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Managementsamenvatting 
	
Bij	de	afdeling	Production	Support	van	Remeha	B.V.	heerst	het	gevoel	dat	zij	meer	gebruik	
kunnen	 maken	 van	 mogelijkheden	 tot	 automatisering	 en	 robotisering	 van	 de	 interne	
logistiek.	 Na	 aanleiding	 van	 deze	 vraag	 is	 een	 onderzoek	 opgesteld	 om	 een	 serie	 van	
alternatieven	aan	Remeha	voor	te	stellen,	die	op	basis	van	automatisering	en	robotisering	
de	fysieke	werkbelasting	verlicht,	de	kosten	reduceert	en	de	kwaliteit	blijft	behouden.			
	
Het	 onderzoek	 begint	 met	 het	 inventariseren	 van	 de	 processen	 die	 plaatsvinden	 bij	 de	
interne	 logistiek,	 daaruit	 zijn	 drie	 gebieden	 geselecteerd	waarvan	wordt	 geacht	 dat	 deze	
vatbaar	zijn	voor	automatisering	en	robotisering.	

Het tellen van artikelen 
Orderpickers	voor	de	afdeling	productie	spare	parts	moeten	vaak	kleine	artikelen	bij	elkaar	
verzamelen,	 in	 combinatie	met	een	hoge	ordergrootte	maakt	het	 tellen	van	artikelen	een	
zeer	arbeidsintensief	proces	met	een	hoge	kans	op	fouten.		
	
Het	 gebruik	 van	 een	 telweegschaal	 of	 een	 telmachine	 kan	 een	 oplossing	 bieden.	 Zij	 zijn	
beide	nauwkeurig	genoeg	en	ze	kunnen	artikelen,	zeker	in	hogere	ordergroottes,	sneller	dan	
handmatig	 tellen.	De	 telmachine	 van	Data-Technologies	 kan	bijna	100%	kwaliteit	 leveren,	
maar	het	nadeel	is	zijn	zeer	hoge	aanschafprijs	en	de	telmachine	kan	voor	maar	gemiddeld	
dertien	 tellingen	 per	 dag	 gebruikt	 worden.	 De	 telweegschaal	 van	 Mettler	 Toledo	 is	 de	
betere	oplossing,	als	deze	de	referentie	gewichten	van	173	artikelen	kan	opslaan.	Hierdoor	
wordt	de	setup	tijd	aanzienlijk	verlaagd	en	maakt	dat	de	terugverdientijd	van	0,26	jaar	van	
twee	telweegschalen	het	meer	dan	waard.		

Het orderpicken in het spare parts magazijn 
Uit	de	theorie	is	gebleken	dat	het	picken	van	orders	het	meest	arbeidsintensieve	proces	van	
een	magazijn	is,	daarom	is	dit	een	goede	kandidaat	om	robotisering	toe	te	passen.	Van	de	
zes	 alternatieven	 voor	 het	 robotiseren	 van	 het	 spare	 parts	 magazijn	 zijn	 er	 twee	
mogelijkheden	 goed	 toepasbaar,	 een	 carrousel	 systeem	 en	 het	 AutoStore	 systeem.	 De	
overige	oplossingen	vallen	af	aangezien	zij	gemaakt	zijn	om	veel	meer	orderregels	dan	nodig	
is	 te	 verwerken	 of	 niet	 in	 het	magazijn	 passen	 aangezien	 het	 spare	 parts	magazijn	 geen	
hoogbouw	magazijn	is.		
	
De	 artikelen	 zijn	 opgedeeld	 in	 A,	 B,	 C,	 D	 en	 E	 artikelen,	 deze	 zijn	 opgedeeld	 in	 de	
omloopsnelheid	van	respectievelijk	hoog,	 laag	en	geen	 (fast-movers,	 slow-movers	en	non-
movers).	Als	dit	vergeleken	wordt	met	de	ruimte	die	artikelen	in	beslag	nemen,	bezetten	de	
fast-movers	voor	13%,	de	slow-movers	55%	en	de	non-movers	32%	van	de	ruimte	in	beslag.		
	
De	 carrousel	 die	 het	 beste	 past	 in	 het	 spare	 parts	 magazijn	 en	 waarvan	 de	 leverancier	
bekend	is	bij	Remeha	is	de	Kardex	Megamat	RS350.	Niet	alle	artikelen	zijn	geschikt	voor	die	
carrousel,	 alleen	 de	 artikelen	 die	 opgeslagen	 zijn	 in	 bakjes,	 dozen	 en	 kratten	 kunnen	
opgeslagen	 worden.	 In	 totaal	 zijn	 er	 vijf	 carrousels	 nodig	 om	 deze	 artikelen	 op	 te	 slaan,	
daarmee	 komen	 de	 kosten	 voor	 de	 implementatie	 uit	 op	 ongeveer	 €400.000.	 Met	 de	
implementatie	 van	 vijf	 Kardex	 carrousels	wordt	de	 reistijd	 van	orderpickers	 geëlimineerd,	
daarmee	komen	de	besparingen	uit	op	ongeveer	€120.000.	De	terugverdientijd	is	3,54	jaar.		
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Met	 het	 AutoStore	 kunnen	 bijna	 alle	 artikelen	 worden	 opgeslagen,	 in	 totaal	 zijn	 30.000	
kratjes	 nodig,	 wat	 neerkomt	 met	 een	 oppervlakte	 van	 740	 m2.	 De	 helft	 van	 de	 ruimte	
vergeleken	met	de	huidige	situatie.	De	opstelling	van	het	AutoStore	systeem	is	mede	door	
het	 aantal	 orderregels	 dat	 verwerkt	 moet	 worden	 (<1000	 p/d)	 en	 de	 structuur	 van	 de	
artikelen	 (klein	 aandeel	 fast-movers,	 groot	 aandeel	 slow-	 en	 non-movers)	 geschikt	 voor	
implementatie.	 Er	 zijn	 ongeveer	 vijf	 robots	 nodig	 en	 minimaal	 twee	 poortjes.	 De	 totale	
kosten	worden	geschat	op	ongeveer	€2,8	miljoen,	met	een	besparing	van	13,5	werknemers	
komen	de	baten	uit	op	€675.000.	De	besparing	van	ruimte	is	niet	uitgedrukt	in	een	prijs.	De	
terugverdientijd	komt	uit	op	4,2	jaar.		
	
De	keuze	die	Remeha	moet	maken	tussen	de	twee	systemen	hangt	voor	het	grootste	deel	af	
van	de	mate	van	investering	die	zij	bereid	zijn	te	maken.	De	zeer	hoge	investering	in	het	
AutoStore	systeem	betaalt	zich	op	lange	termijn	met	een	grotere	factor	terug	dan	de	lagere	
investering	in	het	carrousel	systeem.		

Voorraad naar de baan  
Bij	Remeha	bestaat	de	gedachte	om	de	productievoorraad	van	het	productiemagazijn	naar	
de	 assemblagebaan	 te	 verhuizen.	 Op	 deze	 manier	 kunnen	 de	 hoeveelheid	 voorraden	
gereduceerd	worden	en	wordt	het	proces	van	het	tussentijds	opslaan	geëlimineerd.	Gezien	
de	grootte	van	dit	onderzoek	en	de	beperking	in	tijd	is	er	gekozen	om	alleen	de	Batenburg	
bakjes	te	beschouwen.		
	
Er	 is	per	locatie	aan	de	assemblagebaan	inzicht	in	het	verbruik	van	de	Batenburg	artikelen	
verkregen,	 zodat	 daar	 de	 bestelfrequentie	 per	 artikel	 op	 afgestemd	 kan	 worden.	 De	
restrictie	 is	 dat	 er	 niet	 meer	 dan	 vijf	 bakjes	 per	 locatie	 aanwezig	 kunnen	 zijn.	 Van	 drie	
gesimuleerde	 bestel	 situaties	 is	 de	 uitkomst	 dat	 het	 verhuizen	 van	 de	 productievoorraad	
naar	de	assemblagebanen	alleen	mogelijk	 is,	 indien	er	dagelijks	geleverd	kan	worden	voor	
enkele	artikelen.		

Aanbeveling 
In	 het	 volgende	 overzicht	 staat	weergeven	welke	 aanbevelingen	 relevant	 zijn	 voor	welke	
personen	 binnen	 Remeha,	 daarnaast	 staat	 de	 actie	 weergeven	 die	 de	 personen	 binnen	
Remeha	moeten	uitvoeren.		
	
Aanbeveling:	 Actor:	 Actie:	
Aanschaf	Mettler	
Toledo	
Telweegschaal	

Afdeling	
Logistic	
Support		

- Bepalen	welke	specificaties	omrent	weegbereik	en	
afleesnauwkeurigheid	gewenst	zijn.	

- De	referentiegewichten	in	het	geheugen	van	de	
telweegschaal	opslaan.		

Robotiseren	order-
picken	in	het	spare	
parts	magazijn	

Manager	
Logistiek	en	
Director	
Operations	

- Bepalen	of	de	hoogte	van	de	investering	in	het	AutoStore	
systeem	gemaakt	kan	worden.	

- Zo	ja,	een	keuze	maken	tussen	de	drie	leveranciers.		
- Zo	nee,	bepalen	of	de	hoogte	van	de	investering	in	vijf	

Kardex	carrousels	gemaakt	kan	worden.		

Voorraad	naar	
baan	

Afdeling	
logistiek	

- Afspraak	met	de	leverancier	batenburg	maken	over	
dagelijkse	leveringen.	

- Stellingen	naast	de	assemblagebaan	plaatsen	voor	de	
Batenburg	bakjes.	
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Begrippenli jst  
	
Bulk	artikel:		 Een	 artikel	 dat	 op	 bulk	 locatie	 ligt,	 vanuit	 de	 bulk	

locatie	wordt	de	pick	locatie	aangevuld.		
Bulk	opslag:	 De	 opslagruimte	 naast	 de	 docks,	 hier	 worden	 alle	

artikelen	 met	 veel	 volume	 opgeslagen.	 Voorbeelden	
zijn	 pallets	 met	 de	 behuizingen	 van	 cv-ketels,		
verpakkingsmateriaal	en	emballage	goederen.		

EP:	 Elektrische	palletwagen.	
Handpallettruck:	 	 	 Een	handwagen	die	pallets	kan	verplaatsen.	
Inpak	afdeling	(extern):	 Een	van	de	twee	afdelingen	van	productie	spare	parts,	

zij	verwerken	orders	voor	de	externe	klant.		
Orderpicker:	 Een	 werknemer	 die	 artikelen	 bij	 elkaar	 verzameld	

volgens	een	order,	dit	is	de	‘normale’	orderpicker.		
Orderregel:		 Iedere	order	bestaat	uit	een	aantal	orderregels,	in	een	

orderregel	moet	het	artikel	en	de	hoeveelheid	staan.		
Pick	artikel:	 De	orderregels	worden	verzameld	vanuit	de	locatie	van	

een	pick	artikel.	Als	de	voorraad	op	een	pick	locatie	op	
is,	 wordt	 deze	 aangevuld	 door	 de	 voorraad	 van	 een	
bulk	locatie.	

Pick	to	light:	 Het	pick	to	light	systeem	geeft	met	een	lichtje	aan	welk	
artikel	er	gepakt	moet	worden,	op	een	display	staat	het	
aantal	weergeven.		

Plastic-wikkel-machine:	 De	 plastic-wikkel-machine	 verpakt	 pallets	met	 daarop	
artikelen	 in,	door	met	een	plastic	 folie	 langs	de	pallet	
heen	te	gaan.	Dit	doet	deze	machine	automatisch.		

Productie	magazijn:		 Het	magazijn	naast	de	productielijnen,	 in	dit	magazijn	
zijn	de	artikelen	opgeslagen	die	gebruikt	worden	voor	
het	assembleren	van	cv-ketels.		

Reach	truck:	 	 	 	 Een	elektrische	vorkheftruck.	
Spare	parts	magazijn:	 In	dit	magazijn	worden	reserve	onderdelen	opgeslagen,	

deze	bestaan	uit	verpakte	en	niet	verpakte	artikelen.		
Snelweg:	 Het	 hoofdgangpad	 wordt	 bij	 Remeha	 de	 snelweg	

genoemd.	 De	 snelweg	 ligt	 tussen	 het	 productie	
magazijn	en	de	docks	in.	Iedereen	die	ter	voet	is,	dient	
de	snelweg	te	vermijden.		

Strap-verpakkingsmachine:	 De	 strap-verpakkingsmachine	 helpt	 een	 medewerker		
plastics	bandjes	om	dozen	en	pallets	heen	te	plaatsen,	
zodat	deze	stevig	vast	komen	te	zitten.		

TO’s:	 	 	 	 	 Transport	Orders.		
TSP	truck:	 De	TSP	(Turret	Stock	Picker)	is	een	model	vorkheftruck.	

