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Het grotere plaatje

DUURZAAM DUURT 
HET LANGST   

Heftrucks zijn trouwe helpers bij het verplaatsen van goederen in de buitenlucht. 

Steeds vaker zie je dat elektrische machines het zware werk doen. Met een lithium-ion accu 

wordt het werken nóg makkelijker gemaakt dankzij het tussentijds bijladen. 
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‘Met de Jungheinrich 
powerbanks vangen we 

flexibel onze piekbelasting 
op en profiteren we 
maximaal van zelf 

opgewerkte energie’ 

ILSE BEUVING, FACILITY OFFICER

Energie opslaan voor nog meer flexibiliteit

Twee jaar geleden stapte CEVA Logistics voor 

haar operatie in Oostrum, nabij Venray, over 

op een grote vloot Jungheinrich orderverza-

meltrucks met lithium-ion accu’s. Dankzij de 

nieuwe accutechniek hoeven de chauffeurs geen accu’s 

meer te wisselen en zijn de trucks altijd inzetbaar. Zelfs 

binnen de drukste piekperiodes grijpt het bedrijf niet meer 

mis en gaat er geen tijd verloren aan het wisselen. 

Tussentijds laden
De kracht van het werken me tlithium-ion accu’s zit in 

de mogelijkheden om ze probleemloos tussendoor op 

te laden. Een kwartiertje in de koffiepauzes en een half 

uurtje tijdens de lunch volstaan voor een continue inzet. 

Om deze mogelijkheden optimaal te benutten, verplaatste 

CEVA de laadpunten voor de orderverzameltrucks naar 

een locatie dicht bij de kantine. “Met 45 trucks tegelijk 

aan de lader zagen we echter ook een piekbelasting van 

ons elektriciteitsnet”, vertelt Facility Officer Ilse Beuving. 

“Door de pauzes van de afdelingen inbound en outbound 

niet tegelijk, maar na elkaar te houden, vangen we dat 

probleem op. Maar met de komst van een nieuwe vloot 

reachtrucks moesten we echt iets anders verzinnen.”

CEVA Logistics in Venray heeft onlangs zijn intern transportvloot uitgebreid 

met 18 Jungheinrich ETV 216i reachtrucks met lithium-ion accu. Om de 

piekbelasting bij het tussenladen op te vangen installeerde Jungheinrich tevens  

9 energieopslagsystemen, een soort powerbanks. Met deze flexibele oplossing 

bespaart CEVA op een dure herinrichting van zijn elektrische installatie en blijven 

alle opties voor de toekomst open.

CEVA KIEST VOOR JUNGHEINRICH POWERBANKS 

ALLES PIEKFIJN 
IN ORDE
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Verbeterd truckconcept
De nieuwe Jungheinrich ETV216i trucks beschikken over 

een geïntegreerde lithium-ion accu. Deze is slim in het 

ontwerp van de truck verwerkt, waardoor de dominan-

te vorm van een klassieke loodzuur accu verdween. Het 

resultaat is een truck met meer cabineruimte voor de 

chauffeur, een sterk verbeterd zicht rondom en een  

optimaal zwaartepunt. 

7

De overstap op 18 nieuwe reachtrucks betekent voor 

CEVA wederom een besparing op het accuwisselen, wat 

niet alleen tijdrovend, maar ook als belastend voor de  

medewerkers wordt ervaren. Het wisselstation ligt op 

enige afstand van de operatie en het wisselen zelf is niet 

zonder risico. 

In het ideale geval zouden ook de nieuwe reachtrucks 

dicht in de buurt van de kantine geladen moeten worden. 

Fysiek gezien is hier de ruimte voor, echter de stroom-

voorziening voor deze extra piek in elektriciteitsverbruik 

(18 x 20 kW per lader = 360 kW) ontbrak. 

Flexibele oplossing
Een van de oplossingen was de aanleg van een nieuwe, 

separate krachtstroomaansluiting naar de laadlocaties van 

de reachtrucks. De totale kosten hiervoor bedroegen ruim 

anderhalve ton en dat was geen aantrekkelijke optie. “We 

huren dit pand en zo’n investering overweeg je dus extra 

zorgvuldig, daarnaast past een flexibelere oplossing beter 

bij ons” legt Ilse uit.

Energie opslaan voor nog meer flexibiliteit
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CEVA LOGISTICS BEDRIJFSPROFIEL

2007

logistiek 

200-400 130

76.687 p.p.

70.000 m2

Een kast is één energieopslagsysteem. Hiermee kan CEVA twee lithium-ion reachtrucks tegelijk en volledig 

opladen zonder het net te belasten.
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Deze flexibiliteit werd gevonden in de PowerBanks van 

Jungheinrich. Het energieopslagsysteem bestaat uit een 

aantal, in een kast gemonteerde, lithium-ion cellen die 

samen voldoende capaciteit hebben om twee reachtruck- 

accu’s volledig en tegelijk te laden zonder het net te be-

lasten. Dat laden gebeurt nu ook probleemloos tijdens de 

pauzes. Zodra die voorbij is, worden de energieopslagsys-

temen rustig vanuit het net bijgeladen voor hun volgende 

piekmoment. 

Buffer voor zonnepanelen
De kosten voor de energieopslagsystemen liggen bij aan-

schaf van het systeem iets hoger dan die van de elektri-

sche ombouw, maar worden bij CEVA in het maandelijkse 

leasetarief van de reachtrucks verrekend. Per truck komt 

dat neer op circa € 140 extra en dat laat zich duidelijk 

budgetteren. “Voor ons is ook belangrijk dat we de Power-

Banks kunnen verplaatsen als de operatie daarom vraagt”, 

vervolgt Ilse haar verhaal. “Ze zijn mobiel en vergroten 

onze flexibiliteit. Bovendien kunnen we ze binnenkort ook 

voeden met de stroom van de zonnepanelen die in over-

leg met de verhuurder geïnstalleerd worden. We vangen 

zo niet alleen de piekbelasting af, we zorgen ook dat we 

optimaal kunnen profiteren van zelf opgewekte energie.”  

