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Automated Guided Vehicles 
magazijn-  
automatisering
 
De voorkeur voor de toepassing van 
automatisering in productiebedrijven 
slaat over naar de wereld van het 
magazijn. En dat gaat veel verder 
dan de inzet van conveyor systemen.  
Ruari McCallion onderzoekt 
het huidige en toekomstige potentieel 
van AGV’s in materials handling en 
ontdekt zo voor welke applicaties een 
AGV een prima investering kan zijn. 

Internationale hulp 
Transport voor  
een beter leven

Bedrijven uit de materials handling 
en logistiek werken samen betere 
transportsystemen te brengen, 
opleidingen voor onderhoud en 
heftruckgebruik te verzorgen en 
veiligheidsnormen te introduceren. 
Mark Nicholson kijkt naar de 
rol van Transaid en haar aanhangers 
bij het creëren van meer gelijkheid 
in de wereld en ontdekt volop 
mogelijkheden om een helpende  
hand te bieden.

Voorzetapparatuur
Maatwerk voor een 
betere heftruck

Met het aanbrengen van 
voorzetapparatuur wordt niet 
alleen de veelzijdigheid van een 
heftruck vergroot maar kunnen 
minder gebruikelijke lasten beter 
opgepakt worden. Gian Schiava 
biedt houvast bij het kiezen uit 
het enorme aanbod en beschrijft 
enkele belangrijke overwegingen die 
potentiele kopers moeten weten.

Veiligheidsadvies 
Is uw organisatie 
wel veilig genoeg?

Welke fundamentele maatregelen 
moet u ondernemen om uw bedrijf  
en uw personeel te beschermen?  
Met hulp van ARBO professional, 
beschrijft Mark Nicholson  
het stap-voor-stap proces op weg 
naar meer begrip van en grip op 
potentiele gevaren, minder kosten 
en ellende door het voorkomen 
van ongelukken en een positieve, 
schuldvrije bedrijfscultuur. 

Datum, Evenement, Locatie, Website Overzicht

13 - 16 september 2016  
IMHX 2016
NEC, Birmingham, UK
www.imhx.net

IMHX is de grootste ontmoetingsplaats voor de Britse logistieke sector.  
In september zullen meer dan 20.000 supply chain professionals de show 
bezoeken om de nieuwste technologieën te evalueren, de nieuwste oplossingen  
te bekijken en meepraten over de manieren om de efficiency in supply chain  
te verhogen. Het is ook een gelegenheid om te netwerken met collega’s  
en te discussiëren over de hot topics in de branche.

14 - 16 maart 2017 
LOGIMAT 2017
Nieuw beursgebouw Stuttgart, Duitsland
www.logimat-messe.de/en

LogiMAT is een internationale beurs voor distributie, materials handling en 
informatiestromen. Het is de grootste jaarlijkse show voor intralogistiek in Europa. 
Norm. De focus ligt op innovatieve producten, oplossingen en systemen  
op het gebied van inkoop, warehousing, productie- en distributielogistiek.

14 - 16 maart 2017  
INTRALOGISTICS
Parijs, Porte de Versailles, France
www.intralogistics-europe.com/en

De Intralogistics presenteert de nieuwste producten en diensten voor fabrikanten, 
retailers en logistieke dienstverleners met name als het gaat om innovaties  
die de lat hoger zullen leggen. De bezoekersaantallen nemen alsmaar toe 
aangezien het bekend is dat alles wat zij nodig hebben op een plek samen  
zal komen.

Welkom bij uitgave no. 27 van eureka; 
weer een nummer vol nuttige, 
interessante en – hopelijk –  

inspirerende artikelen.
We beginnen met een update over de 

zogenaamde ‘automated guided vehicles’  
of kortweg AGV’s. Ruari McCallion ontdekt  
dat onze voorkeur om te automatiseren ook steeds 
meer richting het magazijn gaat en bekijkt  
de argumenten om te investeren in AGV’s.

Wij houden graag om te klagen over onze 
economie. Maar het verhaal over hulporganisatie 
Transaid herinnert ons aan hoe goed wij het 
hebben. Mark Nicholson bekijkt hoe Transaid  
en haar partners hulp – in de vorm van logistiek  
en materials handling - bieden aan minder 
bedeelden in de derde wereld en geeft de eureka 
lezers een mogelijkheid om te helpen.

Even terug naar de essentie van materials 
handling. Een praktische manier om de heftruck 
nog veelzijdiger of productiever te maken bij 
speciale taken is een uitbreiding met 
voorzetapparatuur. Volgens Gian Schiava zijn  
er enorm veel mogelijkheden om de heftruck aan 
de last aan te passen. Hij geeft enkele 
voorbeelden en een overwegingen bij de aanschaf 
van dergelijke hulpmiddelen.

Tenslotte eindigen met een artikel over ons 
stokpaardje: meer veiligheid in materials handling. 
Mark Nicholson beschrijft de belangrijke 
stappen die alle bedrijven zouden moeten nemen 
om hun medewerkers en bedrijf te beschermen.

We ontvangen altijd graag uw feedback over 
eureka of suggesties voor toekomstige artikelen. 
Neem contact met ons op door te mailen naar 
comment@eurekapub.eu of stuur een 
boodschap via www.eurekapub.eu.

Neem ook eens een kijkje 
op de eureka-website!
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Automatisering wordt 
net zo vertrouwd in 
het magazijn als het 
is in productie en 
processing. Een deel van 
de materials handling 
gaat niet meer over de 
conveyor systemen maar 
via geautomatiseerde 
voertuigen.  
Ruari McCallion bekijkt 
de ontwikkelingen en 
praat met Petri Petäys 
van Rocla Oy.