De	 TSP	 heeft	 een	 draaiende	 voorvork	 waardoor	 die	
pallets	kan	vervoeren	en	picken	in	smalle	gangen.		

Treintje:	 Een	elektrisch	voertuig	gekoppeld	aan	een	kar,	waarop	
de	 productievoorraad	 in	 dozen	 en	 kratjes	 vervoerd	
mee	worden.		
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Wave	machine:	 Net	 als	 de	 TSP	 is	 de	Wave	 (Work	 Assist	 Vehicle)	 een	
model	heftruck,	alleen	zonder	de	vorken.	Met	de	Wave	
machine	 kunnen	 orderpickers	 omhoog	 bewegen,	 om	
zo	 de	 hoger	 liggende	 artikelen	 in	 dozen	 en	 kratjes	 te	
kunnen	 verzamelen.	 De	 elektrische	 machine	 kan	
maximaal	 3	 meter	 omhoog	 uitreiken,	 wat	 ongeveer	
overeenkomt	met	de	4e	vloer	van	de	stelling.	Voor	de	
hoogste	vloer	is	de	TSP	nodig.		

Verpak	afdeling	(intern):		 Een	van	de	twee	afdelingen	van	productie	spare	parts,	
zij	 verwerken	 de	 orders	 voor	 de	 interne	 klant	 (inpak	
afdeling).		
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1  Inleiding 
	
In	het	kader	van	de	afronding	van	mijn	bachelor	opleiding	Technische	Bedrijfskunde	aan	de	
Universiteit	 Twente	 is	 er	 onderzoek	 gedaan	 bij	 Remeha	 B.V.	 te	 Apeldoorn	 naar	 de	
mogelijkheden	 om	 huidige	 technieken	met	 betrekking	 tot	 automatisering	 en	 robotisering	
toe	te	passen	bij	de	interne	logistiek.	De	bevindingen	van	het	onderzoek	zijn	beschreven	in	
dit	rapport.			
	
Remeha	 B.V.	 is	 een	 fabrikant	 van	 verwarmingsproducten	 gevestigd	 in	 Apeldoorn.	 Zij	 zijn	
begonnen	als	klein	familiebedrijf,	maar	inmiddels	zijn	zij	uitgegroeid	tot	de	twee	na	grootste	
cv-ketel	fabrikant	van	Nederland.	Met	ongeveer	500	medewerkers	behaalt	Remeha	B.V.	een	
jaaromzet	van	ongeveer	€150	miljoen	in	de	Nederlandse	markt	en	ongeveer	€150	miljoen	in	
de	Europese	markt.	Bekende	plekken	waar	Remeha	B.V.	mensen	een	warm	hart	toedraagt	
zijn	de	Amsterdam	Arena,	Schiphol	airport	en	de	Euromast	in	Rotterdam.		
	
Begin	2009	had	Remeha	B.V.	de	visie	om	nog	harder	 te	groeien,	dit	hebben	zij	doorgezet	
door	een	aantal	overnames	in	Frankrijk	en	in	Engeland	te	ondernemen.	Daar	heeft	Remeha	
B.V.	 het	 voor	 elkaar	 gekregen	 om	 cv-ketel	 fabrikanten	 over	 te	 nemen	 die	 meer	 dan	
tweemaal	 zoveel	 cv-ketels	 produceerden	 als	 Remeha	 B.V.	 zelf	 deed.	 Hieruit	 ontstond	 de	
BDR-Thermea,	 vanuit	 het	 hoofdkantoor	 naast	 de	 Remeha	 fabriek	 in	 Apeldoorn	 sturen	 zij	
6300	 werknemers	 aan.	 Met	 een	 jaaromzet	 van	 €1,8	 miljard	 zijn	 zij	 de	 vier	 na	 grootste	
fabrikant	van	verwarmingsproducten	in	Europa.		
		
Remeha	B.V.	voorziet	haar	klanten,	naast	cv-ketels,	ook	van	reserve	onderdelen.	De	reserve	
onderdelen	liggen	opgeslagen	in	het	magazijn	naast	de	productiehal,	vanuit	daar	worden	zij	
verpakt	in	setjes	en	verstuurd.		

1.1  Aanleiding  
Bij	Remeha	B.V.	worden	cv-ketels	geassembleerd	en	reserve	onderdelen	geleverd	aan	haar	
klanten.	Dit	gaat	al	jaren	prima,	maar	bij	de	afdeling	Production	Support	heerst	het	gevoel	
dat	ze	meer	gebruik	kunnen	maken	van	de	mogelijkheden	op	het	gebied	van	automatisering	
en	 robotisering.	 Soort	gelijke	bedrijven	hebben	hun	productieproces	anders	 ingericht	met	
hier	en	daar	meer	vormen	van	automatisering	en	robotisering.	Tevens	stammen	veel	vaste	
medewerkers	 uit	 de	 tijd	 dat	 er	 gietijzeren	 cv-ketels	 bij	 Remeha	B.V.	werden	 gegoten.	Dit	
was	fysiek	zwaar	werk	en	daar	merken	de	vaste	medewerkers	nu	de	gevolgen	van.		
	
In	dit	 onderzoek	wordt	uitsluitend	gekeken	naar	de	 interne	 logistiek	 van	Remeha	B.V.	De	
interne	logistiek	houdt	in	dat	het	gaat	om	de	stroom	van	alle	goederen	die	de	fabriek	ingaat	
en	 weer	 uitgaat.	 De	 stroom	 van	 goederen	 binnen	 de	 assemblagebanen	 wordt	 in	 dit	
onderzoek	buiten	beschouwing	gelaten.			
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Volgens	de	afdeling	Production	support	kan	de	interne	logistiek	efficiënter	worden,	maar	
wel	met	het	oog	op:	
	

- Verlichten	van	fysieke	werkzaamheden	voor	ouder	wordende	medewerkers;	
- De	borging	van	kwaliteit;	
- Kostprijsreductie.		

	
De	 afdeling	 Production	 Support	 denkt	 met	 behulp	 van	 een	 student	 Technische	
Bedrijfskunde	 een	 nieuwe	 visie	 kan	 ontstaan	 met	 betrekking	 tot	 automatisering	 en	
robotiseren	van	de	interne	logistiek.		

1.2  Plan van aanpak  
Om	 het	 onderzoek	 goed	 te	 laten	 verlopen,	 wordt	 er	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 algemene	
bedrijfskundige	probleemaanpak	(ABP).	De	ABP	is	een	stappenplan,	dat	de	basis	vormt	van	
een	 onderzoek,	 en	 dat	 leidt	 naar	 de	 gewenste	 oplossing.	 Het	 stappenplan	 is	 als	 volgt	
opgebouwd	(Heerkens,	2012):	
	

1. Probleemidentificatie;	
De	eerste	stap	bestaat	uit	het	identificeren	van	problemen,	deze	problemen	worden	
met	 behulp	 van	 een	 probleemkluwen	 in	 kaart	 gebracht.	 Problemen	 die	 dezelfde	
samenhang	 hebben	 vormen	 een	 tak,	 aan	 het	 eind	 van	 ieder	 tak	 staat	 het	
kernprobleem.	

2. Formuleren	van	de	probleemaanpak;	
De	 tweede	 stap	bestaat	 uit	 het	 analyseren	 van	de	problemen,	 hieruit	 ontstaan	de	
hoofdvraag	en	de	deelvragen.	Het	antwoord	op	deze	vragen	moeten	een	oplossing	
vormen	voor	de	kernproblemen.	

3. Probleemanalyse;	
In	 deze	 stap	wordt	 de	 deelvragen	 beantwoord	 die	met	 de	 huidige	 situatie	 van	 de	
interne	logistiek	bij	Remeha	B.V.	te	maken	hebben	beschreven.	

4. Formulering	alternatieve	oplossingen;	
De	vierde	stap	bestaat	uit	het	formuleren	van	oplossingen	van	de	deelvragen.	

5. Beslissen;	
Bij	 meerdere	 oplossingen	 moet	 er	 voor	 de	 beste	 oplossing	 gekozen	 worden,	 dat	
gebeurt	in	deze	stap.	Hiermee	wordt	een	antwoord	gegeven	op	de	hoofdvraag.	

6. Implementatie;	
In	deze	stap	wordt	er	gekeken	wat	er	gedaan	moet	worden	om	de	gekozen	oplossing	
te	implementeren.	

7. Evaluatie.	
Alle	 fases	 worden	 geëvalueerd	 aan	 de	 hand	 van	 het	 verkregen	 resultaat	 van	 de	
gekozen	oplossing.	

	
Het	onderzoeksverslag	dient	er	voor	om	het	onderzoek	zo	goed	mogelijk	te	onderbouwen,	
daarom	 heeft	 het	 verslag	 de	 volgende	 structuur.	 Eerst	 worden	 er	 vragen	 opgesteld	 om	
daarmee	de	hoofdvraag	 te	 kunnen	beantwoorden.	De	uitwerking	 van	elke	 vraag	heeft	de	
volgende	structuur:	de	huidige	situatie	van	het	proces,	de	mogelijkheden	om	die	situatie	te	
verbeteren	en	uitwerking	van	de	gekozen	oplossing.		
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Om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 problemen	 en	 structuur	 bij	 Remeha	 B.V.	 zijn	 de	 logistieke	
processen	 geobserveerd,	 er	 is	 met	 de	 werknemers	 gesproken	 en	 ben	 ik	 zelf	 mee	 gaan	
draaien	 op	 verschillende	 werkplekken	 binnen	 de	 logistiek.	 Door	 het	 zelf	 uitvoeren	 van	
handelingen,	wordt	het	beste	een	beeld	gecreëerd	van	de	interne	logistiek.	Daarnaast	is	er	
enorm	 veel	 data	 aanwezig,	 dat	maakt	 het	 filteren	 naar	 de	 juiste	 data	 erg	 belangrijk.	 Om	
meer	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 huidige	mogelijkheden	 op	 het	 gebied	 van	 automatiseren	 en	
robotiseren	is	er,	naast	het	verzamelen	van	informatie	op	internet,	een	bezoek	gebracht	aan	
twee	 evenementen.	 Het	 eerste	 evenement	 is	 de	 Technishow,	 dit	 is	 een	 beurs	 waar	
bedrijven	hun	technieken	op	het	gebied	van	automatisering	en	robotiseren	laten	zien.	Het	
tweede	evenement	is	de	Swisslog	inspiratiedag,	waarbij	Swisslog	de	implementatie	van	het	
gerobotiseerde	 magazijn	 van	 het	 distributiecentrum	 van	 Xenos	 lieten	 zien.	 Daar	 was	 de	
mogelijkheid	om	demo	modellen,	die	het	parts-to-picker	principe	ondersteunen,	te	zien	en	
vragen	te	stellen	aan	de	mensen	van	Swisslog.		
	
Met	 deze	 informatie	 ben	 ik	 opzoek	 gegaan	 naar	 literatuur	 die	 geschikt	 is	 bij	 het	
ondersteunen	van	het	beantwoorden	van	de	hoofd-	en	deelvragen.	Het	 theoretisch	kader	
wordt	beschreven	in	het	tweede	hoofdstuk.	Dit	moet	inzicht	geven	in	de	basisprocessen	van	
een	 logistieke	 omgeving,	maar	 ook	 nieuwe	 inzichten	 verschaffen	 in	 de	mogelijkheden	 tot	
automatisering	en	robotisering	van	logistieke	processen.	
	
Voor	het	derde	hoofdstuk;	de	huidige	situatie	van	de	interne	logistiek	bij	Remeha	B.V.	zijn	
de	 materiaal	 stromen	 op	 dezelfde	 manier	 geanalyseerd	 als	 bij	 het	 verkrijgen	 van	 de	
problemen	en	structuur	bij	Remeha	B.V.	Vooral	door	zelf	een	aantal	dagen	in	de	voeten	te	
staan	van	een	 logistiek	medewerker	zijn	de	verschillende	stromen	van	materialen	goed	 in	
beeld	gebracht.	
	
In	de	hoofstukken	vier	tot	en	met	zes	worden	er	mogelijkheden	richting	automatisering	en	
robotisering	 voor	 drie	 verschillende	 processen	 uitgewerkt.	 De	 huidige	 situatie	 van	 dat	
proces	 wordt	 eerst	 beschreven,	 daarna	 worden	 er	 een	 aantal	 oplossingen	 uitgewerkt	 en	
vervolgens	wordt	de	beste	oplossing	gekozen.		
	
Hoofdstuk	 zeven	geeft	 een	 terugkoppeling	naar	de	 theorie	en	 in	hoofdstuk	acht	 staan	de	
stappen	die	Remeha	moet	nemen	om	de	beschreven	oplossingen	te	implementeren.		
	