Via één 32A/400V input levert de PowerBank 2x 32A/400V output, het is zelfs mogelijk om de  

PowerBank te voeden met 1x 16A/400V.

De powerbanks worden binnenkort gevoed  

met energie uit zonnepanelen.

Bekijk de video op ons YouTube kanaal 

JungheinrichNL 
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Geschikte elektrische palletwagen voor iedereen

Ameise serie: 
de ideale instap 
Gebruikt u de elektrische palletwa-

gen slechts voor een lichte inzet en 

beschikt u over een klein budget? 

Zoekt u een ideaal alternatief voor de 

handpompwagen? Dan is de Ameise 

de juiste keuze voor uw bedrijf. De 

Ameise palletwagens zijn geschikt 

voor kleine en middelgrote bedrijven, 

waar enkele pallets per week worden 

verplaatst. Deze elektrische pallet-

wagens beschikken over een onder-

houdsvrije gel-accu of lithium-ion 

accu. De Ameise serie is niet geschikt 

voor zware lasten en zeer intensief 

gebruik en is minder stabiel op een 

slechte ondergrond.

EJE M-serie:  
compact en wendbaar
De EJE M-serie dicht het gat tussen 

bedrijven die de hoogste betrouw-

baarheid en omslag wensen, en 

bedrijven die hun palletwagen slechts 

enkele keren per week en in een lich-

te inzet gebruiken. De EJE M-serie 

ondersteunt met zijn 0,6 kW sterke 

rijmotor het transport over korte af-

standen van pallets en goederen met 

een gewicht tot 1.500 kg. 

Deze elektrische palletwagens zijn 

zeer sterk in de kleine ruimtes: het 

compacte design, de korte voor-

bouw van slechts 435 mm en de 

lage hoogte zorgen voor een enor-

me wendbaarheid en een optimaal 

zicht op de vorkpunten voor iedere 

bediener. Met de geïntegreerde lader 

is het mogelijk om de toestellen snel 

en eenvoudig aan elk 230 Volt stop-

contact op te laden. Deze elektrische 

palletwagens zijn minder stabiel op 

een slechte ondergrond en hebben 

een beperkte inzetduur. 

WELKE PALLETWAGEN?
De elektrische palletwagen is de ideale vervanger van de handpalletwagen. 

Hij verplaatst goederen makkelijker dan ooit. Jungheinrich beschikt over 

verschillende elektrische palletwagens, maar welke is geschikt voor welke inzet? 

En belangrijker, welke elektrische palletwagen is voor u geschikt?

EJE 1-serie:  
voor binnen en buiten
De EJE 1-serie bestaat uit robuuste  

elektrische palletwagens voor 

professioneel, intensief gebruik. De 

palletwagens zijn geschikt voor het 

laden en lossen van vrachtwagens 

en voor het horizontale transport  

van pallets. Of dat nu buiten of in 

binnenruimtes is. 

De krachtige motoren geven deze 

palletwagens een hoge snelheid en 

sterke acceleratie. Door de grote 

accu’s (tot 375 Ah) is de EJE 1-serie 

zeer lang achtereen te gebruiken. 

Daarnaast zijn de palletwagens  

bijzonder robuust uitgevoerd. Kiest  

u voor de lithium-ion uitvoering,  

dan profiteert u van een continue 

beschikbaarheid – ideaal voor meer-

ploegendiensten. 

Ameise EJE M13-M15 1,3 t / 1,5 t EJE 114-116 1,4 t / 1,6 t  
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De lithium-ion accu is centraal in de trucks van de 

ERCi-familie geplaatst en dat biedt mogelijkheden voor 

een totaal nieuw ontwerp. Het resultaat? Stapelaars die 

minstens 170 mm korter zijn dan vergelijkbare trucks. 

Hiermee zijn de stapelaars uit de ERCi-familie veruit de 

meest compacte en wendbare op de markt. 

Nieuwe modellen
De stapelaar ERCi zonder initiële heffing is bedoeld voor 

enkelvoudige lasten tot 1.600 kg. De vaste steunpoten 

zijn aan de voorzijde verzwaard, waardoor de stabiliteit 

van de ERCi groter is geworden. De andere nieuwkomer 

is de breedspoor variant ERCbi. Deze truck is  speciaal 

ontworpen voor de behandeling van speciale goederen, 

dwarspallets of gesloten pallets. De wielarmen staan om 

de last heen, zodat de vork vrij op de grond kan worden 

neergelaten, zoals bij vrijdragende vorkheftrucks. 

Veiligheid rondom 
De constructie van een vast staplatform en vaste wanden 

voor de bediener bieden een perfecte allround bescher-

ming van drie kanten. Het beschermdak is opnieuw 

ontworpen en zeer slank gehouden. Het optionele glazen 

panoramadak biedt daarbij goed zicht op hogere werkpo-

sities. De bedieningselementen op de volledig vernieuwde 

smartPILOT elektrische dissel zijn intuïtief en met één 

hand te gebruiken. De dissel is op vijf standen in hoogte 

instelbaar. 

Nieuwe masten
Door gebruik te maken van een nieuw type mast met  

dezelfde profielen als de contragewichttrucks van  

Jungheinrich, is de restcapaciteit van de trucks minstens 

100 kg hoger. Bovendien zorgt het nieuwe demping- 

systeem voor een soepele mastovergang. 

Nog veiliger
Met de optionele assistentiesystemen wordt het werken 

met de stapelaars nog veiliger en makkelijker. Zo waakt 

operationCONTROL voor overbelasting van het rest- 

draagvermogen en krijgt de bediener een optisch,  

akoestisch en voelbaar waarschuwingssignaal. Het  

positionCONTROL-hulpsysteem maakt het mogelijk om 

eenvoudig en snel hefhoogtes voor te programmeren en 

te kiezen. Zo kunnen ook minder ervaren medewerkers  

de goederen snel en veilig opslaan en ophalen. 