Nu de opmars van de automatisering overduidelijk  
is, ligt het in de lijn der verwachtingen dat nieuwe 
oplossingen al snel de huidige statische, 

voorgeprogrammeerde en repetitieve robotapplicaties 
zullen gaan vervangen. Conveyorsystemen zijn behoorlijk 
doorontwikkeld (kijk naar de geavanceerde bagage 
sorteersystemen op vliegvelden), maar de warehouse 
manager heeft geautomatiseerde oplossingen nodig die 
mobiel zijn en snel kunnen worden hergeprogrammeerd.  
Hij verwacht middelen die in staat zijn om verschillende 
taken uit te voeren op verschillende tijden en dat zonder  
de noodzaak om steeds nieuwe data te moeten ophalen.  
In het ideale geval laden zij zich op terwijl ze werken.  
De verschijning van onbemande vliegtuigen en auto’s 
zonder chauffeur laat al een beetje zien wat mogelijk is. 

De gebieden vormen allemaal bekend terrein voor Rocla Oy. 
Haar producten kunnen meerdere materials handling taken 
verrichten en hebben zich al vele jaren bewezen. Het Finse 
bedrijf begon met de magazijnautomatisering in de jaren ’80  
en ontwikkelt sinds 1983 AGV’s.

AGVs 54

1.     AGV met zijarmen. 

2.     Conveyor met oppik- en afzetpunten 
in de voedingsmiddelen branche.

3.     AGV met zijarmen.

AGVs

Bezoek: Rocla

AUTOMATISERING  
IN HET MAGAZIJN
Steeds meer AGV’s (automated 
guided vehicle) te zien in onze 
magazijnen

“We hebben het over ‘automatisch geleide voertuigen‘,” 
zegt Petri Petays, Sales Director bij Rocla Oy, maar hij 
benadrukt dat de voertuigen niet autonoom zijn. Ze kunnen 
niet zelf beslissen. “De meeste AGV’s worden geleid met 
behulp van laser, draad of meting van afstanden in de 
omgeving.” De routes bevatten bepaalde virtuele punten,  
die vergelijkbaar zijn met kilometerpalen of verkeersborden. 

Wanneer het voertuig bij een bepaald punt aankomt, vraagt 
het toestemming van de aansturende systeem om verder te 
gaan: rechtdoor, linksaf, rechtsaf, stoppen, draaien en ga zo 
maar door. Het zal niet lang meer duren voordat bepaalde 
warehousemachines kunnen functioneren zonder ingesloten 
route aanduiders. Dit worden dan echt vrije AGV's, maar 
voorlopig zijn er nog geen betrouwbaar producten ontwikkeld 
die al op grote schaal kunnen worden ingezet. De inzet van de 
AGV's van vandaag zijn vrij duidelijk: zij verrichten herhalende 
taken die soms gevaarlijk of lastig kunnen zijn, zoals het 
manoeuvreren in zeer smalle gangen of in beperkte ruimtes. 

De rol van de hedendaagse AGV is 
duidelijk: zij voeren repetitieve taken 
uit, die soms gevaarlijk of soms lastig 
zijn, zoals het werken in smalle 
gangpaden of krappe ruimten.

“AGV’s worden ingezet in het normale werkproces  
(‘Work in Process’ of WIP); transport van goederen tussen 
productielocaties; transport van A naar B; transport in het 
magazijn van en naar de stellingen,” legt Petäys uit.  
Hij benadrukt dat AGV systemen geen ‘standalone’ 
oplossingen zijn.

“Ze worden aangesloten op (of worden compleet 
geïntegreerd) de IT systemen van het magazijn of zelfs het 
bedrijf zoals de bekende ERP of MRP systemen,” vertelt hij. 
Het gaat niet alleen om het transport van de goederen; het 
gaat om de combinatie van goederen en informatie. Maar 
integratie hoeft niet altijd volledig te zijn. Een eenvoudig 
transportsysteem behoeft geen integratie bijvoorbeeld. 
Magazijnstellingen kunnen conventioneel zijn en met ➔ 
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beperkte automatisering een hogere opslagcapaciteit 
realiseren. Integratie of niet: is de ROI (return on investment) 
bij een AGV systeem pas interessanter bij het grotere of 
complexe magazijn of logistieke operatie?

“Magazijnen met 30.000 tot 50.000 palletplaatsen 
profiteren van AGV’s,” reageert Petäys.  
“De kostenimplicaties zijn afhankelijk van de taken die 
moeten worden geautomatiseerd en van de schaalgrootte. 
Magazijnen met 2 ploegendiensten verdienen de investering 
waarschijnlijk binnen 18 tot 24 maanden terug en bij 3 
ploegendiensten zal dat zelfs binnen 12 tot 18 maanden zijn.” 
Het werkelijke rendement in de praktijk zal sterk afhangen 
van de toepassingen van het systeem, maar er is weinig 
twijfel dat AGV’s snel een voordeel kunnen bieden.

“De maximale capaciteit van een heftruck met chauffeur  
is waarschijnlijk hoger, maar een chauffeur werkt hooguit  
6,5 uur op een werkdag van 8 uur. Een AGV werkt 8 op 8,” 
legt hij uit. Net als alle machines gaat ook de AGV niet op 
vakantie of ziekteverlof. Maar net als bij andere machines 
heeft een AGV voorbereiding nodig.

“Onze belangrijkste taak is het goed begrijpen van de 
processen bij de klant,” vervolgt hij. “Sommige klanten 
denken dat zij een product kopen, maar de aandacht moet  
bij het proces liggen.” Rocla Oy begint met het bestuderen 
van het aantal transporten per uur, de eisen ten aanzien  
van verzending en de werkdag - 18 uur per dag, vijf dagen 
per week, 24/7 of wat het ook mag zijn. Er wordt gekeken 
naar de mogelijke besparingen, hoe ze zullen worden 
behaald en wat de impact is op de medewerkers.