Het	onderzoek	maakt	gebruik	van	kwantitatieve	 informatie	en	kwalitatieve	 informatie.	De	
kwantitatieve	informatie	 is	veelal	verkregen	door	het	SAP	systeem	dat	Remeha	B.V.	heeft,	
hiermee	worden	vooral	berekeningen	gedaan	in	Excel.	De	kwalitatieve	informatie	heeft	met	
name	bijgedragen	aan	het	formuleren	van	de	probleemkluwen,	het	geven	van	inzichten	bij	
de	 processen	 in	 de	 fabriek	 en	 het	 verschaffen	 van	 argumenten	 voor	 de	 zogeheten	 soft	
benefits.		
	
Er	 worden	 binnen	 Remeha	 B.V.	 veel	 verschillende	 termen	 gebruikt	 die	 niet	 altijd	 voor	
zichzelf	 spreken,	daarom	 is	 er	een	begrippenlijst	opgesteld	die	 te	 vinden	 is	 aan	het	begin	
van	 dit	 verslag.	 Voor	 de	 lezer	 van	 dit	 onderzoek	 is	 het	 handig	 om	 eerst	 een	 blik	 op	 de	
begrippenlijst	 te	werpen,	 zodat	de	 termen	die	 in	dit	onderzoek	gebruikt	worden	duidelijk	
zijn.		
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1.3  Probleem identif icatie 
De	eerste	stap	van	het	onderzoek	is	het	in	kaart	brengen	van	alle	processen	met	de	daarbij	
behorende	problemen.	Door	met	de	werknemers	 van	 logistiek	mee	 te	 lopen,	 zelf	mee	 te	
werken	en	processen	te	observeren	zijn	problemen	kenbaar	gemaakt.	De	causale	verbanden	
tussen	 deze	 problemen	 worden	 middels	 een	 probleemkluwen	 in	 figuur	 1-1	 herkenbaar	
gemaakt.	
	
De	 probleemkluwen	 is	 opgedeeld	 in	 verschillende	 takken.	 Een	 tak	 geeft	 aan	 dat	 het	 een	
groep	van	samenhangende	problemen	is	die	samen	een	keten	vormen.	Het	probleem	dat	de	
hoofdoorzaak	van	die	keten	is,	wordt	beschreven	als	het	kernprobleem.	Dit	is	weergeven	in	
de	oranje	vlakken.	In	het	licht	rode	vlak	is	een	probleem	te	zien	die	buiten	de	scope	van	het	
onderzoek	valt.	
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Figuur	1-1:	De	probleemkluwen	van	de	interne	logistiek	
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Tak	1:		
Het	picken	van	orders	bij	de	spare	parts	afdeling	kost	Remeha	relatief	veel	tijd,	het	grootste	
onderdeel	hiervan	 is	het	verplaatsen	en	het	 zoeken	van	een	artikel	door	een	orderpicker.	
Ook	kunnen	orderpickers	alleen	één	order	tegelijk	afhandelen.	Het	combineren	van	orders	
(batch	 picking)	 is	 niet	 mogelijk	 met	 de	 huidige	 terminals.	 Het	 kernprobleem	 van	 deze	
situatie	is	dat	artikelen	op	meerdere	locaties	liggen,	de	orderpicker	moet	zich	daarom	naar	
meerdere	plekken	verplaatsen.	Dit	kost	tijd,	wat	leidt	tot	een	niet	optimale	interne	logistiek.		
	
Tak	2:	
Nadat	een	orderpicker	van	de	spare	parts	afdeling	het	juiste	schap	en	het	juiste	artikel	heeft	
gevonden,	 moet	 de	 orderpicker	 een	 aantal	 artikelen	 verzamelen.	 Bij	 relatief	 grote	
onderdelen	is	dit	geen	probleem,	want	de	order	aantallen	zijn	daar	gemiddeld	niet	zo	groot.	
Bij	 de	 kleinere	 onderdelen	 zoals	 schroefjes,	 O-ringen,	 pakkingen	 etc.	 vormt	 dit	 wel	 een	
probleem,	aangezien	daar	de	ordergrootte	aanzienlijk	groter	 is.	Aantallen	tussen	de	50	en	
200	stuks	komen	geregeld	voor.	Het	tellen	van	die	aantallen	is	erg	foutgevoelig	en	dat	komt	
ook	 geregeld	 voor.	 Een	 werknemer	 die	 de	 tel	 kwijtraakt,	 moet	 opnieuw	 beginnen.	 Een	
telfout	 die	 later	 in	 het	 proces	 opgemerkt	wordt,	moet	 individueel	worden	 hersteld.	 Deze	
twee	gevolgen	leveren	tijdverlies	op	en	resulteren	in	een	lagere	kwaliteit.	
	
De	huidige	oplossing	die	Remeha	hiervoor	heeft,	 is	 het	 gebruik	 van	een	weegschaal.	Met	
behulp	 van	de	weegschaal	 kunnen	 artikelen,	 als	 er	meer	 dan	100	 stuks	 nodig	 zijn,	 geteld	
worden.	Maar	er	moeten	alsnog	77	stuks	van	het	artikel	geteld	worden	om	de	weegschaal	
juist	 in	 te	 stellen.	 Dit	maakt	 dat	 het	 tellen	 van	 vooral	 kleine	 artikelen	 niet	 bevorderlijk	 is	
voor	een	optimale	interne	logistiek.		
	
Tak	3:	
Er	 zijn	 vier	 verschillende	 soorten	 orderpickers	 betrokken	 bij	 het	 verzamelen	 van	 orders.	
Artikelen	en	hun	verpakkingen	komen	in	verschillende	formaten	en	ordergroottes	voor.	Op	
welke	wijze	de	artikelen	binnen	komen	ligt	vast	en	ligt	buiten	de	scope	van	dit	onderzoek.	
De	orders	die	door	meerdere	soorten	orderpickers	behandeld	worden,	moeten	overgepakt	
worden	bij	het	overgaan	naar	een	andere	soort	orderpicker.	Het	proces	lijkt	op	zone	picking,	
maar	 dat	 is	 het	 niet.	 Iedere	 soort	 orderpicker	 behandelt	 de	 artikelen	 die	 op	 zijn	 of	 haar	
hoogte	 liggen,	 maar	 dit	 is	 verspreid	 door	 het	 gehele	 magazijn	 heen	 en	 er	 wordt	 geen	
onderscheid	 gemaakt	 tussen	 artikelen.	 Het	 kernprobleem	 is	 dat	 door	 de	 constructie	met	
vier	verschillende	soorten	orderpickers,	er	onvolledige	orders	staan	te	wachten.		
	
Tak		4:		
Er	zijn	meerdere	orderpickers	tegelijk	aan	het	werk,	hierdoor	wilt	het	wel	eens	voorkomen	
dat	de	orderpickers	elkaar	in	de	weg	lopen.	Als	een	TSP	of	een	wave	picker	bij	een	stelling	in	
het	 spare	parts	magazijn	staat,	kunnen	deze	niet	gepasseerd	worden.	Een	heftruck	kan	 in	
het	 productiemagazijn	 niet	 gepasseerd	 worden.	 Er	 kunnen	 situaties	 ontstaan	 waarop	
werknemers	op	elkaar	 aan	het	wachten	 zijn,	 dit	 draagt	niet	bij	 aan	een	efficiënte	 interne	
logistiek.	
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Tak	5:		
De	cv-ketels	die	gereed	zijn	en	op	een	pallet	bij	de	verpakkingsmachine	staan,	moeten	naar	
de	docks	gebracht	worden.	In	het	geval	van	de	ketels	bij	een	strap-verpakkingsmachine	kan	
er	één	pallet	blijven	staan	voordat	de	strap-verpakkingsmachine	niet	verder	kan	werken.	Bij	
de	 plastic	 verpakkingsmachine	 is	 er	 geen	 buffer	 en	moet	 de	 pallet	 direct	 uit	 de	machine	
gehaald	worden.	Hierdoor	treedt	er	een	verspilling	op	doordat	de	capaciteit	van	de	plastic	
verpakkingsmachine	niet	volledig	gebruikt	wordt.		
	
Tak	6:		
Op	de	plattegrond	van	Remeha	staat	een	ruime	doorgang	van	het	spare	parts	magazijn	naar	
het	 productie	 magazijn,	 maar	 in	 werkelijkheid	 staat	 een	 plastic-wikkel-machine	 zo’n	 1,5	
meter	 in	 de	 doorgang	 en	 zijn	 er	 twee	 paaltjes	 tegenover	 de	 plastic	 verpakkingsmachine	
geplaatst.	Hierdoor	wordt	de	doorgang	een	stuk	kleiner	en	in	de	praktijk	komen	regelmatig	
verstoppingen	 voor.	Orderpickers	 verspillen	 hiermee	 tijd	 en	 dat	 is	 niet	 gewenst	 voor	 een	
efficiënte	interne	logistiek.		

1.4  Hoofdvraag 
De	 afdeling	 Production	 Support	 wilt	 een	 resultaat	 zien	 op	 de	 volgende	 drie	
resultaatgebieden.	 De	 interne	 logistiek	 moet	 meer	 gebruik	 gaan	 maken	 van	
automatiserings-	en	robotiseringsmogelijkheden,	maar	dit	mag	niet	ten	kosten	gaan	van	de	
huidige	mate	 van	 kwaliteit.	 De	 fysieke	 belasting	 voor	werknemers	moet	 afnemen	 en	 het	
hele	resultaat	moet	op	een	redelijk	termijn	terugverdiend	worden.	Om	aan	deze	behoefte	
te	voldoen	is	een	hoofdonderzoeksvraag	opgesteld,	het	antwoord	daarop	moet	de	afdeling	
Production	Support	van	voldoende	kennis	voorzien.		
	
“Op	welke	wijze	van	automatisering	en	robotisering	bij	Remeha	B.V.	kan	de	fysieke	belasting	
van	 werknemers	 worden	 verminderd,	 terwijl	 de	 interne	 logistiek	 op	 het	 gebied	 van	
kostenefficiëntie	en	kwaliteit		verbeterd	wordt?”	
	
De	 interne	 logistiek	 houdt	 in	 dat	 het	 om	 de	 stroom	 van	 alle	 goederen	 gaat	 binnen	 de	
fabriek,	van	het	moment	dat	de	goederen	de	fabriek	binnenkomen	tot	het	moment	dat	de	
goederen	de	fabriek	verlaten.	De	stroom	van	goederen	binnen	de	assemblagebanen	wordt	
in	dit	onderzoek	buiten	beschouwing	gelaten.	Het	antwoord	op	de	hoofdonderzoeksvraag	
wordt	gegeven	in	hoofdstuk	9	conclusies	en	aanbevelingen.		

1.5  Deelvragen 
Om	 antwoord	 te	 geven	 op	 de	 hoofdvraag,	 zijn	 er	 een	 aantal	 deelvragen	 opgesteld.	 Deze	
geven	meer	structuur	aan	het	onderzoek.	Iedere	deelvraag	hoort	bij	een	bepaalde	context,	
die	als	eerste	wordt	weergeven.	Onder	de	context	staan	de	deelvragen	met	daarachter	de	
paragraaf	waar	die	wordt	behandeld.	
	

1. De	huidige	situatie	van	de	interne	logistiek	bij	Remeha	B.V.	
a. “Welke	processen	vinden	er	plaats	binnen	de	interne	logistiek?”….		§2.1,	§3.1	
b. “Welke	processen	van	de	interne	logistiek	lenen	zich	voor	het	 	 	

toepassen	van	automatisering	of	robotisering?”……………..…………….	§3.3	
c. “Wat	is	het	huidige	niveau	van	material	handling	bij	de	interne	 	 	

logistiek?”……………………………………………………………………………………..	§3.3	
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2. De	mogelijkheden	tot	het	verbeteren	van	de	interne	logistiek.	
a. “Op	welke	wijze	van	automatiseren	of	robotiseren	kan	het			 	

telproces	verbeterd	worden?”………………………………………………………..§4.2	
b. “Op	welke	wijze	van	automatiseren	of	robotiseren	kan	het			

orderpicken	efficiënter	worden?”…………………………………………………..	§5.2-§5.4	
c. “Is	het	mogelijk	om	de	productie	voorraad	van	Batenburg		 	 	

bakjes	naar	de	assemblagebanen	te	verplaatsen?”…………………………§6.2	
	

3. De	beste	oplossingen	om	te	automatiseren	en	te	robotiseren.	
a. “Welke	manier	van	automatiseren	of	robotiseren	is	als	beste		 	 	

geschikt	om	het	telproces	te	verbeteren?”…………………………………….	§4.3	
b. “Welke	manier	van	automatiseren	of	robotiseren	is	als	beste		 	 	

geschikt	om	in	het	spare	parts	magazijn	te	implementeren?”………..	§5.5	
c. “Welk	bestelbeleid	kan	als	beste	gehanteerd	worden	als	 	 	 	

	Remeha	B.V.	de	voorraad	Batenburg	bakjes	naar	de	 	 	
assemblagebanen	wilt	verplaatsen?”	…………………………………………….§6.3	

	
4. Implementatie,	aanbeveling	en	verder	onderzoek.		

a. “Welke	stappen	moeten	er	ondernomen	worden	om	de		 	 	 	
gevonden	oplossingen	te	implementeren?”……………………………………	§8.	

b. “Hoe	ziet	een	mogelijke	vervolgonderzoek	voor	ieder	 	 	 	
	onderdeel	er	uit?”…………………………………………………………………………§10.	

