwabach reden al twee automa-

tisch geleide voertuigen van een andere leverancier. Deze 

inductiegeleide voertuigen, uitgerust met rollenbanen, 

hadden één groot nadeel: de exact vastgelegde routes 

met slechts twee afzetposities konden alleen met de 

7

De belangstelling voor onbemande intern transportsystemen neemt toe. 

Automatisch geleide voertuigen (kort: AGV’s) zijn interessant vanwege de relatief 

eenvoudige implementatie in bestaande processen. In dit tweeluik meer over de 

keuze van twee bedrijven voor de AGV; UVEX Safety Logistics was vooral op 

zoek naar een oplossing met grote flexibiliteit en MAN wilde juist een systeem 

dat onnodig tijdverlies voorkomt. 

grootst mogelijke moeite worden aangepast. Bovendien 

zaten beide voertuigen dankzij de groeiende volumes al 

snel aan de grenzen van hun capaciteit.

UVEX Safety Logistics startte daarom een zoektocht naar 

een nieuw automatisch transportsysteem. Belangrijkste 

eis was flexibiliteit, niet alleen qua navigatie maar ook 

qua handling. UVEX ontvangt immers orders voor kleine 

reserveonderdelen, maar ook exportorders met volumes 

die oplopen tot 200 m3. 

Snel routes toevoegen
De zoektocht eindigde bij Jungheinrich, dat twee 

AGV’s van het type ERC 215a heeft geleverd. Omdat deze 

voertuigen zijn voorzien van lasernavigatie in plaats van 

inductiegeleiding, kan UVEX snel en eenvoudig nieuwe 

oppakposities, afzetposities en routes toevoegen zonder 

de vloer te hoeven openbreken. Bovendien beschikken 

de AGV’s over een vorkenbord, zodat ze pallets zowel van 

de grond als van een transportbaan kunnen oppakken en 

afzetten. De voertuigen brengen de goederen direct naar 

de verzendafdeling of naar een smallegangenmagazijn 

dat dient als bufferopslag. Op de verzendafdeling zijn tien 

afzetposities gecreëerd, die gerangschikt zijn volgens 

een visgraatpatroon. In het smallegangenmagazijn zijn 

achttien afzetposities aan de kopzijde van de stellingen 

ingericht, maar de AGV’s kunnen de pallets ook afzetten 

op een bufferbaan.

‘Als de AGV’s nog 
beter gaan presteren, 

veroorzaken ze files in de 
navolgende processen.’ 

DIETER KALB, ALGEMEEN DIRECTEUR

Efficiënt automatiseren
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UVEX SAFETY LOGISTICS BEDRIJFSPROFIEL

2008

Beschermingsmiddelen

200-300 2 AGV’s 

3.000 p.d.

UVEX stapt over op AGV’s 
met lasernavigatie
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Met hoge precisie
Dankzij lasernavigatie, ondersteund met reflectoren aan 

stellingen en wanden, opereren beide ERC 215a’s met 

hoge precisie en zetten ze de ladingdragers tot op de  

millimeter nauwkeurig af. Voor de aansturing maakt  

UVEX Safety Logistics gebruik van Logistics Interface, het 

middleware-systeem van Jungheinrich. 

8 Jungheinrich Journaal

De twee ERC 215a’s van UVEX brengen de goederen direct naar de verzendafdeling of eerst naar het smallegangenmagazijn.

Algemeen directeur Dieter Kalb van UVEX Safety Logistics 

is uiterst tevreden over de nieuwe AGV’s: “Jungheinrich 

heeft onze verwachtingen volledig vervuld. Het systeem 

functioneert feilloos en kent eigenlijk geen stilstand. De 

capaciteit van beide voertuigen is toereikend, ook op 

piekmomenten. Als ze nog beter gaan presteren, veroor-

zaken ze files in de navolgende processen.” 

Bedrijfsautofabrikant MAN was in de fabriek in 

Salzgitter veel tijd kwijt aan het zoeken naar 

materialen. Dat is nu verleden tijd. Een AGV 

van Jungheinrich met RFID-reader tussen de 

vorken brengt automatisch de onderdelen naar de juiste 

locatie.

MAN beschikt in Salzgitter over een fabriek met een totale 

oppervlakte van ruim één miljoen vierkante meter. Op 

deze locatie in de Duitse deelstaat Nedersaksen maakt het 

bedrijf onderdelen voor zijn vrachtauto’s en bussen. 

De fabriek is opgedeeld in twaalf bewerkingscentra, waar 

verschillende ingangsmaterialen worden verwerkt tot ver-

schillende voertuigonderdelen. De medewerkers verloren 

veel tijd met het zoeken naar de juiste halffabrikaten en 

het transporteren daarvan naar de juiste werkplek.  

MAN kiest voor AGV in 
combinatie met RFID
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“Daarom zijn we op zoek gegaan naar een schaalbaar  

en flexibel automatisch transportsysteem. Dat hebben 

we gevonden bij Jungheinrich”, stelt teamleider Walter 

Schwarze van MAN.

RFID-reader
De oplossing bestaat uit een automatisch geleid voertuig 

in combinatie met RFID-technologie. De AGV is een 

stapelaar die door Jungheinrich is omgebouwd tot een 

autonoom rijdend voertuig: de ERC 215a. Omdat het 

voertuig is voorzien van een laserscanner, kan het aan de 

hand van reflectoren op wanden en stellingen zijn eigen 

weg door de hallen van MAN vinden. De medewerkers 

lopen geen gevaar; als een voetganger of voertuig in het 

vizier komt, stopt de AGV meteen.