De compacte ERC 216zi stapelaar met een geïntegreerde lithium-ion accu heeft er 

twee nieuwe familieleden bij. Het zijn de modellen zonder steunpootheffing en een 

breedspoor variant: de ERC 2i en de ERC 2bi. Met deze extra modellen met 1.4 en 

1.6 ton hefvermogen is het nog makkelijker om de juiste stapelaar te kiezen. 

NIEUWE FAMILIELEDEN

LITHIUM-ION 
STAPELAARS 

 ‘s Werelds eerste stapelaar met 

geïntegreerde  lithium-ion accu is nu ook 

verkrijgbaar als breedspoor variant.
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Efficiëntieslag met orderpicktrucks bij GLX
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De verticale orderpicktrucks worden binnenkort uitgerust met het

assistentiesysteem warehouseNAVIGATION voor nog sneller werken.
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Vanuit een nieuw warehouse in de buurt van Berlijn verstuurt logistiek 

dienstverlener GLX spare parts door heel Europa. Jungheinrich tekende voor 

de volledige inrichting van het warehouse. Blikvanger: een legbordenmagazijn 

met twee verticale orderpicktrucks. 

INDUCTIEGELEIDE 
TRUCKS VOOR 

ORDERPICKING

GLX is een logistiek dienstverlener met  

zes warehouses in Duitsland. Eén van de 

opdrachtgevers is Knorr Bremse, een fabrikant 

van remsystemen voor spoor- en bedrijfsvoer-

tuigen. Vanwege de snelle groei van dit bedrijf hadden de 

warehouses van GLX in Berlijn en Augsburg de grenzen 

van hun opslagcapaciteit bereikt. De logistiek dienstver-

lener zag zich genoodzaakt om in Freienbrink – onder 

de rook van Berlijn – een nieuw warehouse van 15.000 

vierkante meter te bouwen. Door de twee operaties voor 

Knorr in Berlijn en Augsburg samen te voegen, kan GLX  

nu een stuk efficiënter opereren.

Het warehouse fungeert als Europese hub voor spare 

parts en after sales services. De onderdelen komen binnen 

op pallets, waarna GLX de kwaliteit controleert. Vervol-

gens worden de onderdelen per stuk verpakt en opgesla-

gen in kunststof bakken of op pallets. Als een klant van  

Knorr Bremse een order plaatst, worden de bestelde  

onderdelen verzameld, verpakt en verzonden naar adres-

sen in heel Europa.

Eén aanspreekpunt
Voor de inrichting van het warehouse was GLX op zoek 

naar een leverancier die het hele project kon verzorgen en 

als één aanspreekpunt kon fungeren. Na een uitgebreid 

selectietraject met sterke concurrentie viel de keus op 

Jungheinrich. Wat heeft meegespeeld, is dat GLX al langer 

vertrouwde op de trucks van Jungheinrich. 

‘Wij profiteren van een 
complete intralogistieke 

oplossing die bij ons past.’ 
ROLAND BECKER, MANAGING DIRECTOR

“Van begin tot eind is de complete oplossing in nauwe 

samenwerking met Jungheinrich ontwikkeld”, verklaart 

Roland Becker, managing director van GLX Global Logis-

tics Services. 
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Allereerst heeft Jungheinrich met hulp van GLX de  

bestaande processen in Berlijn en Augsburg tot in detail 

geanalyseerd. De grootste uitdaging bleek de enorme 

diversiteit in producten te zijn. Behalve een efficiënt 

opslagproces voor deze producten, eiste GLX ook een 

snel en flexibel orderpickproces. De oplossing die dit 

mogelijk maakt, bestaat uit stellingen en trucks die door 

Jungheinrich zijn geleverd.

Verticale orderpicktrucks
Het meest opvallende onderdeel is een modulair opslag- 

systeem met circa 3.500 legborden, die goed zijn voor 

10.500 opslaglocaties. Verdeeld over vier smalle gangen 

liggen in dit systeem de kunststof bakken met onderdelen. 

Reachtrucks verzorgen de in- en uitslag van de palletstellingen.

Twee inductiegeleide verticale orderpicktrucks van het 

type EKS 210 verzorgen de inslag en uitslag.

Dit opslagsysteem beschikt over een speciale oplossing 

voor brandbeveiliging: een in-rack sprinklersysteem.  

“Wij zijn niet alleen met Jungheinrich in zee gegaan van-

wege de stellingen en de trucks, maar ook vanwege hun 

totaalaanpak en hun vermogen om antwoord te geven  

op vragen over brandbeveiliging”, vertelt Becker.

Opslagsysteem op maat
Het nieuwe warehouse beschikt ook over een gebied met 

palletstellingen voor zware lasten. In dit gebied bedienen 

meerdere reachtrucks de 15.000 palletlocaties. In totaal 

rijden in Freienbrink twintig trucks van Jungheinrich rond. 

Becker: “De inrichting van het warehouse en de wijze 

waarop de goederenstromen lopen, sluiten perfect aan op 

onze eisen. Wij profiteren nu van een opslagsysteem op 

maat en een innovatief orderpickproces.”

Inmiddels heeft GLX alweer nieuwe plannen. Becker:  

“Wij willen onze verticale orderpicktrucks graag voor- 

zien van warehouseNAVIGATION. Met dit systeem van  

Jungheinrich, dat direct wordt gekoppeld aan ons SAP- 

systeem, kunnen we deze trucks nog efficiënter inzetten. 

Jungheinrich heeft de componenten voor installatie van 

het assistentiesysteem al geleverd.” 

‘We zochten een 

partner die ons volledig 

van dienst kan zijn.’

G L X  L O G I S T I C S  S E R V I C E S  P R O F I E L

1999

Distributie van spare parts

250 20

15.000 m2

Het opslagsysteem met 3.500 legborden biedt plaats aan 

circa 10.500 kunststof bakken.
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drievoudige telescoopmasten voor de beste verhouding 

tussen hefhoogte en doorrijhoogte. 