1.6  Betrokkenen  
Bij	het	beantwoorden	van	de	onderzoeksvraag	zijn	verschillende	partijen	betrokken,	het	 is	
belangrijk	om	de	rol	van	 iedere	partij	duidelijk	te	maken.	Op	deze	manier	kan	er	rekening	
met	alle	partijen	worden	gehouden	en	wordt	er	duidelijk	welke	partij	meer	belang	heeft	bij	
het	 onderzoek.	 Op	 deze	 manier	 wordt	 er	 een	 optimale	 oplossing	 gevonden	 voor	 de	
onderzoeksvraag.		
	
De	partij	die	het	meeste	belang	heeft	bij	het	onderzoek	zijn	Raymon	Kerkvliet	en	Gert-Jan	
Versteeg	van	de	afdeling	Production	Support,	zij	zijn	de	opdrachtgevers	van	het	onderzoek.	
Zij	willen	een	resultaat	zien,	waarbij	de	kwaliteit	van	de	 interne	 logistiek	verbeterd	wordt,	
een	 verlichting	 van	 de	 fysieke	 belasting	 plaatsvindt	 en	 waarbij	 de	 kostprijs	 gereduceerd	
wordt.	 Door	 middel	 van	 mijn	 onderzoek	 willen	 zij	 meer	 draagvlak	 creëren	 om	
mogelijkheden	tot	automatisering	of	robotisering	verder	te	ontwikkelen.		
	
De	afdeling	Logistiek	is	de	partij	die	de	grootste	impact	van	mijn	onderzoek	zal	hebben.	Een	
nieuwe	 manier	 van	 automatiseren	 of	 robotiseren	 verandert	 processen	 op	 hun	 afdeling,	
waarbij	 ze	 veranderingen	 in	 hun	 werkzaamheden	 moeten	 doorvoeren.	 Samen	 met	 de	
teamleiders	van	logistiek	wordt	er	gekeken	naar	knelpunten	en	wordt	er	informatie	over	de	
interne	logistiek	verzamelend.		
	
Binnen	 de	 afdeling	 logistiek	 zijn	 er	 werknemers	 die	 minder	 blij	 zijn	 met	 nieuwe	
automatiserings-	 robotiseringsmogelijkheden.	 Het	 meer	 gebruik	 maken	 van	 deze	
mogelijkheden	 neigt	 naar	 het	 elimineren	 van	 fysieke	werkzaamheden.	 Hier	moet,	 bij	 het	
uitvoeren	van	interviews	en	bij	het	meelopen	op	de	werkplekken,	rekening	mee	gehouden	
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worden.	Bij	hen	is	het	belangrijk	het	gevoel	te	behouden	dat	het	onderzoek	gedaan	wordt	
om	de	verlichting	van	de	fysieke	belasting	per	werknemer.		

1.7  Afbakeningen  
Het	onderzoek	wordt	binnen	tien	tot	vijftien	weken	afgerond,	dit	heeft	een	gevolg	voor	de	
diepte	 en	 breedte	 van	 het	 onderzoek.	 Het	 onderzoek	 wordt	 op	 het	 gebied	 van	 diepte	
beperkt	 tot	 alleen	 aanbevelingen.	 De	 te	 ondernemen	 stappen	 voor	 implementatie	 met	
betrekking	 tot	 de	mogelijkheid	 van	 automatiseren	 en	 robotiseren	worden	 niet	 tijdens	 de	
duur	van	het	onderzoek	uitgevoerd.		
	
Op	het	gebied	van	breedte	wordt	het	onderzoek	beperkt	tot	de	interne	logistiek.	De	takken	
van	 de	 probleemkluwen	 geven	 daarbij	 de	 fictieve	 maximale	 breedte	 van	 het	 onderzoek	
weer.	 Tijdens	 verloop	 van	 het	 onderzoek	 is	 het	 gebleken	 dat	 niet	 alle	 takken	 onderzocht	
kunnen	worden,	aangezien	deze	takken	te	veel	tijd	in	beslag	zullen	nemen.	In	hoofdstuk	tien	
zullen	deze	takken	als	verder	onderzoek	geformuleerd	worden.	
	
Zoals	eerder	vermeld	wordt	er	bij	de	 interne	 logistiek	alleen	gekeken	naar	de	verplaatsing	
van	materialen	binnen	de	fabriek.	De	verplaatsing	van	materialen	bij	de	assemblagebanen	
wordt	 buiten	 beschouwing	 gelaten,	 aangezien	 dit	 hoort	 bij	 de	 afdeling	 Productie.	 De	
processen	die	beschouwd	worden	zijn:		
	

- De	locatie	afroep;	
- Aanvoer	van	het	spare	parts	magazijn;	
- Aanvoer	van	het	productie	magazijn;	
- Het	orderpicken	van	reserve	onderdelen;	
- Het	orderpicken	van	kanban	orders;	
- Het	verpakken	van	reserve	onderdelen;	
- Het	verzenden	van	reserve	onderdelen;		
- De	inkomende	goederen	van	de	assemblage	banen;		
- De	inkomende	goederen	van	de	spare	parts	afdeling.		

	
Tijdens	het	onderzoek	zijn	er	aannames	gemaakt	om	mogelijkheden	tot	automatisering	of	
robotiseren	 kwantitatief	 kenbaar	 te	 maken.	 In	 het	 geval	 van	 de	 prijs	 van	 onderdelen	 of	
machines	zijn	er	offertes	bij	leveranciers	opgevraagd,	maar	voor	een	geheel	systeem	zijn	er	
geen	offertes	beschikbaar.	 In	deze	 situatie	 is	 er	een	vraag	naar	een	 specifiek	 systeem	die	
veel	variabelen	heeft.	In	overleg	met	Remeha	is	een	schatting	opgesteld	die	als	redelijk	en	
nauwkeurig	genoeg	geacht	kan	worden.			

1.8  Eisen en restricties van de oplossing 
In	deze	paragraaf	wordt	beschreven	aan	welke	eisen	de	oplossing	van	het	onderzoek	moet	
voldoen	 en	met	welke	 beperkingen	 het	 onderzoek	 rekening	moet	 houden.	De	 drie	 harde	
eisen	en	restricties	van	het	onderzoek	zijn:	
	

- Het	verlichten	van	de	fysieke	werkzaamheden;	
- Het	waarborgen	van	de	kwaliteit;		
- Het	streven	naar	een	kostprijs	reductie.		
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De	eerste	eis	wordt	opgelegd	met	het	in	acht	nemen	van	de	efficiëntie	van	de	werknemers,	
een	 voorbeeld	 is	 dat	onnodige	handelingen	 voorkomen	moeten	worden.	Het	waarborgen	
van	de	kwaliteit	wordt	bij	de	interne	logistiek	gemeten	met	het	leveren	van	de	correcte	en	
de	juiste	hoeveelheid	artikelen	van	een	order	van	de	interne	en	van	de	externe	klanten.	De	
ideale	situatie	is	dat	alles	wat	wordt	gevraagd	ook	geleverd	wordt.	Bij	het	streven	naar	een	
kostprijs	 reductie	 wordt	 vooral	 verwezen	 naar	 de	 automatiserings-	 en	 robotiserings-
mogelijkheid.	Een	nieuwe	methode	van	automatisering	of	robotisering	moet	ervoor	zorgen	
dat	het	uitvoeren	van	de	bedrijfsactiviteiten	goedkoper	kan	worden.			
	
Remeha	B.V.	past	 in	de	meeste	van	haar	processen	de	Lean	filosofie	toe.	De	Lean	filosofie	
wordt	 verder	 toegelicht	 bij	 het	 theoretisch	 kader,	maar	 kort	 gezegd	 streeft	 het	 naar	 het	
elimineren	 van	 verspillingen.	 Het	 onderzoek	 moet	 dus	 ook	 gericht	 zijn	 om	 verspillingen	
tegen	te	gaan,	zoals	het	uitvoeren	van	extra	handelingen	voor	medewerkers	of	het	gebruik	
van	onnodig	veel	materialen.		
	
De	deliverables	zullen	bestaan	uit:		
	

- Een	beschrijving	van	de	huidige	situatie	van	de	interne	en	externe	stromen	van	het	
spare	parts	magazijn;		

- Een	beschrijving	van	het	huidige	niveau	van	het	spare	parts	magazijn;		
- Een	cost-benefit	analyse	voor	de	mogelijkheden	bij	het	automatiseren	van	tellen	van	

artikelen;	
- Een	beschrijving	van	de	nieuwe	situatie	met	de	mogelijkheden	van	het	robotiseren	

van	het	spare	parts	magazijn;	
- Een	cost-benefit	analyse	voor	de	mogelijkheden	van	het	robotiseren	van	het	spare	

parts	magazijn;		
- Een	aanbeveling	voor	het	verhuizen	van	de	productievoorraad	naar	de	

assemblagebaan.		
	
Dit	 zijn	 de	 eisen	 die	 zijn	 opgelegd	 door	 de	 opdrachtgevers	 van	 de	 afdeling	 Production	
Support.	Zij	 zijn	op	zoek	naar	een	oplossing	die	aan	de	hand	van	een	cost-benefit	analyse	
positief	wordt	bevonden,	hiermee	kan	de	afdeling	Production	Support	verder.	
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2  Theoretisch kader  
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	de	 theoretische	achtergrond	toegelicht,	dit	vormt	de	basis	van	het	
onderzoek.	Het	moet	inzicht	geven	in	de	basisprocessen	van	een	logistieke	omgeving,	maar	
ook	nieuwe	 inzichten	 verschaffen	 in	de	mogelijkheden	 tot	 automatisering	en	 robotisering	
van	de	interne		logistieke	processen.	
	
Als	 eerst	 wordt	 de	 theorie	 toegelicht	 met	 betrekking	 tot	 logistieke	 processen,	 dit	 staat	
weergeven	 in	 paragraaf	 2.1	 en	 2.2.	 Dit	 houdt	 in	 hoe	 de	 theorie	 denkt	 over	 een	 optimaal	
functionerend	magazijn	 en	 hoe	 de	 Lean	 filosofie	 bij	 Remeha	 tot	 stand	 komt.	 Vervolgens	
wordt	de	theorie	toegelicht	die	betrekking	heeft	op	de	mogelijkheden	tot	automatiseren	en	
robotiseren	 van	 de	 interne	 logistiek,	 dit	 staat	weergeven	 in	 paragraaf	 2.3	 en	 2.4.	 Daarna	
volgt	in	paragraaf	2.5	een	model	dat	het	huidige	niveau	van	een	magazijn	aangeeft.	

2.1  Warehouse operations 
Een	magazijn	 is	 onderdeel	 van	 het	 logistieke	 systeem	 van	 een	 bedrijf,	 het	 doel	 van	 een	
magazijn	is	om	als	buffer	en	opslag	te	dienen.	Ongeveer	20%	van	de	totale	logistieke	kosten	
zijn	kosten	van	het	magazijn	(ELA/AT	Kearney,	2004).	De	voornaamste	activiteiten	van	een	
magazijn,	met	daarachter	het	gedeelte	van	de	operationele	kosten	van	een	magazijn,	zijn	als	
volgt	weergeven	(Tompkins,	2010):		
	

- Ontvangen	 	 	 	 	 	 (10%);	
- Opslaan	 	 	 	 	 	 (15%);	
- Orderpicken		 	 	 	 	 	 (55%);	
- Verzenden	 	 	 	 	 	 (20%).		

	
Het	blijkt	hieruit	dat	het	picken	van	orders	een	arbeidsintensief	proces	is.	Een	besparing	van	
arbeid	bij	het	orderpick	proces	is	effectiever	dan	een	besparing	van	arbeid	bij	het	ontvangst	
proces.		