“Er zal bespaard worden op de personeelskosten en het is 
goed om dat aan te geven. Daarnaast is er ook nog het aspect 
veiligheid; het is veel veiliger om met AGV’s te werken, die 
bovendien ook prima in zones met magazijnmedewerkers 
kunnen worden ingezet,“ analyseert Petäys. “Aangezien de 
voertuigen worden geïntegreerd met het ERP/MRP systeem 
van het bedrijf, wordt ook de traceerbaarheid naar een hoog 
niveau getild.” Doordat de AGV worden uitgerust met lasers 
of afstandssensoren, kunnen zij een alarm doen afgaan of 
geheel stoppen in geval van gevaar. Daardoor werken zij 
veiliger in zowel het gezelschap met mensen (ondanks dat die 
bovendien vaak onvoorspelbaar gedrag vertonen) als in 
omgevingen zonder mensen. Een AGV is ook vaak uitgerust 
met sensoren die aangeven als de last te zwaar is.  
De machine komt in dat geval niet in beweging.

Een AGV kan de volle werkdag  
van 8 uur ingezet worden.  
Net als alle machines gaat de AGV 
niet op vakantie of met ziekteverlof. 

“Wat we vaak doen bij een nieuw project is starten met 
één voertuig bij wijze als proef. Deze verricht dan een klein 
of middelgroot aantal taken,” vertelt Petäys. Aangezien elke 
unit autonoom kan opereren, is de schaalbaarheid perfect  

4.    ‘Heftruck’ AGV voor handling van standaard 
pallets en intern transport

5.     AGV’s zijn ideaal voor het risicoloos werken  
in smalle gangpaden of andere krappe ruimten

4
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bij AGV’s. Units kunnen er per stuk of groepsgewijs 
toegevoegd worden. Een integratie met de IT systemen zal 
een groter voordeel opleveren en dus meer renderen dan 
enkele, onafhankelijke units.

“In het hogere segment (lees; complexe omgeving) zien 
we honderden AGV’s aan het werk in vooral de automotive 
sector en industrieën met waardevolle producten, zoals  
de farma, investeren ook volop in deze systemen,” zegt hij. 
“Uiteindelijk is er geen bovenlimiet.” De opkomende 
markten, vooral China, tonen veel interesse aangezien het 
voordeel van de lage lonen langzaam aan het verdwijnen is. 
Dat is goed nieuws voor het Westen met de hogere 
arbeidskosten, maar het geeft ook aan dat bedrijven in de 
rijkere economieën hier ook aandacht aan moeten geven.

Petäys concludeert: ”Het gaat echt niet alleen om 
personeelskosten. Je krijgt door de AGV’s een beter grip  
op de werkprocessen, betere informatie en meer effectiviteit 
in de hele fabriek. Cruciaal is het om de goederen gereed  
te hebben als en waar ze nodig zijn en de AGV’s zorgt voor 
een perfecte aflevering.” n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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Niet alleen materials handling…

AGV bij de assemblage – vaak te zien in de auto 
industrie, waar voertuigen worden geassembleerd 
op de AGV die het voertuig door het productieproces 
transporteert.

Chauffeurloze AGV’s – worden getest voor gebruik 
in beperkte toegankelijke terreinen en uiteindelijk voor 
de openbare weg.

7

6.     AGV aangepast voor de handling 
van rollen in de papierindustrie

7.    Laag heffende AGV

6

Automated guided vehicles 
(AGV’s) – welke soorten zijn er?

AGV’s met lage hefhoogten voor het oppakken  
en transporteren van pallets over langere afstanden.

AGV’s met vorken – geautomatiseerde trucks voor 
de handling en transport van standaard pallets tot een 
typische hefhoogte van 1.700 mm.

AGV met zijarmen of ‘straddle’ AGV – geschikt 
voor pallets en klantspecifieke lasten in distributie-  
en productieomgevingen en in alle sectoren waar 
pallets gehanteerd moeten worden.

AGV met tegengewicht – voor gebruik in doorrol-  
en inrijstellingen bij palletmagazijnen.

5



Materials handling, logistiek en transport 
zijn activiteiten die de kwaliteit van het 
leven kunnen verbeteren. Maar niet 
alle gebieden van de wereld profiteren 
ervan in gelijke mate. Mark Nicholson 
ontdekt hoe Transaid dat gat aan het 
dichten is – en wat de lezers van eureka 
kunnen doen om te helpen.

Denk je eens een wereld zonder heftrucks in.  
Hoeveel langer gaat het duren voordat goederen bij 
ons zijn, hoeveel moeite het kost om ze te verplaatsen 

of hoe zwaar is dat om te doen. En bekijk diezelfde wereld 
dan ook eens zonder vrachtwagens, bussen of auto’s.

In de relatief rijkere landen vinden wij het vanzelfsprekend 
dat kwalitatief hoogwaardige en goed onderhoud voertuigen 
en heftruck gewoon beschikbaar zijn. Evenals de 
vaardigheden en opleidingen om ze te besturen en ze veilig 
te onderhouden.

Transaid, een internationale hulporganisatie, biedt onze 
bedrijven de mogelijkheid om bij te dragen aan een beter 
leven voor mensen in de derde wereld door transport 
beschikbaar en betaalbaar te maken. Naast het opzetten  
of verbeteren van de lokale transportsystemen, biedt het 
vrachtwagens, passagiersvoertuigen en training voor 
heftruckchauffeurs. Bovendien bevordert zij het veilig 
gebruik ervan.