Het andere belangrijke kenmerk van de nieuwe EJD 222 

serie is de verkorte L2-maat. Deze is verkleind tot 783 mm 

waardoor de trucks ook in zeer krappe ruimtes inzetbaar 

zijn. De nieuwe EJD trucks zijn beschikbaar zowel met 

conventionele loodzuur accu’s als met lithium-ion accu’s. 

Dankzij de 3-fase AC-techniek met keuze voor ECO- 

mode zijn de trucks zeer energie-efficiënt en krachtig. 

NIEUWE ALLROUNDER
MET DUBBEL VOORDEEL 

De trucks uit de EJD 222 serie vallen op door hun hef-

hoogtes tot 2.905 mm met een maximaal hefvermogen 

van 2,2 ton op de steunpoten en gelijktijdig 1 ton op de 

vork. Op deze manier is het mogelijk om een grote variatie 

aan goederen tegelijk op te nemen, te vervoeren en af te 

zetten. Dat werkt tijdbesparend en makkelijk. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe serie is speciale aan-

dacht uitgegaan naar de keuze in masten. Er zijn 12 

masttypes beschikbaar, variërend van enkel-, twee- en 

Met de EJD 222 serie heeft Jungheinrich er nieuwe, dubbeldek meeloop 

stapelaars bij. De serie biedt meer hefvermogen, meer masttypes en meer 

wendbaarheid dankzij de verkorte L2-maat.

15Nummer 1, voorjaar 2020
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Achtergrond

Onder de motorkap van een hybride auto bevinden zich 

twee motoren: een benzinemotor en een elektromotor. 

Beide werken feilloos samen zonder dat de bestuurder 

iets hoeft te doen. Daarmee zorgen ze in elke situatie voor 

optimale rijprestaties - zowel in de stad als op de snelweg. 

Het belangrijkste voordeel van deze hybride aandrijving: 

de enorme efficiëntie.

Met hybride automatisering is het niet anders. Zelden is 

één automatiseringsoplossing voor het hele magazijn het 

meest efficiënt. Dat geldt zeker voor magazijnen met een 

grote verscheidenheid aan artikelen en een gevarieerd  

orderpatroon. Een automatisch systeem dat geschikt is 

voor de in- en uitslag van volle pallets, is minder efficiënt 

in het verzamelen van doosjes met kleine artikelen.

Overkoepelend systeem
Hybride automatisering staat voor het combineren van ver-

schillende automatische opslag- en orderverzamelsyste-

men, maar ook combinaties met manuele oplossingen zijn 

mogelijk. Welke combinatie de voorkeur verdient, verschilt 

van magazijn tot magazijn. Belangrijke factoren zijn het 

assortiment en het orderpatroon, maar ook de omloop-

snelheid, het ruimtebeslag en natuurlijk de terugverdientijd.

Cruciaal is dat alle systemen en oplossingen feilloos met 

elkaar samenwerken. Als het magazijn een order ontvangt 

voor artikelen die in verschillende opslagsystemen liggen, 

moeten die natuurlijk wel worden samengevoegd in één 

zending. Daarvoor is een overkoepelend softwaresysteem 

nodig – een warehouse management systeem (WMS) – 

dat alle processen integreert, aanstuurt en bewaakt. 

Groot- en kleingoed
Een voorbeeld van hybride automatisering is de combi-

natie van verschillende kranenmagazijnen: in het mini-

load-magazijn liggen de kleine artikelen, terwijl de grote 

artikelen en de bulkvoorraad in het automatische pallet-

magazijn liggen. Ook mogelijk is het gebruik van een pla-

teaulift voor het kleingoed en van een reachtruckmagazijn 

voor de rest van het assortiment.

In magazijnen met grote verschillen in omloopsnel-

heid kan het slim zijn om de B- en C-artikelen in een 

miniload-magazijn te leggen. Maar op het moment dat 

De roep om automatisering is groot. Maar vaak is één enkel automatiserings- 

systeem helemaal niet zinvol. In veel gevallen verdient een mix van verschillende 

oplossingen de voorkeur. Over de mogelijkheden van hybride automatisering.

HYBRIDE AUTOMATISERING

ZOEKEN NAAR DE 
OPTIMALE COMBINATIE

In een hybride magazijn werken manuele trucks optimaal  

samen met automatiseringsoplossingen.
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Achtergrond

bijvoorbeeld de nieuwste iPhone op de markt verschijnt, is 

het niet handig om die eerst allemaal in kunststof bakken 

te stoppen. Dan is het efficiënter om die rechtstreeks van-

af een pallet te verzamelen.

Pieken en buffers
Hybride automatisering biedt veel meer mogelijkheden. 

Denk aan pieken in de orderverwerking. Met een automa-

tische oplossing is het mogelijk om de dagelijks terug-

kerende stroom orders te verwerken. Een manuele of 

semi-automatische oplossing kan een uitkomst zijn voor 

de uren of dagen dat extra capaciteit nodig is.

Steeds populairder is de inzet van een AGV voor het trans-

port van productielijn naar magazijn. Als de productie 24/7 

doorgaat, kan een automatisch buffersysteem worden 

ingezet om in het magazijn de nachtelijke aanvoer van 

pallets op te vangen. Als de ochtendploeg arriveert, kan 

die de pallets manueel verwerken.

Klein beginnen
Het voordeel van hybride automatisering: de mogelijkheid 

om klein te beginnen. Het is niet nodig om alles in één 

keer te automatiseren. Door stapsgewijs te automatiseren, 

kunnen magazijnen op kleine schaal ervaring opdoen en 

de volgende stap zetten als de tijd rijp is. 