2.1.1 Het	picken	van	orders	
Aangezien	het	order	pick	proces	een	arbeidsintensief	proces	is,	heeft	het	nut	om	hier	dieper	
op	 in	 te	 gaan.	 Iedere	 orderpicker	 wilt	 een	 zo	 hoog	 mogelijke	 servicegraad	 leveren.	 Hoe	
sneller	 orders	 verzameld	 kunnen	 worden,	 hoe	 kleiner	 de	 kans	 wordt	 dat	 een	 order	 de	
voorgeschreven	verzendtijd	overschrijd	en	in	een	latere	verzendperiode	terecht	komt.	Ook	
zorgen	korte	orderpick	tijden	voor	een	hoge	mate	van	flexibiliteit.	Het	minimaliseren	van	de	
order	pick	tijd	is	een	behoefte	voor	ieder	bedrijf	(De	Koster,	2007).		
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Figuur	2-1:	Tijdverdeling	van	een	orderpicker	(Tompkins,	2010)	

De	 activiteiten	 en	 de	 verdeling	 van	 de	 tijd	 van	 de	 activiteiten	 van	 een	 orderpicker	 is	
weergeven	in	figuur	2-1.	Hieruit	 is	af	te	 leiden	dat	de	reistijd	een	aanzienlijk	deel	 inneemt	
van	de	 tijd	van	een	orderpicker.	Reistijd	 is	een	verspilling,	het	kost	arbeid	en	de	activiteit	
voegt	geen	waarde	toe	 (Bartholdi	&	Hackman,	2005).	Het	 is	daarom	een	goede	kandidaat	
om	te	automatiseren	en	te	robotiseren.		
	
In	hoofdstuk	5	paragraaf	1	wordt	dit	model	gebruikt	bij	het	inschatten	van	de	tijdverdeling	
van	de	orderpickers	bij	het	spare	parts	magazijn	van	Remeha.		

2.1.2 Order	pick	methodes		
In	 het	 kader	 van	 automatiseren	 en	 robotiseren	 zijn	 er	 verschillende	 vormen	 van	 order	
picken	 die	 toegepast	 kunnen	worden.	Deze	methodes	 zijn	 te	 zien	 in	 figuur	 2-2.	 Van	 links	
naar	rechts	geeft	het	figuur	de	oplopende	mate	van	automatisering	en	robotisering	aan.		
	
In	 het	 grotendeel	 van	 de	 magazijnen	 wordt	 het	 picker-to-parts	 systeem	 toegepast,	 een	
orderpicker	moet	zich	verplaatsen	naar	de	stelling	om	artikelen	te	verzamelen	(De	Koster,	
2004).	Er	zijn	twee	type	picker-to-parts	systemen;	laag	niveau	en	hoog	niveau	systemen.	Het	
laag	niveau	systeem	gaat	over	een	orderpicker	die	langst	een	stelling	moet	lopen	om	zijn	of	
haar	orders	te	verzamelen.	Het	hoge	niveau	systeem	gaat	over	een	orderpicker	die	met	een	
voertuig,	 in	 hoogte	 verstelbaar,	 orders	 verzameld.	 De	 manier	 waarop	 orders	 worden	
verzameld	staan	in	het	kader	linksonder	in	figuur	2-2.			
	
Het	put	 systeem	bestaat	uit	 een	verzamel	en	distributieproces,	dat	 is	het	 verschil	met	de	
andere	methodes.	Een	artikel	wordt	verzameld	door	een	van	de	methodes	uit	 figuur	vier,	
vervolgens	 wordt	 het	 artikel	 overgedragen	 aan	 een	 tweede	 orderpicker	 die	 het	 artikel	
verdeeld	 over	 de	 orders	 van	 een	 klanten.	 Deze	methode	 is	met	 name	 van	 toepassing	 bij	
grote	orders	met	veel	dezelfde	orderregels.		
	
Het	parts-to-picker	systeem	zorgt	ervoor	dat	artikelen	naar	de	orderpicker	 toe	komen,	dit	
gebeurt	door	een	automatische	opslag	en	verzamel	systeem	(AS/RS).	Als	een	artikel	nodig	is,	
krijgt	de	machine	een	signaal	waarnaar	deze	het	artikel	bij	de	orderpicker	levert.	De	grootte	
van	 het	 artikel	 of	 van	 de	 opslag	 bin	 hangt	 af	 van	 het	 soort	 AS/RS-machine.	 Mini-load	
machines	kunnen	gebruik	maken	van	pallets	en	een	horizontale	of	verticale	carrousel	kan	
gebruik	maken	van	kratjes.		
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Figuur	2-2:	Order	pick	methodes	(De	Koster,	2004).	

Het	 automatisch	 verzamelen	 van	 orders	 met	 behulp	 van	 een	 A-frame	 en	 een	 dispenser	
gebeurt	alleen	bij	kleinere	artikelen.	Een	dispenser	is	op	een	A-frame	gemonteerd	en	in	het	
midden	van	het	A-frame	loopt	een	band	met	daarop	een	order.	Bij	een	bepaalde	order	geeft	
de	dispenser	een	bepaald	aantal	artikelen	af.		
	
Het	gebruik	van	verzamel	robots	is	tot	nu	toe	minder	gebruikelijk	bij	het	picken	van	orders.	
Het	gaat	daarbij	om	het	uit	de	schappen	halen	van	kratjes	of	dozen	en	daaruit	de	artikelen	
pakken.	Het	verplaatsen	van	artikelen	van	bijvoorbeeld	een	pallet	of	krat	naar	een	band	of	
andersom	komt	wel	 geregeld	 voor.	Hierbij	 gaat	het	om	 relatief	 kleine	 artikelen	met	hoge	
oplages.		

2.2  Lean bij  Remeha B.V.  
Het	gebruik	van	de	Lean	methode	staat	bij	Remeha	centraal.	Krafcik	 (1988)	heeft	de	term	
Lean	geïntroduceerd,	het	wordt	gezien	als	een	verzameling	van	technieken	die	verspillingen	
in	een	productie	omgeving	tegen	gaan.	De	technieken	geven	een	bepaald	perspectief	aan,	
waarop	bepaalde	processen	verbeterd	kunnen	worden.	De	methodieken	die	bij	de	interne	
logistiek	van	Remeha	voorkomen	zijn:	
	
Pull:	 De	 assemblagelijnen,	 productie	 aantallen	 en	 spare	 parts	 afdeling	

werken	volgens	het	pull	principe.	De	activiteiten	worden	pas	verricht	
nadat	 er	 een	 vraag	 is,	 zowel	 intern	 als	 bij	 de	 assemblagelijnen	 en	
extern	als	de	productie	aantallen	en	het	verzamelen	van	spare	parts.		
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Two-Bin:	 Het	 two-bin	 systeem	 zorgt	 ervoor	 dat	 onderdelen	 altijd	 beschikbaar	
zijn.	Van	de	twee	bins	(dit	kan	een	bakje,	doos,	krat	of	pallet	van	een	
bepaald	artikel	zijn)	is	er	altijd	één	aanwezig.	Als	er	van	de	twee	bins	
eentje	leeg	is,	wordt	deze	volgens	het	Kanban	systeem	aangevuld.		

	
Kanban:	 Dit	 is	een	systeem	waarmee	de	bevoorrading	van	productievoorraad	

wordt	aangestuurd.	Het	systeem	bevat	informatiekaartjes	met	daarop	
het	 artikelnummer,	 de	 magazijnlocatie	 en	 de	 locatie	 bij	 de	
assemblage	baan.	Het	zorgt	ervoor	dat	een	artikel	op	de	juiste	tijd,	op	
de	 juiste	 plaats	 en	 de	 juiste	 hoeveelheid	 wordt	 geleverd	 (in	
combinatie	met	het	two-bin	systeem).		

	
Het	werkt	als	volgt:		
In	de	stellingen	naast	de	assemblage	banen	staan	artikelen	opgesteld	
volgens	het	two-bin	principe,	er	staan	bijvoorbeeld	twee	dozen	in	een	
schap	 met	 aan	 ieder	 een	 Kanban	 kaartje.	 Als	 de	 productie-	
medewerker	 het	 laatste	 artikel	 uit	 de	 voorste	 doos	 heeft	 gehaald,	
moet	de	productiemedewerker	het	Kanban	kaartje	van	de	doos	halen	
en	het	ophangen	op	het	Kanban	bord.	Een	logistiek	medewerker	gaat	
met	een	treintje	langs	alle	borden	om	de	Kanban	kaartjes	op	te	halen.	
In	het	magazijn	pakt	de	 logistiek	medewerker	de	doos	met	de	 juiste	
artikelen	en	hangt	het	Kanban	kaartje	van	de	lege	doos	aan	de	nieuwe	
doos.	 Vervolgens	 plaatst	 de	 medewerker	 deze	 achter	 in	 het	
desbetreffende	schap	naast	de	assemblagelijn.		

	
Poka	Yoke:	 Deze	methode	zorgt	voor	het	voorkomen	van	het	maken	van	fouten.	

Bij	 het	 verzamelen	van	orders	wordt	ook	gebruik	gemaakt	 van	Poka	
Yoke.	 Een	 orderpicker	 moet	 voor	 aanvang	 van	 een	 order	 eerst	 de	
barcode	van	de	order	 scannen	met	de	 terminal.	De	 terminal	 zal	het	
niet	 toelaten	 als	 er	 een	 verkeerd	 artikel	 verzameld	 wordt	 of	 als	 de	
order	 nog	 niet	 volledig	 is.	 Op	 deze	 manier	 kan	 er	 nooit	 een	 fout	
gemaakt	worden	bij	het	verzamelen	van	de	juiste	artikelen.			

2.3  Automatisering en robotisering  
Dit	 onderzoek	 richt	 zich	 tot	 de	 mogelijkheden	 tot	 automatisering	 en	 robotisering.	 Beide	
kunnen	machines	zijn	die	de	menselijke	inspanning	verminderd,	maar	machines	zijn	niet	een	
vereiste.	Automatisering	wordt	ook	omgeschreven,	als	het	automatisch	laten	verlopen	van	
een	 proces,	 dit	 zonder	 het	 ingrijpen	 van	 de	 mens	 (van	 Dale,	 2016).	 Hierbij	 is	 de	 vaste	
methodiek	voor	de	in-	en	uitstroom	van	goederen	in	een	fabriek	een	goed	voorbeeld.		
	
Met	 behulp	 van	 machines	 kunnen	 processen	 efficiënter	 verlopen,	 deze	 vorm	 van	
automatiseren	 en	 robotiseren	 werkt	 op	 basis	 van	 het	 verrichten	 van	 repeterende	
handelingen.	Het	zijn	wel	twee	verschillende	begrippen,	ze	geven	de	complexiteit	van	een	
systeem	aan.	Een	geautomatiseerd	systeem	kan	maar	één	set	aan	handelingen	verrichten,	
het	 systeem	 is	 constant	 bezig	 met	 het	 uitvoeren	 van	 die	 handelingen.	 Voorbeelden	 van	
automatisering	zijn	lopende	banden,	boormachines	of	heftrucks.	Hierbij	wordt	geen	kennis	
overgedragen	en	het	geautomatiseerde	systeem	kan	niet	van	zichzelf	leren.	
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De	 voorgaande	 regel	 is	 het	 grootste	 verschil	 wanneer	 een	 geautomatiseerd	 systeem	
vergeleken	wordt	met	een	robot;	een	gerobotiseerd	systeem	heeft	wel	het	vermogen	om	na	
te	 denken	 en	 kan	 leren	 van	 voorgaande	 situaties	 (Kurfess,	 2004).	 Het	 kan	 meerdere	
handelingen	verrichten	en	kan	over	het	algemeen	in	complexe	situaties	sneller	zijn	dan	een	
geautomatiseerd	 systeem.	 Voorbeelden	 van	 robotisering	 zijn	 hand	 terminals,	 automatic	
guided	vehicles	(AVG’s)	of	automatic	storage	and	receive	systems	(AS/RS).		

2.4  Soft en hard automatisering  
Er	 is	 altijd	 een	 discussie	 over	 de	 hoeveelheid	 invloed	 die	 de	 mens	 moet	 uitoefenen	 op	
bepaalde	processen	(Kaber	&	Endsley,	1997).	Een	robot	kan	menselijke	fouten	voorkomen	
en	 een	 hogere	 kwaliteit	 werk	 verrichten.	 Een	 nadeel	 is	 dat	 robots	 geen	 rationele	
beslissingen	 kunnen	 nemen,	 iets	 wat	 een	 mens	 wel	 kan.	 Een	 goed	 voorbeeld,	 waarbij	
duidelijk	 twee	 perspectieven	 op	 het	 gebied	 van	 de	 mate	 van	 automatisering	 aan	 bod	
komen,	zijn	de	twee	grootste	vliegtuigfabrikanten	Boeing	en	Airbus	(Young,	2007).		
	
Boeing	 neemt	 het	 perspectief	 in	 vanuit	 de	 soft	 automatisering.	 Zij	 vinden	 dat	 ondanks	
robots	 een	 groot	 gedeelte	 van	 het	 routine	 werk	 van	 een	 piloot	 kunnen	 overnemen,	 de	
piloot	altijd	diegene	 is	die	het	 laatste	woord	heeft.	De	sensors	aan	boord	van	een	Boeing	
vliegtuig	hebben	een	adviserende	rol	tijdens	een	vlucht,	het	systeem	laat	de	piloot	altijd	toe	
om	handelingen	te	verrichten	(Young,	2007).	
	