Een positieve Impact 
Een mooi voorbeeld van wat er via Transaid bereikt kan 
worden wordt gegeven door Impact, de importeur van Cat® 
heftrucks voor het VK en Ierland. Aan het begin van dit jaar 
bracht de National Training Manager van Impact een week 
door in het Industrial Training Centre in Zambia. Hij gaf daar 
les aan een groep technici – waaronder managers en trainers 
– over het inspecteren en onderhouden van heftrucks.

De studenten kregen praktijkles op een nieuwe DP30N 
diesel heftruck, die gedoneerd was door Cat Lift Trucks.  
De heftruck was uitgerust met extra bescherming tegen 
stoffige omgevingen en kon zo een belangrijke rol  
vervullen bij het trainen van de opleiders en studenten  
in het onderhouden en efficiënt en veilig bedienen van  
een heftruck.

Industrial Training Centre  
(ITC), Zambia
“Wij waren een van de eerste opleidingsinstituten in  
Zambia die speciale training voor heftrucks kon verzorgen 
en hebben de vraag ernaar enorm zien toenemen,” aldus 
Levy Kamanga, Executive Director bij het ITC. “Dit was allen 
mogelijk dankzij de hulp van Transaid en haar partners.”

Hij voegt toe: “Behalve de Cat heftruck, bood Impact ook 
de training van Mark Prickett, een van hun nationale trainers, 
aan betreffende het onderhoud van de heftruck. Deze 
training werd zeer goed ontvangen en de gedeelde kennis 
stelt ons in staat om, met de heftruck, een groot aantal 
chauffeurs in de komende jaren te kunnen opleiden.”

Een openbarende ervaring
Toen Mark Prickett werd gevraagd om een week in Zambia 
te gaan werken, was er even twijfel. Hij wist immers bijna 
niets van het land. De mogelijkheid om mensen te helpen 
–vooral op het gebied van veiligheid – gaf toch de doorslag 
om te gaan. Zijn reis bleek een openbaring.

“De armoede is werkelijk schrijnend,” vertelt hij. 
“Vergeleken met hen zijn wij zeer fortuinlijk. Het is niet 
ongebruikelijk dat iemand zes of acht kilometer moet lopen 
voor een beetje voedsel. In het regenseizoen veroorzaken  
de hevige regenbuien veel doden op de weg, vaak als gevolg 
van gebrekkige voertuigen met bijvoorbeeld versleten 
banden en ruitenwissers.”

Hij voegt toe: “Het bieden van hulp aan gemeenschappen 
in deze situaties is zo belangrijk, maar het is niet eenvoudig. 
Bovenal hebben deze landen dringend behoefte aan geld  
en de donaties van Transaid sorteren een groot effect.” 

Wereldwijd teamwork
Cat Lift Trucks vroeg steun aan Mantrac, een van de dealers 
in haar wereldwijde netwerk, om er zeker van te zijn dat  
de belangrijke heftruck veilig en op tijd aan zou komen. 
Naast kennis over logistiek en materials handling beschikt 
Mantrac over een netwerk in meerdere Afrikaanse landen  
en veel ervaring in het verschepen van heftruck naar die 
landen. Mantrac ontving de heftruck in Tanzania en verzond 
van daaruit direct naar Zambia.

Voortdurende ondersteuning
Impact is sinds januari 2015 een zogenaamde Corporate 
Member van Transaid. Het ondersteunt Transaid financieel, 
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Transport voor  
een beter leven
Materials handling en logistieke bedrijven  
ondersteunen de vooruitgang in de derde wereld

1.     Mark Prickett van Impact (3de van 
links) met Zambiaanse studenten 
en de nieuwe, door Cat® Lift 
Trucks gedoneerde heftruck

2.     Mark Prickett deelt zijn kennis via  
een mix van lesgeven in de klas  
en praktische training.

3.     Levy Kamanga, ITC Executive Director

maar daarnaast zorgt zij voor veel promotionele aandacht 
voor het project richting haar medewerkers, klanten  
en leveranciers.

Angela Deklerk, de Business Development Manager 
Marketing van Impact vertelt:

“We laten iedereen weten wat wij doen met Transaid  
en waarom wij dit doen. Ook geven we een mogelijkheid  
om te helpen, te doneren of ideeën aan te dragen om 
fondsen te werven. Enkele van de bedrijven waarmee wij 
werken, zoals Mentor Training, zijn al bij Transaid betrokken 
en het zou geweldig zijn om meer bedrijven te kunnen 
overtuigen om mee te doen.”

Eén van de geplande activiteiten van Impact voor het 
komende jaar is de ondersteuning van Colin Ingram, 
Regional Sales Manager, bij zijn deelname aan de Transaid 
Cycle South Africa, een 450 km lange fietstocht in maart 
2017. Het bedrijf mikt op een opbrengst van £ 3.000  
(EUR 3.800). Andere activiteitenzijn een speciaal plekje voor 
Transaid op de stand van Impact op de Britse vakbeurs 
IMHX 2016, en het doneren van Cat werkkleding als prijzen 
voor wedstrijden.

“We zijn ook van plan om Mark of een andere collega  
nog een keer naar Afrika te sturen om te helpen”, zegt 
Angela, “en we zijn dit momenteel in bespreking met 
Transaid’s team om te begrijpen wat voor hulp het meest 
nodig is en waar dat is.” ➔
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Transaid, een internationale 
hulporganisatie, biedt onze bedrijven 
de mogelijkheid om bij te dragen aan 
een beter leven voor mensen in  
de derde wereld door transport 
beschikbaar en betaalbaar te maken. 



