
Case Study

AGV’s en shuttles

Betrouwbare en efficiënte interne logistiek



Sinds begin 2017 worden de logistieke processen 
in het magazijn voor de binnenkomende goederen 
verzorgd door zeven autonoom werkende 
UniCarriers reachtrucks. Samen met het nieuwe, 
compacte shuttle-opslagsysteem staan ze garant 
voor een betrouwbare en efficiënte logistiek. Voor 
de klant levert de optimalisatie een behoorlijke 
kostenbesparing en een aantrekkelijke versterking 
van haar concurrentiepositie op.

AGV Oplossing

Volledig geautomatiseerd inbound en 
outbound systeem

“Tot voor kort werden de pallets met 
lege flessen en caps nog met behulp van 
heftrucks vanuit het magazijn naar de 
productielijnen getransporteerd.” In de 24/5 
productieomgeving was die bevoorrading 
van lijnen de verantwoordelijkheid voor vijf 
FTE’s. “Een arbeidsintensieve klus, dus. 
Bovendien worden onze productielijnen 
steeds sneller, waardoor de doorlooptijden 
in gevaar kwamen. Tel daarbij het 
ruimtegebrek en je kunt je voorstellen dat 
het voor de chauffeurs steeds lastiger 
manoeuvreren was. De kans op onveilige 
situaties werd steeds groter. Kortom, de 
hoogste tijd voor verandering.”

“De oplossing voorziet in een compact 
shuttle-opslagsysteem en zeven UniCarriers 
reachtrucks, type UHD200.”



Bijkomend probleem was dat de aanlevering 
van lege flessen, als gevolg van een 
verbod op het ’s nachts lossen, in een 
tijdsbestek van 16 uur plaatsvond, terwijl de 
productie 24 uur draait. Verder moest de 
nieuwe oplossing passen in de bestaande 
werkomgeving.

“Naast de bewezen kennis en vakkundigheid, 
waren het enthousiasme, de betrokkenheid 
en de drive om dit project gezamenlijk tot een 
succes te maken doorslaggevend bij onze 
keuze voor AGV International en UniCarriers 
AGV Solutions.”

Betrouwbaar en efficiënt

Op de magazijnvloer wordt al snel duidelijk 
hoe betrouwbaar en efficiënt het nieuwe 
systeem is. Als bezige bijen rijden de 
trucks onverstoord heen en weer tussen 
het magazijn en de pallet afzetlocaties 
bij de productielijnen. Ook nemen ze 
het pallettransport van de aangeleverde 
pallets naar de opslaglocaties voor hun 
rekening. “Trailers worden hier volledig 
automatisch gelost; binnen vijf minuten staan 
26 blokpallets klaar.” 

Project in feiten

• Compact shuttle opslagsysteem 
• 7 Dual Drive UniCarriers 

reachtrucks type UHD200
• 9 Shuttles
• Autosat stelling

UHD200 omgebouwd  
voor een Dual Drive inzet 

Shuttles worden tot een hoogte 
van 8,5 meter gepositioneerd

Forse besparing

Die verandering werd al snel in de richting 
van een AGV-oplossing gezocht. “Met 
bijvoorbeeld een rollenbaan van het magazijn 
naar de productielijn, zouden we weliswaar 
een grotere buffer hebben, maar dan moeten 
de pallets nog steeds op die baan worden 
geplaatst. De besparing zou dan beduidend 
kleiner zijn. Bovendien zouden we minder 
flexibel zijn geweest en hadden we de ruimte 
nog steeds niet optimaal benut”, licht de 
manager toe. 

Dankzij de huidige oplossing, geleverd 
door AGV International en UniCarriers AGV 
Solutions op basis van een leasecontract 
inclusief onderhoud, wordt de beperkte 
ruimte wél maximaal benut, is de besparing 
van vijf FTE’s aanzienlijk en de terugverdientijd 
dus kort. De oplossing voorziet in een 

compact shuttle-opslagsysteem en zeven 
 UniCarriers reachtrucks, type UHD200, 
die door  UniCarriers Netherlands zijn 
omgebouwd voor een Dual Drive inzet. “Dat 
betekent dat ze autonoom werken, maar – 
indien nodig of gewenst – ook nog steeds 
manueel kunnen worden ingezet.”

Kennis en enthousiasme doorslaggevend

Voor de automatisering werden vijf 
leveranciers benaderd. De belangrijkste 
eis was performance; de steeds kortere 
doorlooptijden op de productieafdelingen 
zijn bepalend. Gezien de beperkte ruimte 
moest daarnaast een hoge opslagdichtheid 
worden verwezenlijkt. De flessen die op 
de productieafdelingen worden gevuld, 
worden extern geproduceerd. De voorraad 
is minimaal, maar uiteraard voldoende groot 
om stilstand in productie te voorkomen. 



Zodra de eerste geloste pallet de 
eindschakelaar op de afzetlocatie 
benaderd, krijgt een AGV de opdracht 
om deze pallet op te halen. De pallet 
wordt automatisch gescand en door het 
warehouse management systeem aan een 
locatie toegewezen. Voor een correcte 
informatievoorziening en een waterdichte 
tracking & tracing is het WMS gekoppeld 
aan het SAP van de producent. Wanneer er 
vanuit productie een bepaald type fles wordt 
opgeroepen, wordt hiervoor een outbound-
opdracht naar het AGV-systeem gestuurd.

Uiterst nauwkeurig

Tijdens het proces verplaatsen de autonome 
trucks tevens de shuttles naar de gewenste 
kanalen van het opslagsysteem, zodat de 
pallets compact kunnen worden in- en 
uitgeslagen. 

De shuttles worden hierbij tot een hoogte 
van 8,5 meter met een nauwkeurigheid van 
16 mm gepositioneerd, zonder dat hiervoor 
kostbare of complexe assistentiesystemen 
nodig zijn.

Ook de caps worden zonder tussenkomst 
van mensenhanden in- en uitgeslagen. 
Dankzij het compacte shuttle opslagsysteem 
zijn alle product typen direct toegankelijk. 
“Ook dat was voorheen anders, in de oude 
situatie werkten we met blokstapeling. 
Daardoor was het soms graven naar de juiste 
pallets, waardoor de doorlooptijden in gevaar 
konden komen.” 

Met de nieuwe innovatieve oplossing van 
AGV International en UniCarriers AGV 
Solutions is dat zoeken verleden tijd en blijft 
de productie op het gewenste, hoge niveau. 
“We zjn klaar voor de toekomst.”
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Als bezige bijen rijden de trucks heen en weer 
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