Airbus	neemt	daarentegen	het	perspectief	in	vanuit	de	hard	automatisering.	Zij	vinden	dat	
robots	meer	 invloed	moeten	hebben,	de	 invloed	van	een	robot	moet	zelfs	de	 invloed	van	
een	piloot	overschrijven.	De	sensors	aan	boord	van	een	Airbus	vliegtuig	nemen	een	actieve	
houding	in	tijdens	een	vlucht,	het	systeem	laat	in	sommige	gevallen	geen	handelingen	van	
een	piloot	toe.	In	de	meeste	gevallen	zijn	dit	handelingen	die	de	veiligheid	van	het	vliegtuig	
schaden	(Young,	2007).	
	
Een	 goed	 concreet	 voorbeeld	 is	 de	 situatie	 waarbij	 de	 piloot	 dreigt	 een	 vliegtuig	 te	
overtrekken.	 Als	 het	 een	 Boeing	 vliegtuig	 betreft	 (soft	 automatisering),	 zal	 er	 een	
waarschuwingssignaal	klinken.	 In	het	geval	van	een	Airbus	vliegtuig	 (hard	automatisering),	
zal	het	vliegtuig	de	stuurknuppel	en	de	hoeveelheid	gas	automatisch	corrigeren.		
	
Een	andere	situatie	waarbij	het	verschil	tussen	soft	en	hard	automatisering	duidelijk	wordt,	
is	een	systeem	in	auto’s	dat	de	kans	op	een	aanrijding	verkleind.	De	adaptive	cruise	control	
zorgt	ervoor	dat	de	auto	op	dezelfde	 snelheid	van	zijn	voorganger	blijft	 rijden.	Het	 is	een	
soft	automatisering	systeem,	aangezien	de	bestuurder	van	de	auto	het	systeem	zelf	moet	
inschakelen	en	dat	de	bestuurder	ten	alle	tijden	zelf	de	snelheid	van	de	auto	kan	aanpassen.	
Het	anti	blokkeer	systeem	van	een	auto	 is	een	voorbeeld	van	hard	automatisering.	Als	de	
bestuurder	 van	 een	 auto	 een	 noodstop	 moet	 verrichten,	 zorgt	 het	 anti	 blokker	 systeem	
ervoor	dat	de	wielen	van	de	auto	niet	blokkeren	en	de	bestuurder	objecten	kan	vermeiden.	
Dit	systeem	is	altijd	actief	en	voert	een	correctie	uit	op	de	hoeveelheid	remkracht	die	een	
bestuurder	levert.			
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Het	 lijkt	 erop	 dat	 een	 Airbus	 vliegtuig	 en	 het	 anti	 blokkeer	 systeem	 (dus	 hard	
automatisering)	beter	functioneren	aangezien	deze	de	menselijke	fouten	voorkomen.	Alleen	
er	zijn	situaties	waar	dit	niet	het	geval	is.	Een	auto	met	een	anti	blokkeer	systeem	heeft	een	
langere	remweg.	Ook	komen	ongevallen	met	een	Airbus	vliegtuig	komen	voor,	de	oorzaak	
hiervan	is	de	complexiteit	van	het	geautomatiseerde	systeem.	Piloten	kunnen	niet	altijd	de	
handelingen	 van	 een	 hard	 geautomatiseerd	 systeem	 volgen,	 waardoor	 zij	 tegenstrijdige	
handelingen	kunnen	verrichten.		
	
De	conclusie	is	dat	de	inzet	van	hard	geautomatiseerde	systemen	minder	transparantie	kan	
veroorzaken.	 Een	machine	 die	 op	 hoog	 niveau	 van	 autonomie	 en	 autoriteit	 kan	 werken,	
moet	 meer	 feedback	 geven	 aan	 de	 gebruiker	 om	 zijn	 gedrag	 kenbaar	 te	 maken	
(Christoffersen	 &	Woods,	 2000).	 Echter	 blijkt	 dat	 in	 de	 praktijk	 de	 mens	 minder	 bewust	
wordt	van	de	intenties	van	een	hard	geautomatiseerde	machine,	hetzelfde	geldt	andersom	
(Dekker,	2004).		

2.5  World-class material  handling 
Een	hoog	niveau	van	automatisering	en	 robotisering	 levert	niet	altijd	het	gewenste	effect	
op.	Een	hogere	mate	van	complexiteit	en	een	mindere	 flexibiliteit	 kan	een	aanleiding	 zijn	
voor	een	slechter	presterend	magazijn.	Bedrijven	moeten	zich	daarom	eerst	richten	op	het	
simplificeren	 van	 een	 proces,	 daarna	 kan	 er	 gekeken	 worden	 naar	 automatisering	 of	
robotisering	(Frazelle,	2002).		
	
Nadat	 deze	 analyse	 is	 voltooid,	 kan	 er	 gekeken	 worden	 naar	 manieren	 waarop	 material	
handling	 in	een	bedrijf	verbeterd	kan	worden.	De	manier	hoe	material	handling	presteert,		
kan	worden	afgeleid	op	welke	wijze	de	taken	van	een	magazijn	worden	uitgevoerd.	Om	te	
evalueren	 op	 welke	 wijze	 een	 magazijn	 taken	 verricht,	 is	 een	 warehouse	 gap	 analysis	
opgesteld	door	Frazelle	(2002).		
	
Op	welke	wijze	een	magazijn	 zijn	 taken	verricht	 is	 lastig	 kwantificeerbaar,	daarom	zijn	de	
prestaties	van	de	taken	uitgedrukt	in	stappen	van	een	tot	vijf.	Stap	een	duidt	een	primitief	
niveau	aan	(no-class),	stap	3	duidt	een	gemiddeld	niveau	aan	(middle	class)	en	stap	vijf	duidt	
het	 hoogste	niveau	 aan	 (world-class).	 Als	 de	processen	 van	 een	bedrijf	 verbeterd	 kunnen	
worden,	moeten	 zij	 eerst	 geschikt	 zijn	 op	 het	 gebied	 van	 complexiteit	 en	 flexibiliteit.	 De	
stappen	die	een	niveau	hoger	 liggen,	kunnen	dan	als	doel	worden	gebruikt	om	te	streven	
naar	world-class	material	handling.	De	stappen	zijn	te	vinden	in	tabel	2-1.		
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Process		 Stage	1		 Stage	2		 Stage	3		 Stage	4		 Stage	5		

Receiving		 Unload,	stage	
and	in-check		

Immediate	put-
away	to	reserve		

Immediate	put-
away	to	primary		 Cross-docking		 Pre-	receiving		

Put-away		 First-	come-
first-	serve		

Batched	by	
zone		

Batched	and	
sequenced		

Location-to-	
stocker		

Automated	put-
away		

Reserve	Storage		 Floor	storage		 Conventional	
racking	bins		

Some	double	
deep	storage		

Some	narrow	
aisle	storage		

Optimal	hybrid	
storage		

Picking		 Pick-to-	single-	
order		 Batch	picking		

Zone	picking	
(progressive	
assembly)		

Zone	picking	
(downstream	
sorting)		

Dynamic	picking		

Slotting		 Random		 Popularity	
based		

Popularity	and	
cube	based		

Popularity	cube	
and	correlation	
based		

Pick	from	
reserve	storage		

Replenishment		
As	needed	
(pick	face	
complete)		

As	needed	
(downstream	
complete)		

Anticipated	(by	
sight)		

Anticipated	
(automated)		 Pick-to-	trailer		

Shipping		 Check,	stage	
and	load		 Stage	and	load		 Direct	load		 Automated	

loading		

Standards	used	
for	continuous	
feedback		

Communications		 Paper		 Barcode	
scanning		 RF	terminals		 Hands-free		 Visual	displays		

Tabel	2-1:	World	Class	material	Handling	(Frazelle,	2002)	

Dit	model	komt	terug	in	het	hoofdstuk	4	en	in	hoofdstuk	7.	Met	behulp	van	dit	model	kan	in	
hoofdstuk	 4	 het	 niveau	 van	 de	 huidige	 situatie	 van	 het	 spare	 parts	 magazijn	 bepaald	
worden.	In	hoofdstuk	7	worden	de	gevonden	oplossingen	met	elkaar	vergeleken,	de	invloed	
die	 iedere	 oplossing	 heeft	 op	 het	 niveau	 van	 het	 spare	 parts	 magazijn	 wordt	 visueel	
weergeven.		

2.6  Samenvatting theoretische achtergrond 
In	de	theoretische	achtergrond	zijn	als	eerste	de	basisprocessen	van	een	magazijn	verklaard,	
de	verdeling	van	kosten	weergeven	en	de	verdeling	van	tijd	bij	het	orderpicken	weergeven.	
Hieruit	blijkt	dat	een	orderpicker	ongeveer	de	helft	van	zijn	tijd	kwijt	is	aan	zich	verplaatsen,	
terwijl	dit	proces	geen	waarde	toevoegt	voor	het	magazijn.	Vanuit	de	theorie	is	het	reizen	
van	een	orderpicker	een	goede	kandidaat	om	daarbij	mogelijkheden	tot	automatisering	en	
robotisering	toe	te	passen,	dit	komt	terug	in	hoofdstuk	5.		
	
Op	basis	van	het	world-class	material	handling	model	van	Frazelle	zal	de	huidige	situatie	van	
het	 spare	parts	magazijn	 getoetst	worden.	 In	hoofdstuk	3	wordt	dit	 visueel	weergeven	 in	
een	 radar	 figuur.	Vervolgens	worden	de	 gevonden	alternatieven	 in	hoofdstuk	5	 en	6	met	
elkaar	 vergeleken	 op	 basis	 van	 dit	 model,	 dit	 moet	 meer	 inzicht	 geven	 in	 de	 mate	 van	
invloed	van	een	verkregen	alternatief	op	het	spare	parts	magazijn.		
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3  Huidige s ituatie interne logist iek 
	
In	 dit	 hoofdstuk	wordt	 de	 huidige	 situatie	 bij	 Remeha	B.V.	 toegelicht.	 De	 huidige	 situatie	
begint	met	het	 beschrijven	 van	de	 interne	 logistiek,	 hier	worden	 twee	materiaal	 stromen	
met	elk	een	aantal	sub-stromen	toegelicht.		
	
De	inkomende	goederen	voor	de	afdeling	logistiek	bestaat	uit:		
	

- Externe	klanten	 	 	 	 §3.1.1;	
- Interne	klant:	assemblage	cv-ketels	 	 §3.1.2;	
- Interne	klant:	productie	spare	parts	 	 §3.1.3.	

	
Het	verzamelen	van	orders	bestaat	voor	de	volgende	twee	soorten:	
			

- Kratjes	met	productie	spare	parts	orders	 §3.2.1;	
- De	kanban	orders	 	 	 	 §3.2.2.	

	
De	 interne	 logistiek	 van	 Remeha	 bestaat	 uit	 alle	 processen	waarbij	materialen	 verplaatst	
moeten	worden	binnen	het	terrein	van	de	fabriek.	De	lege	pallets,	plastic	afval	en	artikelen	
die	 buiten	 worden	 geplaatst,	 vallen	 ook	 nog	 onder	 de	 interne	 logistiek.	 Aangezien	 de	
heftruck	van	de	afdeling	Logistiek	deze	acties	moet	uitvoeren.		
	
Bij	 Remeha	 voeren	 ze	 kort	 gezegd	 twee	 taken	 uit,	 zij	 produceren	 cv-ketels	 en	 voorzien	
klanten	van	reserve	onderdelen.	Pallets	met	materialen	of	gereed	product	worden	voor	het	
grootste	gedeelte	niet	bij	hen	zelf	opgeslagen,	daarvoor	maken	ze	gebruik	van	Beekman,	dit	
bedrijf	heeft	een	groot	distributie	centrum	op	ongeveer	acht	kilometer	bij	Remeha	vandaan.	
Hierdoor	 bestaat	 de	mogelijkheid	 om	naast	 de	 reguliere	 leveringen,	 incidenteel	 orders	 te	
bestellen	 met	 snelle	 levertijden.	 De	 voorraden	 bij	 Remeha	 worden	 hiermee	 verkleind.	
Materialen	 voor	 de	 productie	 en	 voor	 gebruik	 als	 reserveonderdeel	 worden	 tijdelijk	
opgeslagen	in	respectievelijk	het	productie	magazijn	en	spare	parts	magazijn.			
	
Om	alle	afdelingen	die	betrekking	hebben	tot	de	interne	logistiek	in	kaart	te	brengen,	is	een	
lay-out	van	de	fabriek	weergeven.	Deze	is	te	vinden	in	Appendix	3:	.		