Het is wel zaak om vanaf de start oog te hebben voor 

het totaalconcept. En een aanbieder in te schakelen die 

alle componenten van hybride automatisering inclusief 

de software in huis heeft. Dat is de beste garantie dat alle 

componenten daadwerkelijk feilloos samenwerken. 

Binnenkort verschijnt onze whitepaper over de 

hybride automatisering. Wilt u deze ontvangen? 

Hou onze website automatisering.jungheinrich.nl 

in de gaten voor het laatste nieuws. 

AGV’s zijn ideaal voor het transport van productlijn naar magazijn.
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Het verlanglijstje is niet mals: topklasse productiviteit, 

optimale ergonomie, maximale energie-efficiëntie en dat 

alles volledig emissievrij. Het is in een notendop wat de 

nieuwe Jungheinrich P30i biedt. Met de P voor Power en 

de i voor de volledig geïntegreerde lithium-ion accu. Eind 

2021 zal de EFG P30i officieel verkrijgbaar zijn, maar nu al 

blikt Jungheinrich vooruit. 

Eigen look
Met de nieuwe P-serie verenigt Jungheinrich het beste 

van zijn kennis en ervaring uit de elektrische EFG-serie 

met die van de jongste verbranders uit de VFG-familie. 

betekent grote wielen en een langere wielbasis voor een 

inzet op oneffen terrein en extra bodemvrijheid. Een riante 

cabine, omdat de lithium-ion accu slim in het chassis is 

geïntegreerd en uit twee modules van elk 25 kWh bestaat. 

Met meer vermogen dan een gewone elektrische truck, 

dankzij het hogere voltage van 96V, krachtigere motoren 

en een geoptimaliseerd hydraulieksysteem. Daarbij krijgt 

de EFG P30i een eigen look en feel met robuuste bum-

perdetails die de mogelijkheden voor een veeleisende 

buiteninzet extra onderstrepen. 

Trend naar verdere elektrificatie
Met de P30i speelt Jungheinrich in op de trend naar  

verdere elektrificatie van intern transportmaterieel.  

Het marktaandeel van diesel en lpg-trucks loopt terug, 

mede door de aangescherpte milieueisen en het  

groeiende milieubewustzijn. Elektrisch rijden wordt  

gemeengoed bij personenauto’s en ook voor vracht-  

en bestelwagens komen er steeds meer alternatieven  

voor de verbrandingsmotor.

Vergeleken met een diesel heftruck bespaart de P30i 

52 procent CO
2
 tijdens zijn gehele inzetduur. Met de 

lithium-ijzerfosfaat accu brengt Jungheinrich een tech-

niek die vrij is van het gebruik van het controversiële 

kobalt als grondstof. Op deze manier biedt de techniek 

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN  

DE TOEKOMST IS 
ELEKTRISCH

De trend is overduidelijk: de heftruck met verbrandingsmotor maakt plaats voor 

de elektrische heftruck. Zeker nu Jungheinrich de komst van de EFG P30i via een 

sneak preview aankondigt. De kracht en inzetkwaliteit van een dieseltruck, maar 

dan volledig elektrisch aangedreven. 

De EFG P30i heeft de kracht van een verbrander en de 

flexibiliteit en duurzaamheid van een elektrische heftruck.
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een duurzaam, herbruikbaar en emissievrij alternatief voor 

intern transport.  

Overal snel en makkelijk laden
De lithium-ion accu’s kunnen probleemloos worden 

ingezet bij temperaturen van -20 °C tot +40 °C. Daarbij 

levert de P30i straks voldoende energie om eenvoudig 

een twee- en zelfs drieploegeninzet te presteren als de 

truck tijdens de pauzes wordt geladen. Dankzij de nieuw 

ontwikkelde laadstekker en de makkelijk bereikbare aan-

sluiting aan de zijkant, gebeurt het (tussen)laden altijd snel 

en ergonomisch.

 

Aangezien de omstandigheden in de buiteninzet sterk 

kunnen verschillen, is de P30i uitgerust met een krachti-

gere verwarming, inclusief boostfunctie. Deze nieuwe  

verwarming vergroot het verwarmingsvermogen naar  

3,6 kW en maakt eventueel beslagen ruiten binnen  

no-time weer zichtvrij. Een airco is optioneel. 

De P30i is standaard voorzien van de Grammer MSG65 

stoel. Optioneel leverbaar is de supercomfortabele,  

automatisch geveerde stoel met actieve klimaatregeling, 

de Primo Evolution. 

Wachten loont
Jungheinrich verwacht de P30i eind 2021 op de markt 

te brengen. Waarom dan nu al deze preview en waarom 

duurt het nog even voor de truck de markt op gaat? De 

preview maakt duidelijk wat de mogelijkheden zullen zijn 

als het gaat om heftrucks in een buiteninzet. Het levert 

een bijdrage aan een andere benadering van het intern 

transport, dat zowel buiten als binnen probleemloos, 

duurzaam en emissievrij moet zijn. Hierbij is boodschap 

beslist: wachten op de P30i loont.

De tijdsduur die de introductie vergt, hangt samen met  

de ontwikkeling van een complete lijn technieken om 

elektrische heftrucks buiten, zonder accuwissel, in te 

zetten. Laders die tegen een stootje kunnen en onder alle 

weersomstandigheden blijven functioneren. Of slimme, 

all-weather laadpunten, verbonden met een lader- 

configuratie op afstand? Stationaire of juist verplaatsbare 

energiestations, zoals het Jungheinrich energieopslag- 

systeem, die intern zijn diensten bewijst bij CEVA Logistics 

(lees meer hierover op pagina 6)? Krachtig elektrisch rijden 

betekent ook de noodzaak voor een krachtig elektrisch 

netwerk met de power om probleemloos piekbelastingen 

op te vangen.

De introductie van de P30i valt samen met een keur aan 

energiesystemen en technieken die passen bij een opti-

maal intern transport onder elke denkbare omstandigheid. 

En dat met de kracht, duurzaamheid, betrouwbaarheid en 

kwaliteit van Jungheinrich. 

