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Eén van de uitdagingen in het 
12.500 m²-magazijn is de tijdige 
afhandeling van klantenorders.

De Spaanse logistieke dienstverlener Discema 
is gespecialiseerd in de distributie van allerlei 
soorten dranken voor de horecasector in Valencia 
en omgeving. Vanuit het magazijn in Xirivella, met 
een oppervlakte van meer dan 12.500 m², worden 
elke dag hotels, restaurants en cafés beleverd. 
Distributie van water, frisdranken, populaire bieren 
tot zuivelproducten, wijn, sap en ook energie- en 
gedistilleerde dranken. Discema distribueert 
jaarlijks meer dan 4,5 miljoen kratten met drank en 
vertrouwt hierbij op haar partner UniCarriers.

Het intern transport wordt door Discema 
ingezet voor het lossen en de opslag van 
de binnenkomende goederen en tevens om 
veilig, gemakkelijk en efficiënt de bestelling 
van de klanten te verwerken.

In eerste instantie werd Discema 30 jaar 
geleden opgericht als bierhandelaar voor 
de horeca. In de loop der tijd heeft het 
bedrijf het productassortiment uitgebreid 
en ruim 8.500 klanten aangetrokken, 

waarvan er dagelijks bijna 7.000 actief 
zijn. Het aanpassen aan deze groei is altijd 
een uitdaging geweest, Discema realiseert 
een gemiddelde omzet van 50 miljoen 
euro per jaar. Discema is opgedeeld in vier 
divisies: magazijn, distributie, verkoop en 
administratie.  

Ter ondersteuning van de activiteiten heeft 
Discema de beschikking over een modern 
en functioneel vernieuwd intern transport 

“De door UniCarriers aangeboden trucks voldoen 
aan al onze eisen en verwachtingen.”

 Vloot van meer 
dan 40 trucks:

• diesel heftrucks
• elektrische 3- en 4-wiel heftrucks 
• elektrische pallettrucks



klantenorders. “De belangrijkste aspecten 
in ons werk zijn het dagelijks lossen van 
de goederen die ‘s morgens aangeleverd 
worden door de fabrikanten, de opslag in 
het 12.500 m² grote magazijn in Valencia 
en het laden van de dranken voor levering 
aan onze klanten”, zegt Olivas. Hiervoor 
worden de heftrucks ingezet. 

Drie jaar geleden deed Discema een 
beroep op UniCarriers en besloot de 
nieuwste modellen van deze fabrikant in te 
zetten. “De door UniCarriers aangeboden 
trucks voldoen aan al onze eisen en 

park bestaande uit meer dan 40 intern 
transport trucks, 60 bestelwagens en 
10 opleggers. Het team bestaat uit 190 
werknemers die tekenen voor dit succes - 
“met de ruime ervaring in de logistiek 
en een duidelijk doel: het streven naar 
optimale klanttevredenheid”, onderstreept 
Managing Director Rafael Olivas.

Dagelijkse distributie
Eén van de succesfactoren van Discema 
is de betrouwbare, stipte afhandeling en 
levering van de dranken, van de inkomende 
producten tot het voorbereiden van de 

verwachtingen. In feite zoeken wij altijd de 
meest effectieve producten passend in ons 
bedrijf. En zo ook in dit geval”, bevestigt 
Olivas.

TX overtuigt met krachtige elektrische 
aandrijving
Discema heeft de afelopen maanden 
geleidelijk 5 UniCarriers TX4 
heftrucks in haar magazijnactiviteiten 
geïntegreerd. Belangrijk is de krachtige 
elektrische aandrijving van de 48V 
4-wiel heftrucks. “Als specialist op het 
gebied van dranklogistiek stellen de 
gezondheidsautoriteiten een reeks eisen 
waaraan wij moeten voldoen en wij leggen 
van onze kant veel nadruk op hygiëne. 
Daarom ook de keuze voor elektrisch 
aangedreven heftrucks”, zegt Rafael Olivas. 

Bovendien hebben de elektrische heftrucks 
een laag energieverbruik van slechts 
4,2 kWh/h. “We zijn aangenaam verrast 
over hoe lang de truck kan rijden op één 
batterijlading”, zegt Managing Director 
Olivas, en voegt hieraan toe: “Hier hadden 
we in het begin enige twijfel over, ons 
magazijn opent om 14.30 uur en sluit om 
23.00 uur. Onze vrees was dat de trucks 
operationeel niet alle uren inzetbaar zouden 
zijn, maar ze doen het zonder problemen. 