3.1  De material  f low voor de interne logistiek  
De	inkomende	goederen	zijn	alle	goederen	die	naar	een	andere	afdeling	verplaatst	moeten	
worden	door	de	afdeling	Logistiek.	Dit	kan	bestaan	uit	externe	stromen	waarbij	goederen	
door	 vrachtwagens	 aan	 de	 docks	 geleverd	 worden,	 of	 de	 interne	 stromen	 van	 de	
assemblage	banen	of	productie	spare	parts.		
	
Voor	het	overzicht	van	de	stroom	van	inkomende	goederen	is	een	flowchart	opgesteld,	te	
vinden	in	de	appendices	figuur	1.	Hierin	wordt	beschreven	welke	processen	er	plaatsvinden	
en	bij	welke	processen	er	een	mogelijk	knelpunt	aanwezig	is.	Deze	stroom	van	goederen	is	
gebaseerd	op	waarnemingen	zonder	kwantitatieve	data.	Het	geeft	puur	een	indicatie	om	in	
kaart	te	brengen	waar	eventuele	problemen	zich	voordoen.		
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3.1.1 Ingaande	stroom:	externe	klanten	
De	externe	klanten	van	Remeha	zijn	de	leveranciers	van	diverse	goederen	en	de	distributeur	
Beekman.	Alles	komt	en	vertrek	vanuit	de	docks.	De	binnenkomende	goederen	bestaan	uit	
drie	 soorten	 artikelen	 die	 zich	 onderscheiden	 door	 de	 eerste	 vier	 cijfers	 van	 het	
artikelnummer.	 De	 9000	 artikelen	 komen	 op	 regelmatige	 basis	 binnen,	 dit	 bestaat	
bijvoorbeeld	uit	de	frames	of	warmtewisselaars	voor	de	cv-ketels.	De	7000	artikelen	komen	
minder	regelmatig	binnen,	dit	zijn	de	slow-movers.			

3.1.2 Ingaande	stroom:	assemblage	cv-ketels	
Er	 zijn	 zes	verschillende	banen	waarop	cv-ketels	worden	gemaakt.	Ze	worden	allemaal	op	
een	pallet	vervoerd,	maar	niet	op	dezelfde	manier	op	een	pallet	ingepakt.	Één	lijn,	de	Tzerra	
lijn,	maakt	gebruik	van	een	plastic	wikkel	machine	en	de	rest	van	de	 lijnen	maken	gebruik	
van	 een	 strap	 verpakkingsmachine.	 Gewenst	 is	 om	 alle	 pallets	 met	 een	 plastic	 wikkel	
machine	 te	 laten	 verpakken	 aangezien	 dit	 de	 standaard	 is	 om	 pallets	 te	 vervoeren.	 De	
plastic	wikkel	machine	 is	 zo	 ingericht	dat	 een	 ingewikkelde	pallet	 eerst	weggehaald	moet	
worden,	 voordat	 een	 andere	 pallet	 ingewikkeld	 kan	 worden.	 Bij	 de	 strap	
verpakkingsmachine	 ligt	 dit	 anders,	 hier	 kan	 een	 pallet	 met	 straps	 één	 plek	 worden	
doorgeschoven	 waardoor	 de	 strap	 verpakkingsmachine	 gelijk	 met	 een	 andere	 pallet	 kan	
gaan	beginnen.		
	
Door	middel	van	reachtrucks	worden	de	pallets	van	de	verpakkingsmachine	naar	de	locatie	
afroep	gebracht.	Daar	wachten	ze	totdat	ze	met	een	EP	de	vrachtwagen	worden	ingeladen.	
Het	karton	van	de	dozen	en	plastic	afval	worden	bij		de	banen	verzameld	in	containers.	Deze	
worden	geleegd	door	de	reachtruck	die	aan	die	baan	is	toegewezen.		

3.1.3 Ingaande	stroom:	productie	spare	parts		
De	uitgaande	stroom	van	goederen	is	onderin	weergeven	in	figuur	1	bij	de	appendix.	Voor	
de	 stroom	 van	 de	 productie	 spare	 parts	 bestaan	 de	 pallets	 uit	 orders	 van	 Nederland	 en	
buitenland.	De	buitenlandse	orders	worden	iedere	dag	als	eerste	behandeld,	aangezien	de	
vrachtwagen	voor	deze	orders	rond	12:00	arriveert.	Orders	voor	Nederland	worden	daarna	
behandeld	totdat	alle	pallets,	die	voor	die	dag	gepland	zijn,	weg	zijn.		
	
Bij	 de	 verzend	 afdeling	 van	 productie	 spare	 parts	 worden	 pallets	 gereed	 gemaakt	 voor	
verzending.	 De	 pallets	 worden	 met	 een	 EP	 naar	 de	 plastic	 wikkel	 machine	 gebracht	 en	
vervolgens	 bij	 de	 locatie	 afroep	 neergezet.	 Bij	 het	 oppakken	 van	 een	 pallet	 kan	 een	
onhandige	situatie	ontstaan,	waardoor	de	doorgang	geblokkeerd	wordt.		

3.2  Het verzamelen van orders  
Het	 verzamelen	 van	 orders	 gebeurt	 voor	 twee	 afdelingen,	 voor	 de	 productie	 afdeling	 en	
voor	de	spare	parts	afdeling.	Beiden	doorlopen	een	ander	proces,	maar	bij	de	handelingen	
zoals	het	zoeken	en	het	pakken	hebben	ze	een	overeenkomst.	In	de	appendix	figuur	3	staat	
de	material	 flow	 voor	 het	 picken	 van	orders.	De	 stroom	aan	de	 bovenkant	 gaat	 over	 het	
picken	van	orders	voor	de	productie	 spare	parts	afdeling	en	de	 stroom	aan	de	onderkant	
gaat	over	het	picken	van	orders	voor	de	assemblage	afdeling.		
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3.2.1 Order	picken	voor	productie	spare	parts.	
Voor	de	afdeling	spare	parts	worden	artikelen	verzameld	op	basis	van	een	order.	Een	order	
wordt	door	het	systeem	bepaald	en	met	een	papieren	uitdraai	in	het	desbetreffende	kratje	
gesorteerd.	De	TSP	picker	heeft	een	ondersteunende	rol,	deze	vult	 lege	pallet	 locaties	aan	
met	 nieuwe	 pallets	 of	 krijgt	 een	 verzoek	 van	 de	Wave	 picker	 om	 pallets	 te	 verplaatsen.	
Iedere	 soort	 picker	 heeft	 zijn	 of	 haar	 eigen	 stapel	 met	 kratjes	 die	 afgewerkt	 moeten	
worden.	 Hier	 wordt	 wel	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 de	 orders	 voor	 interne	 klanten	 en	
externe	klanten.	
	
De	 interne	 klanten	 zijn	 de	 werknemers	 van	 de	 verpak	 afdeling,	 deze	 verrichten	 het	
voorbereidende	werk	 voor	 de	 externe	 klanten.	 Externe	 klanten,	 zoals	 installatiebedrijven,	
willen	bepaalde	setjes	van	artikelen	hebben,	daarom	stelt	de	verpak	afdeling	setjes	samen	
en	verpakt	deze.	De	setjes	worden	weer	 in	het	 spare	parts	magazijn	geplaatst	en	worden	
pas	weer	verzameld	als	er	vraag	naar	is.		
	
Aan	 de	 hand	 van	 het	 ordertype	 worden	 de	 artikelen	 op	 een	 pallet	 of	 op	 een	 trolley	
overgezet.	 Orders	 die	 verwerkt	 moeten	 worden	 door	 meerdere	 type	 orderpickers	
(bijvoorbeeld	een	combinatie	 tussen	de	wave	picker	en	een	normale	orderpicker)	worden	
als	onvolledig	weggezet	bij	de	expeditie	ruimte.			

3.2.2 Order	picken	voor	de	productie	afdeling.	
Het	 verzamelen	 van	 artikelen	 voor	 de	 productie	 afdeling	 gebeurt	 aan	 de	 hand	 van	 een	
Kanban	 kaart,	 dit	 is	 te	 zien	 in	de	onderste	 stroom	van	 figuur	3	bij	 de	 appendix.	 Langs	de	
productie	banen	worden	de	Kanban	kaartjes	opgehangen,	voor	iedere	twee	productiebanen	
is	er	ongeveer	één	treintje	beschikbaar.	Het	treintje	haalt	de	Kanban	kaartjes	op,	zodat	hij	
weet	welke	artikelen	hij	moet	aanvullen.	Voordat	het	treintje	naar	het	magazijn	gaat,	scant	
deze	alle	kaartjes.	Het	systeem	weet	hierdoor	welke	artikelen	er	verzameld	moeten	worden.		
	
Anders	dan	bij	het	verzamelen	van	artikelen	voor	de	spare	parts	afdeling,	hoeft	het	treintje	
geen	 artikelen	 te	 tellen.	 De	 Kanban	 orders	 bestaan	 altijd	 uit	 hele	 dozen	 of	 bakjes.	 Het	
proces	van	zoeken	en	pakken	verloopt	wel	hetzelfde	zoals	beschreven	bij	het	order	picken	
voor	de	spare	parts	afdeling.		
	
Als	 het	 treintje	 alle	 artikelen	 heeft	 verzameld	 gaat	 deze	 weer	 terug	 naar	 de	
assemblagebanen	en	zet	hij	de	artikelen	 in	de	stellingen	naast	de	baan.	Ondertussen	pakt	
het	 treintje	 weer	 de	 Kanban	 kaartjes	 die	 hij	 onderweg	 tegen	 komt.	 Als	 het	 treintje	 alle	
artikelen	heeft	afgeleverd,	bevestigd	hij	de	bins	zodat	het	systeem	weet	dat	de	artikelen	zijn	
aangevuld.		

3.3  Huidig niveau material  handling 
In	 dit	 hoofdstuk	 wordt	 het	 huidig	 niveau	 van	 het	 omgaan	 met	 materialen	 bepaald,	 dit	
gebeurt	aan	de	hand	van	de	warehouse	practices	gap	analysis	van	Frazelle	(2002),	tabel	2-1.	
Bij	de	theoretische	achtergrond	 in	paragraaf	2.5	 is	bepaald	welke	eisen	er	werden	gesteld	
om	op	een	bepaald	niveau	van	material	handling	te	zitten.	Bij	Remeha	is	het	huidig	niveau	
te	zien	in	figuur	3-1,	waarbij	de	buitenste	ring	het	hoogste	niveau	is.	Het	niveau	van	Remeha	
zit	 tussen	de	 gele	 en	 rode	 lijnen.	Onder	het	 figuur	wordt	de	 verschillende	 scores	 van	het	
spare	parts	magazijn	toegelicht.		
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Figuur	3-1:	Score	huidige	situatie	world	class	material	handling	(Frazelle,	2002)	

Van	 de	 acht	 activiteiten	 binnen	 een	magazijn	 is	 er	 een	 die	 op	 een	 op	 een	 hoger	 niveau	
bevindt.	 Remeha	 maakt	 gebruik	 van	 het	 ERP	 systeem	 van	 SAP,	 hierdoor	 worden	 onder	
andere	 voorraden	 automatisch	 aangevuld.	 Op	 het	 gebied	 van	 replenishment	 bevindt	
Remeha	 zich	 op	 een	 niveau	 dat	 voldoende	 is.	 Dit	 geldt	 niet	 voor	 de	 andere	 zeven	
activiteiten.	Per	activiteit	wordt	het	niveau	aangegeven	en	verklaard	waarom	dit	zo	is.		

3.3.1 Receiving	
Momenteel	 komen	 de	 goederen	 bij	 Remeha	 B.V.	 binnen	 bij	 de	 docks.	 De	 bulk	 artikelen	
worden	meteen	weggezet	 naar	 de	 productiebanen	 (niveau	 3),	 maar	 de	 overige	 artikelen	
worden	eerst	gecontroleerd	en	ingeboekt	(niveau	1).		

3.3.2 Put-away	
Momenteel	worden	 goederen	 die	 binnen	 gekomen	 zijn	weggezet	 door	 twee	werknemers	
die	 elk	 voor	 een	 andere	 afdeling	 werken.	 Er	 wordt	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 een	
medewerker	die	artikelen	naar	de	assemblagebanen	brengt	en	een	werknemer	die	artikelen	
wegzet	voor	het	spare	parts	magazijn	(niveau	2).		