De introductie van de EFG P30i hangt samen met nieuwe oplaadtechnieken voor een optimaal intern transport, ook buiten.
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Indien gewenst kan ook nu de snel-

heid automatisch worden geredu-

ceerd. Ook kunnen verkeerslichten of 

waarschuwingslichten op de radio-

bakens worden aangesloten.

addedVIEW
De addedVIEW hulpsystemen zijn 

uitgebreid met twee nieuwe, slim-

me oplossingen: addeVIEW 360° en 

addedVIEW high res vorkcamera.  

addedVIEW 360° is een allround 

vision systeem voor vorkheftrucks. 

Het systeem bestaat uit vier digi-

tale camera’s die de chauffeur een 

vogelvluchtbeeld geven van de truck 

en zijn omgeving. Zo kan in zelfs de 

meest krappe of onoverzichtelijke 

ruimte veilig worden gemanoeu-

vreerd. Op het display kan de chauf-

feur ook het zicht naar voren of naar 

achteren als enkel beeld oproepen. 

Daarnaast kan er worden gekozen 

voor een willekeurige combinatie van 

twee cameraperspectieven als ‘split 

screen’.

addedVIEW high res vorkcame-

ra maakt gebruik van een digitale, 

hoge-resolutiecamera in de vork van 

MAGAZIJN NOG VEILIGER

SLIMME 
OPLOSSINGEN

zoneCONTROL
Het zoneCONTROL assistentie- 

systeem verdeelt het magazijn in ver-

schillende zones en bewaakt en con-

troleert deze continu. Het systeem 

bestaat uit een of meer stationaire 

radiobakens en een of meer mobiele 

componenten op de truck(s) en/of 

voor voetgangers in het magazijn. 

De componenten communiceren 

voortdurend met elkaar en geven een 

waarschuwing zodra een gevaarlijke 

situatie dreigt te ontstaan. Naast het 

geven van waarschuwingen is het 

mogelijk om verkeersknooppunten 

te beheren. Bij intensief verkeer, of 

bij het naderen van een deurope-

ning of gevaarlijk kruispunt, kan dan 

bijvoorbeeld de snelheid van de truck 

automatisch worden gereduceerd.

De radiobakens kunnen ook worden 

aangesloten op de besturingsmodule 

van een halpoort, zodat deze alleen 

opent wanneer een geautoriseerde 

truck nadert en gesloten blijft voor 

onbevoegde trucks. De chauffeur van 

de betreffende, onbevoegde truck 

krijgt dan een melding op zijn display. 

De assistentiesystemen van Jungheinrich verhogen de veiligheid in elk magazijn 

en laten processen efficiënter en productiever verlopen. Het uitgebreide 

assortiment is onlangs uitgebreid met zoneCONTROL, addedVIEW 360° en 

addedVIEW high res vorkcamera.

de truck. Zo wordt het nauwkeurig 

handlen van lasten op hoogte ver-

eenvoudigd. Virtuele laserlijnen zijn 

een extra visueel hulpmiddel op het 

display. Met behulp van de camera 

kunnen locatiecodes en barcodes 

van goederen worden uitgelezen 

en – wanneer het systeem via de 

middleware Jungheinrich Logistics 

Interface is gekoppeld aan het WMS 

van de klant – vergeleken. Fouten 

en zoektijden worden zo effectief 

voorkomen.

Naast deze drie nieuwe systemen 

omvat het uitgebreide assortiment 

assistentiesystemen van 

Jungheinrich:

( Reverse area warning system

( curveCONTROL

( driveCONTROL

( liftCONTROL

( Indoor/Outdoor Sensor

( operationCONTROL

( postitionCONTROL

( tiltCONTROL

( reachCONTROL

( liftNAVIGATION

( driveNAVIGATION

( warehouseNAVIGATION
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Kijk voor meer informatie op

jungheinrich.nl/assistentiesystemen



Vlootbeheersysteem werpt vruchten af voor groentespecialist

vanRijsingengreen vernieuwde onlangs de complete intern transportvloot. Met de 

verjonging van de op maat gebouwde vloot koos het bedrijf ook voor ISM Online. 

Dankzij het vlootbeheersysteem werd het aantal schades drastisch gereduceerd en 

is de specialist in gezonde groenteproducten met zijn vloot volledig ‘in control’.

VANRIJSINGENGREEN VERNIEUWT

VLOOT MEER 
‘IN CONTROL’
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‘Er was geen inzicht in 
de inzet en de staat van 

de trucks. Het was 
onoverzichtelijk.’ 

JORIS VAN RIJSINGEN, TECHNISCH PROJECTMANAGER 

vanRijsingengreen in Helmond werkt samen 

met de natuur aan gezonde groentepro-

ducten. De vier divisies van de onderneming 

zaaien, oogsten, verwerken en verkopen 

een grote variëteit aan groenteproducten voor zowel de 

industrie als de consument. Dat gebeurt op een duurzame 

manier. Geïnspireerd door de natuur, accepteert vanRijs-

ingengreen daarbij geen verspilling. “Alles wordt gebruikt, 

we verspillen niets”, weet Technisch Projectmanager Joris 

van Rijsingen.

Complete keten in eigen beheer
Tot voor kort waren de vier divisies als losse spelers actief. 

Met een rebranding en het samenvoegen van de divisies 

onder de vanRijsingengreen-vlag denkt de onderneming 

de kracht van het team beter te benutten. Van Rijsingen: 

“We laten aan de markt zien dat we de complete cyclus 

van de groenten in eigen beheer hebben. Van teelt tot aan 



het verwerken van reststromen tot sappen en vezels.”  

Ook intern biedt de samenvoeging voordelen. Een hele-

boel zaken kunnen nu overkoepelend worden geregeld en 

geoptimaliseerd, waarbij grote efficiencyslagen mogelijk 

zijn. Eén van die zaken is het intern transport. “Dat werd 

voorheen door de verschillende bedrijven zelf geregeld. 