Aan het eind van de werkdag laden we de 
batterijen op voor de volgende dag. De 
magazijnmedewerkers die de heftrucks 
bedienen zijn er zeer tevreden over.

Ergonomisch ontwerp en een hoge 
handlingefficiëntie
Behalve dat de medewerkers deze 
voordelen van de UniCarriers heftrucks 
benadrukken, zijn er zijn twee 

Discema voorziet hotels, restaurants 
en cafés in de regio Valencia per jaar 
van 4,5 miljoen kratten met dranken.

Opslag op verschillende hoogtes, dankzij het rest-
draagvermogen werkt het efficiënter in het magazijn 
van Discema.

Elektrisch heftrucks zijn hygiënisch – en men is 
tevreden over de prestaties en het eenvoudige 
wisselen van de batterijen.



fundamentele aspecten die hen helpen 
om hun taken beter uit te voeren. Het 
eerste aspect is de ergonomie. “We 
houden van het gebruiksgemak - om nog 
maar te zwijgen van het feit dat de trucks 
erg stil zijn”, zegt Olivas. Het is niet voor 
niets dat UniCarriers de TX serie heeft 
uitgerust met een zeer stille hydraulische 
bediening en unieke hydraulische hendels 
voor een intuïtieve en comfortabele 
bediening. Ook verhogen de ergonomische 
bedieningselementen, de brede op/afstap 
en ruimte het comfort. Het UniCarriers 
ProVision-concept biedt de bestuurder 
hierbij nog een goed zicht rondom en 
vooral door de mast. Dit was ook een 
belangrijk aspect in de keuze voor dit 
UniCarriers model voor Rafael Olivas. “Het 
vergemakkelijkt ons om de dranken op 
verschillende hoogtes weg te zetten. Al met 
al zetten wij de producten op maximaal vier 
meter hoogte weg”, zegt hij. 

Het tweede belangrijke aspect dat 
Discema aan de TX toevoegt, is de 
efficiëntie gemeten aan de hand van het 
restdraagvermogen: “Onze pallets wegen 
ongeveer 800 kg, de trucks met 1.800 kg 
laadvermogen kunnen gemakkelijk twee 
pallets tegelijk verplaatsen – dit verbeter 
onze efficiëntie: het bespaart tijd en het 
maakt ons nog productiever,” legt Olivas 
uit. Bovendien biedt de TX het voordeel dat 
zowel de rij- als hefsnelheid automatisch 
worden aangepast, gemeten aan de hand 
van het gewicht van de last, de hefhoogte 
en de neighoek van de mast.

Uitermate tevreden over onderhoud en 
advies
Drie jaar ervaring maakt dat Discema 
overtuigd is van de UniCarriers heftrucks. 
“Ze hebben slechts weinig storingen en 
zijn zeer robuust, we zijn dus zeer tevreden 
over de prestaties”, zegt Managing 
Director Olivas. “Wanneer er zich toch 
problemen voordoen, heeft UniCarriers 
deze snel opgelost, conform de gemaakte 
onderhoudsafspraken. De samenwerking 
tussen de twee bedrijven gaat zelfs verder: 
de intern transport fabrikant is een partner 
en staat vanaf het allereerste begin aan 
de zijde van Discema. Olivas legt dit 

uit: “UniCarriers heeft ons geadviseerd 
over de beste manier om de heftrucks 
in te zetten, de bijzonderheden van de 
elektrische trucks, de voordelen en nog 
veel meer. Daarnaast heeft UniCarriers een 
basistraining gegeven aan de medewerkers 
die op de elektrische heftrucks rijden. 
“Elke magazijnmedewerker heeft zijn eigen 
heftruck toegewezen gekregen. Hiermee 
willen wij bereiken dat ze de heftrucks 
niet alleen zien als een nieuw stuk 
gereedschap, maar dat ze er ook beter 
voor zorgen”, legt Olivas uit. 

Gezien al deze voordelen is het niet 
verwonderlijk dat Discema van plan is 
om meer elektrische heftrucks aan te 
schaffen. De enkele diesel modellen die 
nog worden ingezet voor het lossen van de 
inkomende goederen zijn minder efficiënt 
en worden vervangen. “We willen het aantal 
elektrische heftrucks verder uitbreiden, niet 
alleen vanwege de efficiëntie die ze ons 
bieden, maar ook omdat ze niet vervuilen. 
In het bedrijf houden we steeds meer 
rekening met het milieu, we willen een 
bijdrage leveren aan de duurzaamheid van 
deze planeet”, besluit Rafael Olivas.
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UniCarriers TX3 elektrische heftrucks worden ingezet voor het dagelijks laden en lossen van 
vrachtwagens.
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