Tussen de vorken van de ERC 215a is een RFID-reader 

gemonteerd. Dit apparaat is in staat om alle met RFID

uitgeruste ladingdragers te identificeren. Via Logistics 

Interface, het middleware-systeem van Jungheinrich, 

wordt automatisch in het warehouse management sys-

teem van SAP vastgelegd welke ladingdrager op welke 

locatie wordt afgezet. Goederen kwijtraken is vrijwel 

onmogelijk geworden.

Tussentijds opladen
De AGV verzorgt volledig automatisch het transport 

tussen het magazijn met ingangsmaterialen, de twaalf 

M A N  T R U C K  &  B U S  B E D R I J F S P R O F I E L

1964

Automotive industrie

2.652 1 AGV

1.100.000 m2

bewerkingscentra en het magazijn met eindproducten. 

Elke opdracht start zodra een medewerker op één van de 

twaalf bewerkingscentra de barcode van het benodigde 

materiaal scant. De AGV haalt vervolgens het materiaal op 

en levert dat feilloos af op de betreffende locatie. Extra 

voordeel biedt de lithium-ion accu waarmee de AGV is 

uitgerust. Als de medewerkers pauzeren en het werk stil-

ligt, kan de accu tussentijds worden opgeladen. Daardoor 

kan de machine continu blijven draaien, 24 uur per dag en 

6 dagen per week. 

Niet langer zoeken
De medewerkers zijn blij met de AGV. “Dat deze techno-

logie volledig geaccepteerd is, blijkt wel uit het feit dat ze 

het voertuig zelfs een naam hebben gegeven: Günther”, 

lacht projectleider Jonas Wullbrandt. Medewerker Fabienne 

Brandes vult hem aan: “Günther maakt ons werk gemak-

kelijker. We hoeven niet langer zelf te zoeken of met een 

manuele stapelaar door de fabriek te manoeuvreren. En 

ook het gereed product brengt Günther weg.” 

Voor de aansturing van de AGV en de integratie met het WMS 

heeft MAN Logistics Interface geïmplementeerd.

‘We hoeven niet 
langer zelf met een 

stapelaar door de fabriek 
te manoeuvreren.’ 

JONAS WULLBRANDT, PROJECTLEIDER

Bekijk de video op ons YouTube kanaal 

JungheinrichNL 

https://www.youtube.com/watch?v=lihkbxXOEeA?cc_load_policy=1
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De term ‘miniload’ is veelzeggend. Een miniloadmagazijn 

is bestemd voor kleine goederen die heel goed in een 

kunststof bak, op een tray of in de oorspronkelijke doos 

kunnen worden opgeslagen. Het belangrijkste kenmerk 

van een miniloadmagazijn is de kraan die de in- en uit-

slag van bakken, trays of dozen verzorgt. Die kraan rijdt 

volledig automatisch over rails, is nauwelijks breder dan 

opgeslagen lasten en kan zonder problemen een hoogte 

van twintig meter bereiken. Dat maakt een miniloadmaga-

zijn tot een uiterst compact opslagsysteem.

Een miniloadmagazijn wordt vaak ingezet als een maga-

zijn met traditionele legbordstellingen niet langer voldoet. 

Een magazijn met legbordstellingen kent een groot aantal 

gangen, vergt daardoor veel ruimte en maakt vaak maar 

beperkt gebruik van de hoogte van de hal. Belangrijk-

ste nadeel zijn de grote loopafstanden die orderpickers 

afleggen op hun route langs alle picklocaties. Met een 

miniloadmagazijn verdwijnen die loopafstanden. Het is de 

kraan die het horizontaal en verticaal transport van goe-

deren grotendeels voor zijn rekening neemt.

Voor medium movers
Welke artikelen stop je nu in een miniloadmagazijn? Het 

eerste criterium is het formaat. Een artikel moet in een 

bak of op een tray passen, en dan het liefst met meerde-

re stuks tegelijk. Als niet meer dan één stofzuiger op één 

locatie past, leidt opslag in een miniloadmagazijn alleen 

maar tot extra handlingkosten.

Een ander belangrijk criterium is de ‘hitrate’: hoe vaak 

moeten de orderpickers een beroep doen op één van de 

voorraadbakken? Een miniloadmagazijn komt het best 

tot zijn recht met artikelen uit het middensegment, de 

‘medium movers’. De snellopers die in het merendeel van 

de orders terugkomen, kunnen beter op een andere wijze 

worden gepickt, bijvoorbeeld direct vanaf pallets. Voor de 

langzaamlopers die misschien maar één of twee keer per 

jaar worden besteld, is een miniloadmagazijn een relatief 

kostbare oplossing.

Een miniload is een uiterst compact en efficiënt opslagsysteem voor kleine  

artikelen. Star en statisch? Welnee. Dankzij het grote aantal slimme opties kan een 

miniload in uiteenlopende situaties van grote waarde zijn.

VERTICALE OPLOSSING VOOR ‘MEDIUM MOVERS’ 

VEELZIJDIG 
OPSLAGSYSTEEM 

VOOR KLEINGOED

De miniload staat voor een hogere efficiëntie en lagere 

operationele kosten.
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Eindeloos combineren met miniload
De meeste miniloadmagazijnen hebben een werkstation aan de kopse kant. De kraan slaat de voorraadbakken 

in de juiste volgorde uit, waarna ze via een rollenbaan bij het werkstation terecht komen. Als de orderpicker het 

juiste aantal stuks heeft gepickt, gaat de voorraadbak weer terug in opslag. Ondertussen heeft de kraan de vol-

gende bak alweer klaargezet.

Een andere optie is om de onderste opslaglocaties te gebruiken als picklocaties, bijvoorbeeld in de vorm van 

doorrolstellingen. Terwijl de kraan de kanalen van de doorrolstellingen vult met voorraadbakken, kunnen aan de 

buitenkant meerdere orderpickers tegelijk aan het werk. Dat is met name interessant voor snellopers, maar ook 

voor langzaamlopers. In dat laatste geval kan de orderpicker de voorraadbak gewoon weer terugduwen, zodat 

de kraan die kan wegzetten en vervangen door een bak met een andere langzaamloper. Kortom: de mogelijk- 

heden zijn eindeloos.