Binnen vier bedrijven hadden we vier verschillende aan-

bieders van intern transportmaterieel. Er was geen inzicht 

in de inzet en de staat van de trucks. Kortom, het was 

onoverzichtelijk”, aldus Van Rijsingen.

Controle cruciaal
vanRijsingengreen schreef voor de vier divisies gezamen-

lijk een tender uit. Naast het financiële aspect speelde 

het gebruiksgemak een belangrijke rol. De demotrucks 

die door de verschillende aanbieders werden geleverd, 

zijn een week lang door de chauffeurs van vanRijsingen-

green getest. Zij letten onder andere op bedieningsgemak, 

comfort en zicht. “Daarnaast was inzicht voor ons heel 

belangrijk”, voegt Van Rijsingen toe. “In de oude situatie 

was er geen concreet eigenaarschap. Dat resulteerde in 

onnodig veel schade, of het niet correct laden van accu’s; 

De wegende vorken op de speciaal voor vanRijsingengreen geproduceerde stapelaars besparen erg veel tijd.

Vlootbeheersysteem werpt vruchten af voor groentespecialist

VA N RI J S I NG E NG RE E N  B E DRI J F S P ROF I E L
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met een aanmerkelijk kortere levensduur en dus onnodige 

extra kosten tot gevolg. Bovendien was er geen centraal 

aanspreekpunt.”

Bijzondere trucks
De uiteindelijke keuze viel op Jungheinrich, dat een  

kleine 30 nieuwe hef- en magazijntrucks én het vloot- 

beheersysteem ISM Online leverde. De trucks worden 

door vanRijsingengreen geleased voor een periode van  

60 maanden, inclusief full service (ook op de accu’s)  

en verzekering. 



Vlootbeheersysteem werpt vruchten af voor groentespecialist

24 Jungheinrich Journaal

Naast diverse EFG elektrische vorkheftrucks nam  

vanRijsingengreen zes vrijdragende stapelaars in gebruik. 

De bijzondere trucks zijn speciaal voor het bedrijf gepro-

duceerd en voorzien van wegende vorken. “Dankzij die 

wegende vorken weten we altijd wat het gewicht is van de 

last op de vork. We hebben geen aparte grondweegschaal 

meer nodig. Aangezien we na bijna elke productiestap een 

weging uitvoeren – om controle op de keten te houden – 

scheelt dat onder de streep een heleboel tijd. We werken 

nu beduidend sneller, efficiënter en makkelijker”, weet  

Van Rijsingen.

Inzicht en grip dankzij ISM Online
ISM Online registreert het aantal rij-uren en maakt een ge-

lijke inzet van de trucks mogelijk. Ook over de verschillen-

de divisies. Daarnaast wordt het aantal laadcycli per truck 

geregistreerd, waarbij het laden van de accu’s dankzij de 

door Jungheinrich geleverde laadstations overzichtelijker 

en veiliger verloopt.

Bekijk de video op ons YouTube kanaal 

JungheinrichNL 

Tevens bewaakt ISM Online de toegang tot de trucks. Met 

behulp van een tag kunnen alleen geautoriseerde gebrui-

kers met de heftrucks aan het werk. Dit komt de veiligheid 

op de vloer ten goede. Van Rijsingen: “De chauffeurs van 

de trucks zijn nu zelf verantwoordelijk. En die verantwoor-

delijkheid voelen ze ook. Er wordt duidelijk zorgvuldiger 

omgegaan met het materieel. Zo hebben we het aantal 

schades met minstens 50 procent teruggebracht.”

Verder helpt de schokregistratie onnodige slijtage te voor-

komen. “Dankzij die schokregistratie kwam bijvoorbeeld 

een plek in de fabriek aan het licht, waar de trucks en 

onze chauffeurs té grote schokken incasseerden. We heb-

ben de drempel die daar lag aangepast en de snelheid van 

de trucks licht gereduceerd. Met een kleine investering is 

zo de veiligheid op die locatie verhoogd. We zijn nu meer 

‘in control’”, constateert Van Rijsingen tevreden. 

Door te werken met één aanbieder van intern transport

is het intern  transportmaterieel overzichtelijker geworden.

Door de truck en lader te registeren in een 

vlootbeheersysteem, is de veiligheid vergroot.

‘We hebben het 
aantal schades met 

minstens 50 procent 
teruggebracht.’ 



LITHIUM-ION VERSUS LOODZUUR

WAT KIEST U? 

Al jaren is de loodzuur accu een vaste 

waarde voor elektrisch aangedreven 

intern transport. Dankzij het chemi-

sche proces in de cellen ontstaat er 

elektrische energie en dat gebruiken 

we voor het rijden en alle hydrau-

lische functies. Een loodzuur accu 

heeft doorgaans een fors formaat en 

is altijd gebonden aan vaste afmetin-

gen die vaak ook mede het ontwerp 

van de machine bepalen. 

Bij Jungheinrich zijn vrijwel alle heftrucks beschikbaar voor gebruik met loodzuur 

accu’s of lithium-ion accu’s. Wat zijn nu de verschillen en wanneer kies je wat? 

We zetten de verschillen en voordelen op een rij. 

Een loodzuur accu heeft een le-

vensduur van zo’n 5 jaar of 1.250 

laadcycli, mits de accu goed wordt 

behandeld. Dat wil zeggen: niet te 

vroeg wordt geladen, niet te diep 

wordt ontladen en zeker niet wordt 

gebruikt met te weinig accuzuur in 

de cellen. Daarnaast is het zaak de 

loodzuur accu schoon te houden en 

te controleren of alle cellen correct 

functioneren. Onjuist gebruik of 

onvoldoende zorg van de loodzuur 

accu kan de levensduur halveren. 

Geen onderhoud,  
geen omkijken
Een lithium-ion accu kent een an-

der chemisch proces en heeft een 

gesloten structuur. Daardoor is een 

lithium-ion accu onderhoudsvrij. 