Voorzetapparatuur 11

De voordelen voor een Corporate lid van Transaid 
omvatten: een kans om de vaardigheden van je 
medewerkers en ervaring van het bedrijf internationaal  
te delen, betrokken te raken bij initiatieven voor het 
personeel in het Verenigd Koninkrijk; vervulling van je 
doelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen(MVO) en een unieke gelegenheid om de 
beschermheilige van de hulporganisatie, de Britse prinses, 
te ontmoeten tijdens evenementen van Transaid.  
“Wij vinden het altijd geweldig om nieuwe corporate leden 
te verwelkomen en om aan gezamenlijke plannen te 
werken,” voegt Aggie toe. “Wij kunnen aan uw medewerkers 
een presentatie geven over ons werk en leden steunen  
bij het organiseren van initiatieven voor fondswerving  
of promotie. Eigenlijk kan iedereen Transaid wel op een 
bepaalde manier helpen.” n

Voor meer informatie ga naar  
www.transaid.org
Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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Voorzetapparatuur

Simpel gezegd is een heftruck een 
transportmiddel met een mast en vorken 
aan de voorzijde en een tegengewicht 
aan de achterkant. Heftruckfabrikanten 
bieden vervolgens vele opties, maar 
het gebruik blijft in essentie hetzelfde. 
Gian Schiava onderzoekt de soorten 
voorzetapparatuur waarmee specifieke 
behoeften kunnen worden vervuld.

1001 MANIEREN  
OM DE HEFTRUCK GESCHIKT  
TE MAKEN VOOR DE LADING

Gebruik voorzetapparatuur 
voor meer veelzijdigheid  
in materials handling

V oorzetapparatuur kan op een nieuwe machine 
aangebracht worden of achteraf als blijkt dat een 
andere wijze van oppakken gewenst is. Laten we 

proberen om deze categorie te definiëren: een hulpmiddel, 
anders dan conventionele vorken of vorkenbord extensies, 
dat permanent of tijdelijk aan de mast wordt bevestigd om 
een bepaald type last op te kunnen pakken. 

Hieruit kunnen we twee zaken afleiden. Ten eerste, 
voortzetapparatuur kan verwijderd worden op elk moment. 
In de praktijk blijkt dat je heftruck veelzijdiger is geworden 
aangezien nu meerdere soorten lasten opgepakt kunnen 
worden. Ten tweede, behalve de verkregen veelzijdigheid 
wordt de productiviteit verhoogd. Het oppakken van een last 
met speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur betekent 
immers dat je sneller kunt werken.

Vanuit deze twee directe voordelen ontstaan weer andere 
voordelen zoals meer veiligheid en lagere schadekosten.  
Het is duidelijk dat een goed gehanteerde last ook minder 
risico loopt om beschadigd te worden.

De voordelen zijn bijna overweldigend te noemen.  
Dat geldt trouwens ook voor de keuze in voorzetapparatuur. 
Er bestaan werkelijk honderden verschillende mogelijkheden 
en soorten. Laten we er eens een paar bekijken. ➔

4.     Peter MacLeod, redacteur bij SHD 
en ambassadeur van Transaid.

5.    Peter MacLeod van SHD ondersteunt 
evenementen voor fondsenwerving 
zoals de Cycle Tanzania 2015.

Een persoonlijk beroep
Peter MacLeod is behalve redacteur bij vakblad SHD 
Logistics ook een Transaid ambassadeur en deelnemer  
aan Cycle Tanzania 2015. Hij moedigt andere bedrijven graag 
aan om mee te doen. “Transaid is altijd op zoek naar nieuwe 
bedrijfsleden, zoals Impact. Deze distributeur van  
Cat heftrucks in het Verenigd Koninkrijk is een actief lid  
en werkt nauw samen met de organisatie bij het realiseren 
van haar projecten.”

Hij vervolgt: “Ik heb een persoonlijke belofte gemaakt  
aan transaid om hen te helpen bij haar fondsenwerving  
en de bewustmaking van haar initiatieven.” Ik steun  
de organisatie niet alleen beroepsmatig (Transaid werd 
verkozen tot liefdadigheid partner bij de SHD Logistics 
Awards en de IMHX 2016), maar stop er ook vrije tijd in  
om Transaid te ondersteunen op andere evenementen.

“Ik zou iedereen met een beroepsmatige interesse in 
logistiek en transport willen aanmoedigen om zich aan te 
melden voor een van de projecten van Transaid. Het geeft  
je niet alleen een mooi doel om voor te werken, maar ook 
een nauwe band met de andere deelnemers.”

Wat kunt u doen om te helpen?
“We zijn actief op zoek naar meer bedrijven om toe te treden 
als Corporate lid. Bedrijven die graag onze missie en visie 
ondersteunen op lange termijn: financieel, professioneel  
en/of door betrokkenheid van de werknemers,” zegt Aggie 
Krasnolucka-Hickman, Hoofd Marketing en Communicatie 
bij Transaid. “We weten dat sommige eureka-lezers al lid 
zijn, maar we zouden er graag meer verwelkomen; liefst  
uit elk land.”

4

5

“Het bieden van hulp aan gemeenschappen in deze 
situaties is balngrijk, maar niet altijd eenvoudig. 
Deze landen hebben vooral dringend behoefte aan 
geld en de donaties van Transaid hebben werkelijk 
een groot effect.” 

Bezoek: transaid.org
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De populaire keuzes
Zonder twijfel is de sideshifter vandaag de dag het 
meest voorkomende type voorzetapparatuur. Zelfs vele 
heftruckfabrikanten bieden ze als standaard optie aan.  
Een sideshifter maakt het mogelijk om de vorken van links 
naar rechts te schuiven (of andersom). Daardoor kan de 
last sneller worden opgepakt, want je hoeft de heftruck niet 
meer precies voor de last te manoeuvreren. Daardoor valt 
dit type absoluut in de categorie productiviteitsverhogers.