De meeste miniloadmagazijnen zijn ontworpen voor 

standaard voorraadbakken van 600 x 400 millimeter. 

Voor artikelen met een klein voorraadvolume kunnen de 

bakken worden verdeeld in twee, vier of acht comparti-

menten. Het is mogelijk om bakken of trays met verschil-

lende hoogtes te gebruiken en met afwijkende maten 

op te slaan. Een producent van handboogartikelen heeft 

bijvoorbeeld een miniloadmagazijn gebouwd voor lang-

werpige bakken van 400 x 1000 millimeter. 

Geen bakken, maar dozen
Wie kiest voor opslag in bakken of op trays moet die stuk 

voor stuk vullen. Dat is een extra handeling die niet altijd 

nodig is. Soms is de kwaliteit van de doos goed genoeg 

om artikelen in de omverpakking te laten zitten. Kwaliteit 

duidt in dit geval op de stijfheid en vlakheid van de bodem. 

Naast kwaliteit is de variatie in doosformaten belangrijk. 

Hoe beter de kwaliteit van de doos en hoe kleiner de  

variatie in afmetingen, hoe gemakkelijker die door de 

kraan kan worden opgepakt en verplaatst. Bijkomend 

voordeel van dozen zijn de lagere kosten. Lege bakken 

of trays houden kostbare opslaglocaties bezet en vergen 

extra handling.

De keuze voor het opslagmedium is bepalend voor het 

ontwerp van de stellingen en het lastopnamemiddel. In 

een systeem met bakken of trays met identieke afmetin-

gen staan de goederen op hoekprofielen. Het lastopna-

memiddel is in dat geval voorzien van ‘vingers’ die de bak-

ken of trays uit de stelling trekken. Wie kiest voor dozen of 

een mix van bakken en dozen heeft een stelling nodig met 

vlakke liggers die voor meer ondersteuning zorgen. Het 

lastopnamemiddel pakt in dat geval de dozen op via de 

onderkant of de beide zijkanten.

Extra capaciteit
In situaties waarin extra in- en uitslagcapaciteit is vereist, 

kan de kraan worden voorzien van twee lastopnamemid-

delen. Is juist behoefte aan extra opslagcapaciteit? Dan 

kan een dubbeldiep of multidiep miniloadmagazijn een 

optie zijn. In een dergelijk magazijn telt elke opslaglocatie 

twee of meerdere voorraadbakken, die achter elkaar zijn 

geplaatst. Dat leidt tot een hogere opslagdichtheid, maar 

gaat ten koste van de in- en uitslagcapaciteit. Als de ach-

terste voorraadbak nodig is, moet de voorste immers eerst 

worden weggezet. De extra tijd die daarvoor nodig is, blijft 

beperkt als de kraan in de voorgaande nacht alvast voor-

bereidingen treft. Denk aan het wisselen van voorraadbak-

ken, zodat die optimaal zijn gepositioneerd voor de orders 

van de volgende dag. Een goed begin is het halve werk. 

Kijk voor meer informatie op 

automatisering.jungheinrich.nl/miniload

De miniload is uitermate geschikt voor medium movers.

https://automatisering.jungheinrich.nl/miniload/
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Bluestar Europe betrok afgelopen zomer een gloednieuw logistiek centrum in 

Eindhoven. Het nieuwe onderkomen werd niet als opslagplaats ontworpen, maar 

als productiesite voor het zo efficiënt mogelijk verzamelen en verzenden van 

orders. Die insteek heeft de dienstverlener geen windeieren gelegd.

NIEUW EUROPEES DISTRIBUTIECENTRUM 

EFFICIËNT 
ORDERPICKEN 

Als een goederentrein rijdt de Jungheinrich trekker met de orderverzamelkarren langs de picklocaties.
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Als wereldwijde distributeur van point-of-sales 

oplossingen is Bluestar veel meer dan een 3PL 

provider. Bluestar is gespecialiseerd in elektro-

nica, automatische gegevensverwerking, RFID 

en levert tal van value added services, zoals online infor-

matie- en bestelplatforms, Electronic Data Interchange 

(EDI) en marketing events. Sinds 2008 is de van oorsprong 

Amerikaanse dienstverlener ook actief in Europa, waar als 

gevolg van diverse overnames en een jaarlijkse groei van 

25 tot 30% inmiddels een indrukwekkende footprint is 

gezet. “Onze Europese divisie is nu de op-een-na-groot-

ste en behoort tot de top 3 in Europa”, vertelt Doug Bivins, 

Chief Operating Officer bij Bluestar US. Met de ingebruik-

name van een gloednieuw Europees distributiecentrum in 

Eindhoven voegde Bluestar Europe afgelopen zomer een 

nieuw hoofdstuk toe aan zijn succesverhaal.

Efficiëntie beter in eigen beheer
De logistieke operatie voor de EMEA-regio werd sinds 

2012 gerund vanuit een warehouse in Veldhoven, waar  

de orders in samenwerking met een logistieke partner 

werden verwerkt. “We waren er echter van overtuigd dat 

die operatie efficiënter kon in eigen beheer. En dat we 

de service naar onze klanten zo verder konden verbete-

‘We waren er van 
overtuigd dat de efficiency 

zou stijgen als we de 
operatie in eigen beheer 

zouden nemen.’ 
FARUK BAGCI, MANAGER OPERATIONS EMEA

B L U E S TA R  E U R O P E  B E D R I J F S P R O F I E L

2008

Logistieke dienstverlening

130 17

7.800 m2

ren”, stelt Manel Baranera, Chief Financial Officer EMEA 

bij Bluestar Europe. Het logistiek centrum, eigendom van 

Prologis, maakt de weg vrij voor die nieuwe efficiëntie- 

slag. Dagelijks worden in Eindhoven 750 tot 1.000 orders 

verwerkt en via diverse pakketdiensten verzonden naar 

klanten in heel Europa. “Het doel is click-to-ship binnen 

4 minuten”, weet Faruk Bagci, Manager Operations EMEA 

voor Bluestar Europe.

