
Investeren in magazijnauto-
matisering kan al vanaf dag 
één geld opleveren. Warehouse 
managementsystemen op basis 
van barcodes maken opslag en 
orderpicking eenvoudig. Maar 
dit kan nóg efficiënter als bedrij-
ven bovendien gebruikmaken 
van shuttle-magazijnstellingen 
en zelfsturende transportmid-
delen. 

Wynand Wimmers en Jean-Pierre 
 Jorissen van Frissen Intern Transport 
BV uit Valkenburg adviseren dagelijks 
klanten over optimalisering van hun ma-
gazijnopslag en warehousing. “Iedereen 
kent wel de beelden van talloze robots 
op een rij die voor een groot deel zelf-
standig een auto in elkaar zetten. Veel 
minder bekend is dat je bijvoorbeeld ook 
in steeds meer magazijnen en produc-
tieplants zelfstandig opererende trans-
portmiddelen tegenkomt. We zagen deze 

‘automated guided vehicles’ (AVG’s) in de 
regio Venlo met z’n vele logistieke bedrij-
ven al vroeg sterk opkomen. Maar ook in 
Zuid-Limburg gaan veel bedrijven inmid-
dels over tot het plaatsen van een geau-
tomatiseerd pallet shuttlesysteem. Met 
de innovatieve opslagsystemen wordt 
het zelfs mogelijk om op met behulp van 
laserprecisie de magazijnstellingen – en 
dus de beschikbare opslagruimte – nog 
optimaler te benutten. AVG’s plaatsen 
goederen in de stelling en halen ze weer 
op. Snel, secuur en volautomatisch.”

Bedrijven met grote magazijnen, zoals 
bijvoorbeeld pakketverwerkers, kunnen 
tegenwoordig moeilijk aan voldoende 
personeel komen. De 24 uurseconomie 
vraagt steeds vaker om meerploegen-
diensten. Dan kunnen zelfsturende trans-
portmiddelen uitkomst bieden en een 
groot deel van de orderpicking voor hun 
rekening nemen. 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week, 365 dagen per jaar. 

Innovatie in intern transport
Frissen Intern Transport BV loopt 
voorop met de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van magazijnopslag en 
interne transportmiddelen. Wimmers 
en Jorissen kennen de vragen en pro-
blemen waar ondernemers tegenaan 
lopen. “Wij denken met onze klanten mee 
over hoe je met innovatieve middelen 
en uitgekiende totaalconcepten meer 
rendement uit je opslag, distributie en/
of warehousing kunt halen. Zo komen 
we tot het ideale totaalconcept. Van de 
verzwaarde tussenvloer en de opstelling 
van de stellingen tot en met de benodigde 
interne transportmiddelen en de service 
om alle materieel continu in bedrijf te 
houden. Door middel van simulatie-

modellen voorspellen we eenvoudig de 
terugverdientijd voor de investeringen. 
Het terugverdienen begint vaak al vanaf 
dag één. Bedrijven als B&R Premium 
Logistics, Arion Nederland en Limpens 
Logistics hebben vooruitlopend op verde-
re automatisering alvast pallet shuttlesy-
temen met stellingen geplaatst. Bij Sappi 
in Maastricht zijn ze een stap verder, 
want daar loopt op een andere afdeling al 
de 2e serie AGV’s.”

Van eenvoudig tot complex
Geautomatiseerde magazijnstellingen 
en transportmiddelen door middel van 
eenvoudige AGV’s, volledig geautomati-

seerde AGV’s of Dual Drive+ oplossingen 
zijn niet alleen innovaties voor de grote 
bedrijven. Ook in kleinere bedrijven 
kan innovatieve opslag en orderpicking 
rendabel zijn. Een kleine ploeg van twee 
medewerkers kan dan al grote orders 
verwerken. “Een bedrijf hoeft ook niet 
alles in een keer om te gooien: met onze 
kennis en ervaring kunnen we onze 
klanten uitstekend adviseren hoe ze hun 
warehousing gefaseerd kunnen upgra-
den. We hebben zelfs complete pro-
ductieplants van assemblagebedrijven 
volledig logistiek uitgerust. Je hoeft daar 
zelfs de verwarming en verlichting niet 
voor aan te laten.” 
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