Aangezien de heftruck beter uitgerust 
is om een bepaalde last op te kunnen 
pakken, kan je erom wedden dat  
de klus sneller geklaard zal zijn.

Sideshifters zijn er als inhaakversies of als geïntegreerd 
systeem. De eerste kan afgenomen worden en biedt  
dus veel flexibiliteit. De tweede vermindert vooral het 
capaciteitsverlies dat gepaard gaat met het aanbrengen  
van voorzetapparatuur. Daarover later meer.

Een vergelijkbaar voordeel wordt geleverd door  
de vorkversteller. De chauffeur kan middels een 
hydraulische bediening de afstand tussen de vorken 
vergroten of verkleinen. Net als bij de sideshifter brengt dit 
meer vaart in het handlingproces, maar het betekent ook dat 
je verschillende soorten pallets of goederen met minder 
gebruikelijke afmetingen kunt oppakken. Natuurlijk kan bij  
de sideshifter het gat tussen de vorken manueel worden 
versteld, maar dan moet de chauffeur van zijn heftruck 
afstappen. En dat kost tijd.

Speciale behoeften vereisen  
speciale handling technieken
Andere, vaak voorkomende apparatuur zijn vooral geschikt 
voor het oppakken van containers, rollen, zakken of andere 
buitengewone lasten die veilig door het magazijn 
getransporteerd moeten worden.  
Hieronder volgen een paar voorbeelden.

Papierrollen klemmen
Dit hulpmiddel kan papierrollen van verschillende 
afmetingen oppakken en wordt gebruikt in  
de papierindustrie, grafische bedrijven en andere papier-
gerelateerde sectoren. Belangrijk is dat zij voorzien zijn  
van een automatische drukregelaar om schade aan het 
papier te kunnen voorkomen. Er zijn verschillende soorten 
klemmen verkrijgbaar, afhankelijk van het papierproduct  
dat gehanteerd moet worden.

Pushers of push/pull apparatuur
Deze worden gebruikt voor goederen die op platen (of slip 
sheets) worden gezet in plaats van op houten of kunststof 
pallets. Het voordeel hierbij komt vooral doordat de 
noodzaak om relatief dure pallets te gebruiken vervalt.  
Er wordt bespaard op onderhoud en/of reiniging, 
opslagruimte voor pallets en kosten voor het vervangen  
van de kapotte pallets. Platen worden vaak gebruikt bij grote 
zakken (bv. cement, zaden of graan), verpakte goederen, 
zuivelproducten, fruit en dozen van golfkarton. 

Klemmen en rotators
Om grotere of vierkante goederen te kunnen oppakken 
kunnen heftrucks worden uitgerust met een klem of een 
rotator. We zien dit type voorzetapparatuur vaak in branches 
als de bouwsector, drankenindustrie, papierindustrie, 
textielindustrie, witgoed en ander elektronische apparatuur. 
Ze zijn ook uitermate geschikt voor fragiele goederen.

Multi-pallet handlers
Als er grotere aantallen gelijksoortige goederen op pallets 
moeten worden verscheept, dan is dit middel een goede 
keuze. Deze wordt vaak gebruikt in bottelarijen, brouwerijen 
en frisdrankenindustrie.

Het bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden.  
De lijst van soorten voorzetapparatuur is lang en voor  
bijna elk type last is wel een speciale tool ontwikkeld. 
Voorzetapparatuur is verkrijgbaar via de OEM (original 
equipment manufacturers) fabrikanten, gespecialiseerde 
fabrikanten en producenten die hebben gekozen om een 
bepaalde specifieke behoefte te bedienen middels unieke 
apparatuur of maatwerkproducten.

Voorzetten is meer  
dan simpelweg toevoegen
Het verbeteren van de heftruck met 
voorzetapparatuur brengt gevolgen met zich mee. 
De belangrijkste daarvan is dat het lastzwaartepunt 
negatief wordt beïnvloed, met als resultaat een 
lagere hefcapaciteit. Soms kan het gevolgen hebben 
voor de stabiliteit, aangezien er extra gewicht aan 
de voorzijde van de heftruck wordt geplaatst. 

In de praktijk kan dan blijken dat er een heftruck met 
een hogere capaciteit nodig is dan in het geval zonder 
voorzetapparatuur. Een sterkere truck betekent vaak 
ook een zwaarder tegengewicht, zodat de (licht) 
gewijzigde stabiliteit weer hersteld wordt.

Veel fabrikanten bieden grafieken en 
calculatiemethoden om zelf te kunnen bepalen wat  
het gevolg van bepaalde voorzetapparatuur op de 
heftruck kan zijn. Het is natuurlijk verstandiger om je 
behoeften te bespreken met de heftruckleverancier, 
zodat je juiste configuratie kan worden bepaald.

Het gebruik van 
voorzetapparatuur betekent  
ook dat heftruckchauffeurs extra 
training nodig hebben.  
Ze moeten vertrouwd raken  
met het gebruik, aanbrengen  
en verwijderen van de apparaten.

Bij een elektrische heftruck zien we nog een 
aandachtspunt. Het intensief gebruiken van 
voorzetapparatuur kan namelijk de levensduur van  
de batterij aanzienlijk verkorten en dit gegeven is weer 
van belang bij de keuze van de juiste batterij.  
Soms moet het hydraulische systeem worden 
aangepast, aangezien de batterij, hydraulische druk, 
maatvoering van de slangen en voorzetapparatuur 
allen perfect op elkaar moeten worden afgestemd.  
De professionele dealers in materials handling 
apparatuur werken nauw samen met 
batterijleveranciers om de productiviteit te behouden 
en de verbruikskosten te minimaliseren.