Pick-to-box
Orders die via het ERP binnenkomen, worden doorge-

stuurd naar het warehouse management systeem. “Op 

dat moment hebben we direct inzicht in de waves die we 

moeten maken voor het orderpicken. Dat kan op meer-

dere manieren, bijvoorbeeld op klant, pakketdienst, of 

ordernummer”, vervolgt Bagci. Voor die waves worden 

automatisch labels aangemaakt, die op de orderverza-

mel- en verzenddoos worden geplakt. Voor dit pick-to-

Nadat de dozen zijn afgevuld en de paklijst is ingesloten,  

worden ze via een tapemachine en een labelapplicator 

uitgesorteerd.
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box concept beschikt Bluestar over zeven verschillende 

doosformaten. Het juiste formaat wordt bepaald op basis 

van onder andere gewicht en afmetingen van de te picken 

Voor het verzamelen van de grotere orders zet Bluestar Europe smalle gangen trucks in.

items. De dozen worden vervolgens op orderverzamel-

karren geplaatst, waarna deze door een Jungheinrich EZS 

130 trekker als een goederentrein langs de picklocaties 

worden gereden. Het concept is uitgelegd op maximaal 

64 orderdozen per wave.

Kwaliteitscontrole
Aan het einde van de pickroute worden de orders op 

een conveyorbaan geplaatst en naar de expeditievloer 

getransporteerd. “Op deze conveyor vindt een eerste 

controleslag plaats op basis van het gewicht. Mocht het 

gewicht van de gepickte items afwijken van de stamdata 

uit ons ERP, dan wordt de doos uitgesluisd en vindt een 

‘Een partner die ons 

volledig van dienst kon zijn 

is wat we zochten.’

Het pick-to-box concept zorgt voor een snellere 

orderverzameling bij Bluestar Europe.
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extra kwaliteitscontrole plaats”, licht Bagci toe. Over de 

conveyorbaan worden de dozen vervolgens naar een 

werkstation gebracht, waar ze worden afgevuld met 

vulmateriaal en waar de paklijst wordt ingesloten. Via een 

automatische tapemachine en een labelapplicator wor-

den de orders uiteindelijk gesorteerd op de betreffende 

pakketdienst. De snellopers worden direct vanuit door-

rolstellingen gepickt, terwijl de grotere orders met behulp 

van hoogbouwtrucks worden verzameld.

One-stop-shop
Het nieuwe onderkomen is vrijwel volledig ingericht door 

Jungheinrich. “Zij hebben de stellingen, de trucks, het 

laadstation én de werktafels geleverd. Alles uit één hand”, 

vertelt Baranera. “Die one-stop-shop is precies wat we 

zochten; een partner die ons volledig van dienst kon zijn. 

Tijdens de gesprekken was er bovendien meteen een klik. 

Hun adviseurs waren erg open en eerlijk; over zowel de 

(on)mogelijkheden als de kosten. Die aanpak past perfect 

bij ons.”

Belangrijkste usp
Met het nieuwe concept wist Bluestar Europe de effici-

ency verder te verbeteren en het foutpercentage tot een 

minimum te beperken. Tevens biedt het concept voldoen-

de flexibiliteit om de toekomstige groei op te vangen. 

Daarmee effent het nieuwe onderkomen het pad voor 

Bluestar Europe om waarde toe te blijven voegen aan de 

supply chains van zijn klanten. Maar die winst is niet alleen 

te danken aan het concept, benadrukt Bivins: “De kracht 

van Bluestar zit ’m in de mensen. Vol inzet, passie en 

motivatie zetten zij zich in voor de klant; door alle lagen 

van de organisatie. We zijn dan ook blij dat we in deze tijd 

en op deze logistieke hotspot de juiste, gekwalificeerde 

mensen aan ons hebben kunnen binden. Zij blijven onze 

belangrijkste usp.” 

Faruk Bagci (links), Doug Bivins (midden) en Manel Baranera: “Dit nieuwe onderkomen effent het pad voor ons om 

waarde toe te blijven voegen aan de supply chains van onze klanten.” 

https://www.youtube.com/watch?v=DD4RkS5NFEs?cc_load_policy=1
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Wet- en regelgeving

Het meest bekend zijn waarschijnlijk de subsidieregelingen 

voor milieuvriendelijke investeringen, zoals de Milieu-in-

vesteringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-in-

vesteringen (Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). 

Deze regelingen bieden de ondernemer fiscaal voordeel 

bij een investering in milieuvriendelijke technieken.

MIA/Vamil
Jaarlijks actualiseert en publiceert de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) een Positieve Milieu-

lijst. Tot voor kort waren ook elektrische heftrucks met 

lithium-ion terug te vinden op de lijst. Een investering in 

bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan en voldoen aan 

de daarin gestelde eisen levert een aardig fiscaal voordeel 

op. Bij de MIA loopt dat voordeel op tot wel 36% van het 

investeringsbedrag. De Vamil-regeling maakt het mogelijk 

om zelf te bepalen wanneer investeringskosten worden 

afgeschreven. Zo kan bijvoorbeeld een liquiditeits- of 

rentevoordeel worden gecreëerd door investeringen ver-

vroegd af te schrijven. 