De celstructuur van een lithium-ion 

accu is totaal anders van opbouw 

Achtergrond
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Ongeacht accutype: met goed accu  

onderhoud haalt u het meeste profijt uit uw heftruck.
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waardoor een complete accu andere 

vormen kan krijgen. Een lithium-ion 

accu is vaak kleiner van formaat en 

heeft een lager eigen gewicht. Een 

lithium-ion accu kan kortstondig 

tussentijds worden bijgeladen zonder 

dat dit ten koste gaat van het aantal 

cycli. Het laden gebeurt met een 

hoger vermogen waardoor je in korte 

tijd, bijvoorbeeld in een koffiepauze, 

al substantieel energie kunt bijtan-

ken. Een lithium-ion accu telt daarbij 

meer laadcycli dan een loodzuur 

accu. Een vuistregel is dat ze tot 3x 

langer mee gaan. Het vermogen van 

de lithium-ion accu in combinatie 

met de lader bepaalt de inzetduur 

van de machine voor 1 of meerdere 

shifts.

Kostenverschil
De aanschafkosten voor lithium-ion 

techniek zijn op dit moment hoger 

dan die voor loodzuur techniek. Een 

lithium-ion accu kan alleen goed en 

veilig functioneren met een goed 

batterijmanagementsysteem. Ook 

de techniek van de laders is daarop 

afgestemd. Samen met de duurdere 

grondstoffen en opbouw van de accu 

leidt dat tot een hogere kostprijs. 

We zien lithium-ion accu’s overal om 

ons heen, bijvoorbeeld in e-bikes en 

elektrische auto’s. Deze trend zien 

we ook binnen het intern transport. 

De celstructuur van een lithium-ion accu is anders waardoor 

de accu verschillende vormen kan krijgen.

Toch zal het niet zo zijn dat we over 

5 jaar alleen nog lithium-ion accu’s 

zullen zien. De loodzuur accu is een 

goede keuze, zelfs bij een intensie-

ve en tweeploegeninzet. Dat komt 

vooral door de initiële kostenfactor, 

maar ook door de mogelijkheid van 

het wisselen van de loodzuur accu. 

Je vervangt een lege accu voor een 

volle en je kunt doorwerken. 

Veiligheid
Het wisselen van accu’s is echter een 

argument om juist voor lithium-ion te 

kiezen. Je hebt immers geen tweede 

accu nodig en je hoeft geen wissel-

proces uit te voeren. Het verplaatsen 

van een zware loodzuur accu is niet 

zonder risico en kan schade en per-

soonlijk letsel opleveren. Bovendien 

kost het wisselen tijd.  

Andere aspecten in de uiteindelij-

ke kostenberekening tussen beide 

accutypen is de noodzaak om voor 

loodzuur accu’s een specifiek daar-

Je vervangt een lege loodzuur accu voor een volle 

en je kunt direct weer doorwerken.
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voor geschikte acculaadruimte te 

hebben. De vloer moet vloeistofdicht 

zijn om milieuschade te voorkomen 

en er moet een bepaalde mate van 

luchtverversing zijn om de ophoping 

van knalgas tijdens het laadproces 

tegen te gaan. Een lithium-ion accu 

kan in principe op elke plek opla-

den. Bij voorkeur dicht in de buurt 

van de kantine, want dan profiteer je 

optimaal van de mogelijkheden van 

tussentijds laden. 

Voor wie interessant?
In het gebruik zorgen beide accu-

typen voor vrijwel dezelfde werking 

van de truck. Toch zijn er verschillen: 

de werkingsgraad van een lithium- 

ion accu is groter omdat je hem niet 

tot 80%, maar tot 90% mag leegrij-

den voordat het laden echt nodig is. 

De spanningsval van een lithium-ion 

accu is minder groot en daardoor 

blijft hij langer krachtig aanvoelen. 

Een lithium-ion accu is beter in staat 

om rem-energie op te slaan. Samen 

met het veel efficiëntere laadproces 

zorgt dat voor een energiebespa-

ring tot wel 20% in vergelijking met 

loodzuur. Tel je al deze factoren bij 

elkaar op, dan zijn de kosten van 

lithium-ion zeer concurrerend met 

die van loodzuur. 

Lithium-ion kan al interessant zijn 

voor een vloot van 1 truck in een 

enkele ploeginzet. Het mooie hierbij 

is; alle componenten zoals de accu, 

de lader, het Batterij Management 

Systeem en de software zijn van 

Jungheinrich zelf afkomstig. Alles valt 

dus onder dezelfde systeemgarantie 

en dezelfde Duitse degelijkheid. 

Dat geldt ook voor de loodzuur accu. 

Wat deze betrouwbaarheid betreft 

maakt het niet uit wat u kiest. Jung-

heinrich blijft de beste keuze voor 

een elektrische heftruck. Een zekere 

keuze, ongeacht de energietechniek, 

al zijn de voordelen van lithium-ion 

zeker de overweging waard. 

Meer informatie

jungheinrich.nl/heftrucks

Een veiligheidsbord met persoonlijke berschermmiddelen vergroot de 

veiligheid in een acculaadruimte. 

 Lithium-ion accu’s hebben een gesloten structuur en hoeven

niet bijgevuld te worden.



De ideale kracht
in de vrachtwagen.  
Met de zeer compacte afmetingen is de

EJE 1-serie ideaal voor gebruik in kleine 

ruimtes, zoals in de vrachtwagen. 

De krachtige motor maakt de elektrische 

palletwagens zeer wendbaar, ook op 

hellingen en laadkleppen. De talloze opties 

zorgen ervoor dat de EJE aangepast kan 

worden aan uw behoeften.

jungheinrich.nl/li-ion

Vakbeurs Transport & Logistiek 
6 & 7 oktober - Ahoy Rotterdam
Ervaar de kracht van de elektrische palletwagens 

van Jungheinrich zelf! U bent van harte welkom op 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>