Tenslotte moeten we niet vergeten dat het gebruik 
van voorzetapparatuur automatisch inhoudt dat  
de heftruckchauffeur getraind moet worden.  
Hij (zij) moet vertrouwt raken met het gebruik, 
aanbrengen en verwijderen van de apparaten. 

Multitasking
Voorzetapparatuur transformeert je heftruck in een 
veelzijdige machine en, indien aandachtig gekozen, 
zal het de activiteiten in het magazijn een boost 
geven. De toename in productiviteit zout moeten 
opwegen tegen de extra investering, het onderhoud 
en de eventuele aanpassing op de heftruck,  
op voorwaarde dat alle mogelijkheden zorgvuldig 
werden afgewogen. n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

1.     Klemmen voor papierrollen hebben 
verschillende soorten grepen; 
afhankelijk van de op te pakken last.

2.     Een chauffeur kan met een vorkversteller 
snel en veilig werken. De vorken worden 
hier in de witte grepen vastgezet.

3.     De meeste klemmen voor papierrollen 
zijn uitgerust met automatische 
drukregelaar om te voorkomen.

4.     Typische applicatie voor een 
multi-pallet handler. 

5.     Een multi-pallet handler kan twee 
pallets tegelijkertijd oppakken.

6.     Klem voor vierkante lasten.
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1. Evalutie van de bedrijfscultuur
“Ik ga op zoek naar achtergrondinformatie over het bedrijf  
en haar activiteiten, en stel vragen die mij meer inzicht in  
de cultuur en de houding ten opzichte van veiligheid geven.  
Ik wil weten hoe graag het bedrijf werkelijk geholpen wil 
worden en waarom het tot nu toe heeft gewacht om hulp te 
zoeken. Het is bijvoorbeeld handig om te weten als dit slechts 
een reactie is op een verzoek van een grote klant, die meer 
inzicht in de arbeidsomstandigheden wilde krijgen.”

Gordon dringt er sterk op aan dat bij de eerste meeting  
de directie aanwezig is. Een effectieve implementatie van 
een strategie heeft immers slechts kans van slagen als de 
top achter het programma staat; zowel in woord als in daad. 
Hij controleert de bestaande veiligheidsvoorzieningen, zoals 
een ARBO beleid, een risico analyse of 
opleidingsmogelijkheden en geeft soms een eerste 
kosteloos advies.

2.  Inspectie werkomgeving,  
rapport en actieplan

Een inspectie brengt de problemen en kwesties aan het licht. 
Deze worden verwerkt in een rapport, waarin de oplossingen, 
tijdschema’s en kosten worden uiteengezet. Als men het eens 
is met de aanbevelingen, ziet Gordon graag dat het bedrijf één 
contactpersoon aanstelt, die het werk zal voortzetten als hij 
niet langer betrokken is. In het ideale geval is dit een speciale 
veiligheidsmanager. Niet altijd is een bedrijf echter groot 
genoeg om een dergelijke specialist in huis te hebben.

3. ARBO beleid
Gordon kan alle procedures opstellen, maar heeft de voorkeur 
dat het bedrijf haar eigen beleid zelf vormgeeft. “het bedrijf 
zal het beleid beter begrijpen en het eigen maken als het 
intern opgesteld wordt. Ik zal dit proces ondersteunen met 
advies, documentatie en een eenvoudige structuur.”

De verantwoordelijke medewerker moet een aangewezen 
"bevoegd persoon' zijn, zoals in sommige landen ook vereist 
door de wetgeving. Die bevoegdheid kan worden verkregen 
door begeleiding of een officiële opleiding, die beide door 
Gordon aangeboden worden.

4. Risico analyse
In deze fase worden de risico’s beschreven die tijdens  
de inspectie werden geconstateerd. Zij worden gemeten  
en daarna worden de acties bepaald die deze risico’s moeten 
reduceren of geheel wegnemen. Ook in dit geval draagt 
Gordon graag zijn kennis over, zodat het bedrijf dit later  
zelf kan uitvoeren.

“Het is een proces waarin de manager en de consultant  
de medewerkers kan betrekken en dit is belangrijk bij het 
opbouwen van een veiligheidscultuur. Sommige mensen 
zien de ARBO kwesties als een last, maar het merendeel  
van de werknemers zijn meestal erg blij om een 
veiligheidsadviseur op het terrein te zien. Het geeft aan  
dat het bedrijf om hen geeft.”

Gordon merkt op dat er verschillende risicogebieden  
te onderscheiden zijn, zoals vuur, milieugevaarlijke  
stoffen, gezondheid, trillingen, lawaai, handmatig tillen  
en vele andere. 

“Het is belangrijk om bewust te zijn van al deze soorten  
en hoe ze onderling verbonden zijn. Zo kan bijvoorbeeld  
een risicobeoordeling over brandgevaar laat zien dat intern 
transportmaterieel vaak uitgangen blokkeren.  
Of een evaluatie van de algehele gezondheid van de 
heftruckchauffeurs kan zaken als slecht zicht, slecht horen of 
beroerde conditie aan het licht brengen.”

5. Meldsysteem van incidenten
“Des te meer (bijna) ongevallen uw medewerkers 
rapporteren, des te beter toekomstige ongelukken 
voorkomen kunnen worden,” volgens Gordon. “Je moet 
werknemers aanmoedigen om deze ‘bijna-ongelukken’  
(= reden tot zorg) te melden, zodat de werkomgeving 
daadwerkelijk veiliger kan worden gemaakt.”