EIA
Enigszins vergelijkbaar met de MIA/Vamil-regeling is de 

Energie-investeringsaftrek (EIA). De regeling levert fis-

caal voordeel op en geldt eveneens voor investeringen in 

energiezuinige technieken en duurzame energie. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een emissiearme verwarmings-

ketel, zonnepanelen, cryogene transportkoeling of een 

dubbel laadvloersysteem voor vrachtwagens of trailers. 

Het gemiddelde voordeel bedraagt 11% – een voordeel 

dat bovenop de lagere kosten komt van bijvoorbeeld de 

lagere energierekening of gereduceerde transportkosten.

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven 

investeringen (bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de 

Energielijst 2019), maar ook voor maatwerkinvesteringen. 

Zolang de investering een forse energiebesparing ople-

vert, kan 45% van de investeringskosten worden afgetrok-

ken van de fiscale winst. Dit kan bovenop de gebruikelijke 

afschrijvingen.

Naast de aanschafkosten komen onder meer de kosten 

voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor 

de nieuwe bedrijfsmiddelen, advieskosten en montage-

Ondernemen is investeren. Maar het geld kan slechts één keer worden uitgegeven. 

Met diverse subsidieregelingen schiet de overheid ondernemers te hulp en 

worden duurzame investeringen en het aannemen en opleiden van werknemers 

gestimuleerd. Wij zetten een aantal interessante regelingen op een rij.

DUURZAME INVESTERINGEN EN OPLEIDINGSBUDGET

SUBSIDIES EN 
FISCAAL VOORDEEL
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Wet- en regelgeving

kosten in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek.

Voorwaarden
Voor zowel de MIA-/Vamil-regeling als voor de EIA gelden 

voorwaarden. Zo mag het bedrijfsmiddel waarin wordt 

geïnvesteerd niet eerder zijn gebruikt en dient de investe-

ring minimaal €2.500 te bedragen. Voor iedere investering 

geldt hierbij de Milieulijst of Energielijst van het betref-

fende jaar. Alle voorwaarden en de volledige lijsten zijn te 

vinden op de website van de RVO. 

SOOB
Naast regelingen voor investeringen in bedrijfsmiddelen, 

zijn er subsidies voor het opleiden en certificeren van 

personeel, zoals de SOOB-subsidie. SOOB staat voor 

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoe-

derenvervoer en is het opleidings- en ontwikkelfonds voor 

de sector transport en logistiek. Via het verstrekken van 

subsidies stimuleert SOOB het volgen van opleidingen en 

trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in 

de branche.

De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidin-

gen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen 

voor het middenkader. Zo zijn er subsidies voor vak- 

bekwaamheidsopleidingen, veiligheidscertificaten en  

hercertificeringen voor heftruck- en reachtruckchauf-

feurs en voor opleidingen op het gebied van veiligheid en 

fysieke belasting.

Voor de SOOB-subsidie geldt een subsidieplafond. Zodra 

dat plafond is bereikt, wordt er geen subsidie meer ver-

strekt. Bovendien zijn de subsidies uitsluitend beschikbaar 

voor opleidingen die worden uitgevoerd door opleiders 

met het certificaat ‘(Voorlopig) Gecertificeerd Opleiders 

Transport & Logistiek’. 

Subsidies voor aannemen personeel
Ook voor het aannemen van nieuwe medewerkers zijn er 

diverse subsidies en regelingen, zoals een proefplaatsing 

of loondispensatie. Met een proefplaatsing kan een werk-

loze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte onbetaald twee 

tot zes maanden worden ingezet. Bij loondispensatie mag 

een ondernemer, voor een periode van zes maanden tot 

maximaal vijf jaar, minder dan het minimumloon betalen 

voor werknemers met een Wajong-uitkering. 

Bij het aannemen van oudere werknemers (56 jaar en 

ouder) of het aannemen van personeel met een arbeids-

beperking kan het Loonkostenvoordeel (LKV) van kracht 

zijn. De werkgever ontvangt dan een jaarlijkse tegemoet-

koming die kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per 

kalenderjaar, met een maximumduur van drie jaar. Daar-

naast bestaat sinds 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV), 

waarbij de werkgever een tegemoetkoming in de loon-

kosten ontvangt voor werknemers met een laag loon. Ook 

bestaan er subsidies voor werknemers die de Nederlandse 

taal onvoldoende machtig zijn, of voor wie de werkplek 

aangepast dient te worden. 

Kijk voor meer informatie op:

www.RVO.nl

www.soobsubsidiepunt.nl

www.rijksoverheid.nl



Extra veiligheid in levensmiddelenomgeving
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Afgelopen jaar ontving Nature’s Pride bijna 

4.000 zeecontainers met exotische groenten 

en fruit. Nadat de producten waren gerijpt, 

gesorteerd en verpakt, werden ze in 34,8  

miljoen dozen verzonden naar supermarktketens en 

groothandelaren in 31 landen wereldwijd. “Zaken gaan 

goed. Al 17 jaar lang groeien we jaarlijks met zo’n 10  

tot 15 procent”, opent facility manager Peter Fortuin.

Om alle orders tijdig te kunnen verwerken, draait de  

operatie doordeweeks een tweeploegendienst; van zes 

uur ’s ochtends tot ongeveer elf uur ’s avonds. Op zater-

dag draait de operatie van zes uur ’s ochtends tot zes uur  

’s avonds.

Inzetbaarheid is essentieel
Inzetbaarheid van het intern transportmaterieel is voor 

Nature’s Pride essentieel. “Tot vorig jaar waren we voor 

het lossen van de goederen, het inrijden van de rijp- en 

koelcellen en het transport van en naar de productielijnen 

aangewezen op wisseltrucks. Tussentijds laden zou 

immers funest zijn voor de conventionele accu’s. Dat 

betekende dat wij twee trucks nodig hadden voor twee 

diensten”, vertelt Fortuin.

Voor de nieuwe vloot, stapte het bedrijf over op Jung-

heinrich, dat 15 palletwagens, type ERE, leverde. De trucks 

VOORDEEL MET TUSSENTIJDS LADEN  

NATURE’S PRIDE 
IS OVERTUIGD VAN 

LITHIUM-ION
Nature’s Pride uit Maasdijk stapte onlangs over van conventionele accu’s naar 

lithium-ion accu’s. De onderhoudsvrije accu’s kunnen probleemloos tussentijds 

worden geladen. En dat biedt elke dag weer voordelen voor de im- en exporteur 

van exotische groenten en fruit. 

‘De lithium-ion trucks 
kunnen probleemloos 

twee shifts met één 
acculading aan.’ 

PETER FORTUIN, FACILITY MANAGER 



Extra veiligheid in levensmiddelenomgeving

19Nummer 2, najaar 2019

zijn voorzien van lithium-ion accu’s en daarvoor geldt de 

genoemde beperking niet. De accu’s kunnen straffeloos 

tussentijds worden geladen. Bovendien zijn de accu’s 

onderhoudsvrij en hoeft er bijvoorbeeld geen water te 

worden bijgevuld. Ook is er geen kans op lekkages; iets 

wat – zeker in een levensmiddelenomgeving, zoals bij 

Nature’s Pride – zeer wenselijk is.

Toezicht en inzicht
“De lithium-ion trucks kunnen probleemloos twee shifts 

met één acculading aan. Voor het tussentijds laden is wel 

discipline nodig. Het is dan ook belangrijk om medewer-

kers ervan bewust te maken dat ze de trucks aan de lader 

zetten tijdens de pauzes.”

Voor het toezicht op de vloot maakt Nature’s Pride 

daarnaast gebruik van ISM Online. Met het vlootbeheer-

systeem van Jungheinrich wordt onder andere de toe-

gangscontrole tot de trucks geregeld. Daarnaast biedt 

het systeem inzicht in de inzet van de trucks en worden 

botsingen en schokken geregistreerd. Fortuin: “ISM Online 

biedt ons het inzicht dat we nodig hebben om de inzet 

van de trucks verder te optimaliseren.”

Dik tevreden
De Facility Manager is merkbaar tevreden met de keuze 

voor Jungheinrich: “We hebben een betrouwbare part-

ner gevonden, die niet alleen hoogwaardige producten 

levert, maar ook een goede en snelle service.” Ook over 

de overstap naar lithium-ion is Fortuin duidelijk: “We zijn 

dik tevreden. Alle trucks die we vanaf nu vervangen, zullen 

zeker plaats maken voor modellen met lithium-ion tech-

nologie.” 

Bekijk de video op ons YouTube kanaal 

JungheinrichNL 

Tussentijds laden vereist discipline. Het is voor Nature’s Pride dan ook belangrijk om medewerkers ervan bewust te 

maken dat ze de trucks aan de lader zetten tijdens de pauzes.

Met ISM Online wordt onder andere de toegangscontrole tot 

de trucks geregeld.

https://www.youtube.com/watch?v=GOpdBmlSb4k?cc_load_policy=1


Waterdrinker investeert in uniformiteit
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Productnieuws

de bijbehorende randapparatuur – zijn daardoor niet lan-

ger nodig. De ERC 213a en de ERC 215a kunnen moeite-

loos 24/7 worden ingezet in zowel een geautomatiseerde 

als een gemengde bedrijfsomgeving. Logistics Interface 

van Jungheinrich maakt een eenvoudige integratie in  

bestaande systeemomgevingen mogelijk. Zo komen 

efficiënt transport en opslag letterlijk automatisch binnen 

handbereik. 

Wilt u weten of AGV’s passen in uw operatie? En bent  

u nieuwsgierig naar de kansen die AGV’s te bieden heb-

ben? Bezoek onze AGV demo. Kijk voor meer informatie 

op automatisering.jungheinrich.nl/agv-demo

GEAUTOMATISEERDE STAPELAAR ERCa 

NIEUWE AGV IS
EFFICIËNT

De ERC 213a is de eerste telg uit de nieuwe familie. De 

geautomatiseerde stapelaar vervangt de ERC 215a, die 

als special in de markt werd gezet. Nog dit jaar wordt 

verdere familieuitbreiding verwacht, met de serievrijgave 

van de ERC 215a – als vervanger van de ERC 220a. Beide 

nieuwkomers bieden een geautomatiseerde oplossing 

voor inzetsituaties die hoge eisen stellen aan snelheid en 

prestaties.

Bewezen, betrouwbaar, veilig
Zowel de ERC 213a als de ERC 215a is gebaseerd op een 

beproefd en bewezen truckconcept. De serietrucks, die 

de basis vormen voor de ERCa serie, zijn uitgebreid met 

moderne navigatietechnologie en voldoen aan de hoog-

ste veiligheidseisen.

Met behulp van lasers en reflectoren navigeren de geau-

tomatiseerde stapelaars over de werkvloer. De compacte 

bouwwijze en de korte draaicirkel van de truck maakt zelfs 

het manoeuvreren in de meest krappe ruimtes eenvou-

dig. Voor het herkennen van locaties en lastdragers zijn 

de trucks uitgerust met optimaal, diagonaal gemonteerde 

scanners. Diverse sensoren bewaken continu de werk- 

omgeving rondom de truck. Zo komt de veiligheid nooit  

in gevaar. 