Hij vervolgt: ”Maak het vooral gemakkelijk en eenvoudig 
voor mensen om deze informatie te geven. En neem vooral 
de ‘schuldcultuur’ weg. Bekijk elk geval in relatie tot de ernst 
van het incident en – belangrijk! – geef feedback naar de 
medewerkers omtrent de opvolging. Hou de veranderingen 
in de gaten en kijk of er daadwerkelijk een verbetering  
te constateren is.” 

6. Opleidingen
Er dient een gedetailleerd opleidingsplan te zijn met 
gegevens van alle medewerkers. Naast een regelmatige 
opfriscursus beveelt Gordon bijscholing moet worden 
gegeven als er veranderingen plaatsvinden, zoals nieuw 
materieel, activiteiten, bevorderingen of lange afwezigheid.

Hij voegt toe: “Veiligheidstraining is belangrijk voor elk 
niveau. Directieleden en medewerker op de werkvloer 
moeten alle veiligheidsprocedures goed begrijpen, maar  
het is vooral het leidinggevende (midden)kader dat het 
meest moet worden bijgeschoold. Het zijn hun beslissingen 
en acties die het meeste effect zullen sorteren.” n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

1.     Gordon Fuller.

2.    Medewerkers worden blij als zij een 
veiligheidsinspecteur zien. Het toont 
aan dat het bedrijf om hen geeft.

3.    Het opleiden van de managers 
is bijzonder belangrijk.

4.    Het bedrijf moet haar eigen ARBO 
beleid goed begrijpen en omarmen.

Brengt u, zonder het te weten, uw medewerkers en bedrijf in gevaar? Om meer inzicht 
te krijgen in de stappen die een bedrijf moet nemen om veerkrachtig moeten zijn en 
haar personeel te beschermen, praat, Mark Nicholson met een internationaal risico 
expert op het gebied van ARBO(arbeidsomstandigheden)- en milieuzaken.

Is uw organisatie  
wel veilig genoeg?
Ga voor het beste advies over materials 
handling veiligheid naar een professional

Gordon Fuller van de RCES (‘Risk Control and 
Environmental Services’) is een ervaren consultant 
die vele bedrijven wereldwijd heeft geholpen  

om de werkomgeving te verbeteren. Hoewel er behoorlijke 
verschillen bestaan tussen bedrijventerreinen, kunnen  
de ARBO principes overal worden toegepast. Gordon  
zou de materials handling professionals die eureka lezen  
graag de volgende vraag stellen: is uw organisatie wel  
veilig genoeg?

“Veiligheid draait niet alleen om het beschermen van de 
medewerkers. Het gaat om het beschermen van je bedrijf. 
Hoeveel kost het huidige gebrek aan veiligheid eigenlijk? 
Zelfs bij kleine ongevallen lopen de kosten door verlies  
van productiviteit, schadeherstel, ziekteverzuim en 
reputatieschade al snel hoog op. En hoe zit dat dan bij een 
zwaar ongeval? Denk je dat het jou nooit zal overkomen?”

Een uitdrukking die hij vaak hoort is: “we hebben nog 
nooit een ernstig ongeval gehad.” Maar dat betekent niet  
dat er geen verdere veiligheidsmaatregelen nodig zijn.  
Hij ziet dit als een verkeerde houding.

“Is het bekend wat je risicoprofiel is? Wordt dat überhaupt 
gemeten en geëvalueerd? Zo niet, dan heb je simpelweg 
geluk gehad. In elke bedrijfssituatie schuilt een risico,  
maar het belangrijkste is om dit te onderkennen en het  
te beheersen.”

Als een bedrijf Gordon vraagt om een advies, dan past hij 
zijn gebruikelijke stapsgewijze methode toe om de veiligheid 
te verbeteren:

Vind een goede adviseur
Dit artikel geeft een eenvoudig overzicht van de  
elementen in professioneel ontwikkeld plan voor de 
verbetering van de veiligheid, maar een consultant zal nog 
veel meer inzicht kunnen verschaffen en het bedrijf tijdens 
het hele proces kunnen begeleiden. Maar hoe vind je de 
juiste adviseur?

“Kijk naar de leden van de beroepsorganisaties,” 
adviseert Gordon Fuller. “Vraag de organisatie om het 
lidmaatschap te bevestigen en het profiel van het lid 
te tonen. Zoek naar bevestiging van de vaardigheden 
en ervaring. Vraag naar referenties zoals je dat bij elke 
andere consultant doet. Een goede adviseur vind het 
niet erg om goed gescreend te worden.”

De geïnterviewde
Gordon Fuller is lid van het ‘International Institute  
of Risk and Safety Management’, lid van de ‘Royal 
Society for Protection of Health’ en via het Britse  
ARBO instituut een bevoegd veiligheidsadviseur.

Vanuit Cornwall in de Verenigd Koninkrijk  
reist hij over de hele wereld om te adviseren  
over veiligheid op de werkplek. De meest 
extremearbeidsomstandigheden maakte hij mee op  
de olievelden bij de Iraakse grens, waar zaken als 
ontvoering en moord tot de typische risico’s behoorden.

Zijn werk is zeer gevarieerd. Zo heeft hij eens  
een natuurfotograaf geholpen bij het in kaart brengen 
van de risico’s tijdens het fotograferen van leeuwen  
en andere grote dieren in de Afrikaanse wildernis.

Voor meer informatie over  
ARBO advisering ga naar: 
www.rces-ltd.com
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Whatever materials handling equipment  
you need, our global network of Cat lift trucks 
dealers is equipped to provide the solution.

Our constant investment in selecting, 
developing and supporting our dealer 
network ensures you receive not just the  
best equipment but the best service, advice 
and support in the industry.