Hoge inzetbaarheid
De lithium-ion technologie van Jungheinrich garandeert 

een uitzonderlijk hoge inzetbaarheid. De onderhoudsvrije 

accu’s kunnen probleemloos tussentijd worden geladen, 

bijvoorbeeld tijdens pauzes of daluren. Accuwissels – en 

Na de lancering van de STC miniload en de automatische EKXa hoogbouwtruck 

eerder dit jaar, introduceert Jungheinrich nu de compleet nieuwe ERCa serie.

De autonome serietrucks verstevigen Jungheinrichs rol als totaalaanbieder 

van geautomatiseerde systeemoplossingen.
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De AGV navigeert autonoom met behulp van lasers en 

reflectoren.

https://automatisering.jungheinrich.nl/agv-demo/


APM Terminals kiest opnieuw voor Jungheinrich 

Voor de intensieve operatie op Maasvlakte 2 vertrouwt APM Terminals sinds kort op 

de lithium-ion heftrucks van Jungheinrich. De onderhoudsvrije technologie sluit 

naadloos aan bij de wensen van de terminaloperator. Energie is direct beschikbaar 

en een probleemloze inzet is gegarandeerd.

APM Terminals, onderdeel van de Deense 

Møller Mærsk Group, is een van ’s werelds 

grootste containerterminalbedrijven. Op 

Maasvlakte 2 laadt en lost APM Terminals zo-

wel diepzee- als binnenvaartschepen. Tevens beschikt het 

terminalbedrijf over een directe aansluiting op de Betuwe-

lijn. De capaciteit van de terminal bedraagt momenteel  

2,7 miljoen standaardcontainers (TEU) per jaar.

Voor het laden en lossen van de containers beschikt APM 

Terminals over meerdere, imposante havenkranen en  

AGV’s. Maar ook in deze omgeving zijn heftrucks onmis-

baar. “Met behulp van de heftrucks lossen we de zoge- 

heten gearboxen”, legt Equipment Manager Theo de Waal 

uit. “De gearboxen komen als eerste van het schip en gaan 

ook als laatste weer aan boord. Ze bevatten meerdere 

bins; bakken waarin de tools zitten die nodig zijn om de 

containers veilig te lossen.”

CONTINUE INZETBAARHEID

LITHIUM-ION 
HEFTRUCKS
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‘Betrouwbare producten en 
een uitstekende service zijn 

voor ons onmisbaar.’ 
THEO DE WAAL, EQUIPMENT MANAGER 



Continu inzetbaar
Voor het verplaatsen van de bins vertrouwt APM Termi-

nals al jaren op de elektrische heftrucks van Junghein-

rich. “Het is een intensieve operatie, waarbij de constante 

inzetbaarheid en het zoute zeewater veel vraagt van de 

trucks”, vervolgt De Waal. Na vijf jaar trouwe dienst waren 

de vorige trucks dan ook toe aan vervanging. Bovendien 

liep het leasecontract af. Opnieuw kwam Jungheinrich als 

beste uit de bus en sinds dit voorjaar verzorgen zes EFG 

3-tonners en een EFG 4,5-tonner, alle uitgerust met een 

krachtige, onderhoudsvrije lithium-ion accu, het werk. 

Voor de zwaardere taken leverde Jungheinrich twee  

DFG S50s dieselheftrucks met elk een draagvermogen  

van 5 ton. “Ook ditmaal hadden we simpelweg het beste 

gevoel bij Jungheinrich. Een continue inzetbaarheid is 

voor ons essentieel. Betrouwbare producten en een  

uitstekende service zijn dan onmisbaar. En dat is precies 

Met behulp van de lithium-ion heftrucks worden de bins van de gearboxen gehaald.

APM Terminals kiest opnieuw voor Jungheinrich 

A P M  T E R M I N A L S  B E D R I J F S P R O F I E L

2013

Op- en overslag containers

560 9

860.000 m2
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wat er wordt geboden. Je merkt bovendien aan alles  

dat ze verstand van zaken hebben. Ook als het gaat om  

lithium-ion technologie. Op al onze vragen hadden ze 

een vakkundig en helder antwoord”, licht Theo de Waal  

de hernieuwde keuze voor Jungheinrich toe.



APM Terminals kiest opnieuw voor Jungheinrich 
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‘We worden volledig 
ontzorgd en hebben  

nergens omkijken naar’ 

Test onderstreept vertrouwen
“Lithium-ion is voor ons niet nieuw”, vervolgt de Equipe-

ment Manager. “Op de terminal rijden al jaren terminal-

trucks met deze technologie. Maar li-ion heftrucks had-

den we nog niet eerder. Van tevoren wil je weten hoeveel 

zo’n lader trekt, of hoe snel bijvoorbeeld een accu – al 

dan niet volledig – tussentijds wordt geladen. Junghein-

rich bleek over de meeste ervaring te beschikken en dat 

geeft vertrouwen”. 

Een intensieve praktijktest op de terminal onderstreepte 

dat vertrouwen. Dankzij de lithium-ion accu’s hoeven de 

accu’s niet meer gewisseld te worden. Er kan probleem-

loos tussentijds worden geladen, zonder de levensduur 

van de accu te beïnvloeden. De energie is direct en con-

tinu beschikbaar, zodat een hoge inzetbaarheid – 24 uur 

per dag, zeven dagen per week – gewaarborgd is.

Bekijk de video op ons YouTube kanaal 

JungheinrichNL 

Uit de praktijktest kwam bovendien naar voren dat het 

voor het laden van de accu’s wenselijk was dat de stekker 

aan de achterzijde van de truck aan de accu kan worden 

gekoppeld. “Je hoeft geen deur open te zetten, waardoor 

ook de kans op schade afneemt”, legt De Waal uit. “Met 

het plaatsen van een degelijke, hufterproof aansluiting 

aan de bovenzijde van het contragewicht is Jungheinrich 

uiterst goed aan die wens tegemoet gekomen.”

Vaste monteur neemt alle zorgen uit handen
De nieuwe trucks worden door APM Terminals geleased 

voor een periode van 60 maanden, waarbij de service en 

het accubeheer wordt verzorgd door een vaste monteur. 

“De samenwerking met hem is bijzonder plezierig. Hij is 

kind aan huis; kent de inzet, onze wensen en eisen, en 

weet van aanpakken. We worden volledig ontzorgd en 

hebben nergens omkijken naar. Precies wat je wilt”, besluit 

De Waal. 

Dankzij de lithium-ion accu’s hoeft APM Terminals de 

accu’s niet meer te wisselen en kan er probleemloos 

tussentijds worden geladen.

Op verzoek is een degelijke stekker aan de bovenzijde 

van het contragewicht geplaatst. De kans op schade 

neemt hierdoor af.

https://www.youtube.com/watch?v=WJGRZjyZTVg&t=11s?cc_load_policy=1


De Ameise PTE 1.5  
met lithium-ion accu
Elektrische palletwagen 
voor de lichte inzet

Unieke kenmerken:
• Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes en 

op de vrachtwagen 
• Uitneembare 24V lithium-ion accu
• Zeer kort (L2 380mm) en licht (125 kg)
• Automatische snelheidsreductie in bochten

Kijk voor meer informatie op PROFISHOP.nl/205149

NIEUW

https://www.profishop.nl/Elektrische-palletwagen-Ameise-PTE-15-lithium-ion-capaciteit-1500-kg-132490-205149/?q=205149&Shop=b2c


Accuservice van Jungheinrich

Met meer dan 160 opgeleide servicetechnici beschikt Jungheinrich 

over de grootste servicedienst van Nederland. Wij voorzien u van 

onderhoud, keuring en reparatie van tractiebatterijen.

Meer informatie:  
www.jungheinrich.nl/heftruckservice 

Jungheinrich technici zijn in staat om heftrucks 

en magazijntrucks in één servicebeurt van A tot Z 

te onderhouden én te keuren. Dat scheelt tijd en 

stilstand, zodat uw logistieke operatie altijd 

in beweging blijft.

> NEN 3140 gecertificeerd

> Eén aanspreekpunt

> Monteurs door het hele land 

> All-in accuvul service

> Inclusief levering van accu onderdelen,  

zoals demipatronen en PBM’s

Meest complete 
accuservice 
voor al uw trucks

https://www.jungheinrich.nl/heftruckservice


HYDROSTAAT HEFTRUCKS

VERBETERD

De nieuwe DFG/TFG 4s-range omvat 

heftrucks met restdraagvermogens  

van 2.5, 3.0 en 3.5 ton. De twee 

zwaarste uitvoeringen worden bo-

vendien leverbaar met de genoemde 

capaciteiten op een lastzwaartepunt 

van 600 mm.

Maximale prestaties,

laag verbruik

Onder de kap ligt een robuuste, in-

dustriële Kubota-motor. Deze motor 

is onderhoudsvrij en voldoet aan de 

jongste uitlaatgaswetgeving (Stage V).  

De dieseltrucks zijn standaard 

voorzien van een roetfilter. Ook het 

hydrostatisch aandrijfconcept van de 

4s-serie is vernieuwd. De combinatie 

van de nieuwe motor, een verstelbare 

axiale zuigerpomp en een nieuwe 

aandrijflijn garanderen maxima-

le handlingprestaties én een laag 

energieverbruik. De productiviteit in 

de meest veeleisende inzetsituaties 

neemt nog verder toe doordat de 

hydrauliekoliestroom voor voor-

bouwapparatuur met maar liefst  

25% is verhoogd, van 32 l/min naar 

40 l/min.

Ergonomie en comfort

Het stijlenvrije panoramadak van 

gelaagd veiligheidsglas is vergroot 

Voor maximale omslagprestaties en een optimaal rijcomfort levert  

Jungheinrich al jaren lpg- en dieselheftrucks met hydrostatische aandrijving. 

De onlangs geïntroduceerde, vernieuwde DFG/TFG serie 4s doet hier nog een 

schepje bovenop. Naast de prestaties zijn ook de energie-efficiëntie en de 

ergonomie verder verbeterd.

en biedt de chauffeur een ongehin-

derd en vrij zicht naar boven. Voor 

een optimaal comfort beschikken de 

nieuwe hydrostaten onder meer over 

een krachtige cabineverwarming. 

Deze maakt gebruik van de rest-

warmte van de motor, waardoor er 

meer dan 7,0 kW aan verwarmings-

vermogen beschikbaar is. Daarmee 

bieden de trucks het beste com-

fort, zelfs onder de meest winterse 

omstandigheden. Uiteraard zijn de 

trucks optimaal beschermd tegen 

vocht, stof, vuil, kou en hitte. Dus 

voor de meest veeleisende en ruwe 

inzet is de nieuwe DFG/TFG serie 4s 

de ideale truck wanneer de hoogste 

prestaties en een 24-uurs inzetbaar-

heid vereist zijn. 

De nieuwe DFG/TFG serie 4s is de ideale truck voor de meest veeleisende 

inzetomstandigheden.
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U bent van harte welkom!
Van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 december 2019 
zal de eerste editie van de nieuwe vakbeurs AgroTechniek 
Assen (ATA) georganiseerd worden in de evenementen-
hal Expo Assen. Ook Jungheinrich is van de partij 
en graag zien we u bij onze stand!

Postbus 231, 2400 AE Alphen aan den Rijn

U ontvangt deze post, omdat u 

als relatie bent opgenomen in 

ons adressenbestand. 

Voor meer informatie, wijziging,  

afmelding van reclamepost of  

verwijdering uit ons bestand: 

stuur een e-mail naar 

klantadministratie@jungheinrich.nl 

onder vermelding van kenmerk

<kenmerk>