3.3.3 Reserve	storage	
Er	 zijn	 twee	 manieren	 waarop	 artikelen	 bij	 Remaha	 B.V.	 worden	 opgeslagen.	 De	 pallets	
worden	 via	 conventionele	 stellingen	 in	 het	 productie	magazijn	 opgeslagen	 (niveau	 2).	 De	
artikelen	 in	 dozen,	 kratjes	 of	 pallets	 voor	 het	 spare	 parts	 magazijn	 worden	 in	 smalle	
stellingen	geplaatst	(niveau	4).	De	conventionele	heftrucks	kunnen	hier	niet	rijden.		
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3.3.4 Picking	
Het	picken	van	orders	gebeurt	nog	op	een	zeer	eenvoudige	manier.	Iedere	orderpicker	heeft	
een	orderlijst,	de	orderpicker	werkt	iedere	orderregel	af	die	hij	of	zij	kan	afwerken	(niveau	
1).	Het	kan	voorkomen	dat	artikelen	op	hogere	locaties	liggen,	een	normale	orderpicker	kan	
hier	niet	bij	en	werkt	daarom	de	orderregels	af	die	hij	kan	verwerken.		

3.3.5 Slotting	
Het	 SAP-systeem	 van	 Remeha	 B.V.	 plaatst	 de	 artikelen	 op	 basis	 van	 populariteit	 in	 het	
magazijn,	de	artikelen	die	vaak	verzameld	moeten	worden	liggen	vooraan	op	vloerlocaties	
in	het	magazijn	(niveau	2).		

3.3.6 Shipping	
Pallets	die	ingewikkeld	zijn	met	plastic	folie	of	een	plastic	strap	zijn	gereed	om	te	verzenden,	
deze	worden	op	de	locatie	afroep	geplaatst.	Daar	moeten	zij	wachten,	op	vaste	tijdstippen	
komt	een	vrachtwagen	waarop	deze	met	een	EP	geladen	kunnen	worden	(niveau	1).		

3.3.7 Communication	
Het	 SAP-systeem	 dat	 Remeha	 B.V.	 gebruikt	 heeft	 input	 nodig	 om	 informatie	 te	 kunnen	
verwerken,	daarom	moet	iedere	verplaatsing	van	een	artikel	doorgegeven	worden	aan	het	
systeem.	Dit	gebeurt	met	terminals	die	altijd	twee	barcodes	moet	scannen,	de	barcode	van	
het	artikel	en	de	barcode	van	de	huidige	 locatie	 (niveau	2).	Een	 reachtruck	die	een	pallet	
wilt	verplaatsen	scant	eerst	de	barcode	van	het	artikel	en	zijn	huidige	locatie,	bij	aankomst	
van	 de	 nieuwe	 locatie	 scant	 de	 reachtruck	 eerst	weer	 de	 barcode	 van	 het	 artikel	 en	 zijn	
nieuwe	locatie.	Er	wordt	nog	wel	gebruik	gemaakt	van	papier.	Hier	kunnen	artikelnummers	
op	staan,	maar	ook	de	orderlijsten	staan	op	papier	(niveau	1).	

3.4   Samenvatting huidige situatie interne logist iek 
In	dit	hoofdstuk	 zijn	de	materiaal	 stromen	van	de	 interne	 logistiek	 verklaard,	waarbij	 een	
duidelijk	 verschil	 is	 tussen	 de	 interne	 en	 externe	 klant.	 De	 interne	 klanten	 zijn	 de	
assemblage	cv-ketels	afdeling	en	de	productie	spare	parts	afdeling,	de	externe	klant	bevindt	
zich	buiten	Remeha.	De	order	worden	verzameld	voor	de	productie	spare	parts	afdeling	en	
de	 assemblage	 cv-ketels	 afdeling,	 de	 laatst	 genoemde	 afdeling	 maakt	 orders	 aan	 door	
middel	van	het	kanban	systeem.		
	
Het	huidige	niveau	 van	material	 handling	 is	 bij	 Remeha	omschreven	door	het	world	 class	
material	handling	model	van	Frazelle.	Op	het	gebied	van	replenishment	en	reserve	storage	
scoort	 Remeha	 voldoende,	 duidelijke	 punten	 die	 verbeterd	 kunnen	 worden	 zijn	 het	
orderpicken,	 slotting,	 shipping,	 communicatie	 en	 put-away.	 De	 zoektocht	 naar	 de	
alternatieven	 richting	 automatisering	 en	 robotisering	 zal	 daarom	 de	 focus	 hebben	 met	
betrekking	tot	de	bovenstaande	verbeterpunten.			
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4  Het tel len van art ikelen 
	
Orderpickers	lijken	veel	tijd	te	besteden	aan	het	tellen	van	artikelen.	De	duur	van	het	tellen	
hangt	af	van	de	hoeveelheid	artikelen	die	geteld	moeten	worden,	maar	dit	 is	niet	bekend.	
Dit	hoofdstuk	gaat	daarom	over	het	tellen	van	artikelen.	In	paragraaf	4.1	wordt	de	huidige	
situatie	bij	het	tellen	van	artikelen	beschreven.	In	paragraaf	4.2	wordt	er	gekeken	naar	twee	
mogelijke	 oplossingen	 om	 het	 telproces	 te	 automatiseren.	 Uiteindelijk	 wordt	 een	
aanbeveling	gedaan	die	ondersteund	wordt	door	een	cost-benefit	analyse	in	paragraaf	4.3,	
een	samenvatting	van	dit	hoofdstuk	is	te	lezen	in	paragraaf	4.4.		

1.1  Huidige situatie van tel  artikelen  
De	 eerste	 stap	 is	 om	 te	 definiëren	 wat	 een	 telartikel	 precies	 is.	 Na	 overleg	 met	 enkele	
medewerkers	bij	Remeha	is	er	bepaald,	dat	bij	het	tellen	vanaf	30	stuks	het	een	telartikel	is.	
Bij	 dat	punt	 is	 een	orderpicker	wat	 langer	bezig	 en	wordt	de	 kans	hoger	 verwacht	dat	 er	
fouten	kunnen	optreden	bij	het	tellen.		
	
Om	een	indicatie	te	krijgen	hoeveel	en	hoe	vaak	een	orderpicker	bezig	is	met	het	tellen	van	
artikelen,	zijn	de	artikelen	onderverdeeld	in	de	mate	hoeveel	ze	geteld	worden.	Er	zijn	drie	
verschillende	 klassen,	 de	 artikelen	met	 een	 telhoeveelheid	 van	 30	 tot	 50,	 50	 tot	 100	 en	
meer	 dan	 100.	 De	 klassen	 beginnen	 bij	 30,	 vanaf	 die	 hoeveelheid	 wordt	 een	 artikel	 een	
telartikel.	 De	 hoeveelheden	 tussen	 de	 50	 en	 100	 zijn	 grote	 aantallen,	maar	 in	 de	 huidige	
situatie	 wordt	 daarvoor	 geen	 telweegschaal	 gebruikt.	 Zoals	 uitgelegd	 in	 hoofdstuk	 3.1.	
wordt	er	pas	bij	een	hoeveelheid	van	100	stuks	de	telmachine	gebruikt,	daarom	begint	de	
laatste	klasse	vanaf	een	hoeveelheid	van	100	stuks.		
	
Wat	gewenst	is	om	te	weten	te	komen,	is	hoeveel	artikelen	er	in	aanmerking	komen	om	een	
telartikel	genoemd	te	worden.	Daarbij	wordt	er	ook	gekeken	naar	het	aantal	TO’s	en	hun	
totale	verbruik.	Het	resultaat	is	te	vinden	in	tabel	4-1,	aan	de	hand	van	deze	informatie	is	af	
te	leiden	dat	een	telartikel	voor	ongeveer	20%	van	de	totale	TO’s	per	dag	uitmaakt.		
	
		 Aantal	stuks	tellen		
		 30-50	 50-100	 >100	
Aantal	artikelen		 200	 132	 77	
Aantal	TO's	 27794	 15285	 6319	
Totaal	verbruik	p/j	 1110827	 1065906	 1036831	
Gemiddeld	verbruik	per	TO		 40	 70	 164	
To's	p/d	 111	 61	 25	
Tabel	4-1:	De	hoeveelheid	stuks	die	geteld	moeten	worden	

4.1.1 Fouten	bij	telartikelen		
Bij	het	 tellen	van	artikelen	door	orderpicker	komen	 fouten	voor.	Voor	een	groot	gedeelte	
worden	deze	fouten	opgemerkt	bij	de	verpak	afdeling	(intern)	van	productie	spare	parts,	zij	
moeten	het	aantal	nog	een	keer	tellen.	Het	komt	dus	bijna	niet	voor	dat	een	externe	klant	
een	 foutief	 aantal	 binnen	 krijgt,	 maar	 voor	 de	 fouten	 die	 opgemerkt	 worden	 door	 de	
medewerkers	van	productie	spare	parts	kost	het	wel	tijd	om	deze	te	herstellen.	Om	meer	
inzicht	 te	 krijgen	 in	 het	 aantal	 fouten	 en	 hoeveel	 tijd	medewerkers	 kwijt	 zijn	 om	deze	 te	
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herstellen,	 is	 een	 lijst	 geanalyseerd	waarop	 alle	 fouten	 staan	 die	 opgemerkt	 zijn	 door	 de	
verpak	afdeling	(intern)	van	productie	spare	parts.		
	
De	 verpak	 afdeling	 (intern)	 van	 productie	 spare	 parts	 vervult	 de	 orders	waarbij	 artikelen	
samengesteld	worden.	Er	moeten	bijvoorbeeld	100	schroefjes	en	100	ringentjes	verzameld	
worden,	 om	 vervolgens	 per	 tien	 stuks	 in	 een	 zakje	 gestopt	 te	worden.	 De	 inpak	 afdeling	
(extern)	van	productie	 spare	parts	verzamelt	de	setjes	en	stelt	daarmee	een	order	samen	
voor	een	externe	klant,	zij	hoeven	dus	minder	te	tellen.	Aangezien	de	lijst	van	verstoringen	
van	de	inpak	afdeling	(extern)	 lastig	 in	Excel	te	 importeren	valt	en	het	vermoeden	bestaat	
dat	 er	 geen	 fouten	 voorkomen	 bij	 telartikelen	 (maar	 eerder	 door	 het	 verzamelen	 van	
verkeerde	 artikelen),	 wordt	 het	 aantal	 fouten	 dat	 gemaakt	 wordt	 bij	 de	 verpak	 afdeling	
(intern)	als	het	totaal	aantal	fouten	van	telartikelen	beschouwd.		
	
De	 lijst	met	 fouten	die	opmerkt	 zijn	door	de	 verpak	 afdeling	 (intern)	 van	productie	 spare	
parts	bestaat	uit	 verschillende	 soorten	 fouten	 zoals:	het	picken	van	het	verkeerde	artikel,	
afkeur	 van	artikelen	en	het	 verkeerde	aantal	 artikelen.	Om	de	 fouten	eruit	 te	 filteren	die	
veroorzaakt	 zijn	 bij	 het	 tellen,	 zijn	 de	 fouten	 geselecteerd	 waarbij	 meer	 dan	 30	 stuks	
verzameld	 moest	 worden.	 Er	 wordt	 voor	 het	 herstellen	 van	 een	 fout	 gemiddeld	 drie	
minuten	 gerekend,	 als	 dit	 meer	 tijd	 heeft	 gekost	 wordt	 dit	 aangegeven	 op	 de	 lijst.	 Het	
resultaat	is	te	vinden	in	tabel	4-2.		
	

Fouten	bij	het	tellen		
Aantal	fouten		 9,1	 Gemiddeld	per	dag	
Hersteltijd	 31,6	 Gemiddeld	aantal	minuten	per	dag		
Fte		 0,28	

	Kosten		 	€11.074		 Gemiddeld	per	jaar	
Tabel	4-2:	Fouten	bij	het	tellen	

4.2  Mogeli jkheden automatiseren tel  proces 
In	 de	 huidige	 situatie	 wordt	 er	 relatief	 veel	 aandacht	 besteed	 aan	 het	 tellen,	 hoelang	
orderpickers	bezig	zijn	met	het	tellen	 is	niet	bekend.	Dit	hangt	voor	een	groot	deel	af	van	
het	soort	artikel,	kleine	ringentjes	zijn	lastiger	te	tellen	dan	middelgrote	schroefjes.	Naast	de	
duur	 van	het	 tellen,	worden	er	ook	 fouten	 gemaakt	bij	 het	 tellen.	Het	 liefst	moet	het	 tel	
proces	zo	kort	mogelijk	zijn	en	uitgevoerd	worden	zonder	fouten,	dit	is	wellicht	te	bereiken	
met	automatisering.	In	dit	hoofdstuk	wordt	er	naar	de	twee	mogelijkheden	gekeken	om	te	
proces	te	optimaliseren:	
	

- Telweegschaal		 §4.2.1;	
- Telmachine	 	 §4.2.2.	

	
Een	 telweegschaal	 is	 een	machine	die	onderdelen	 telt	 op	basis	 van	gewicht.	Voordat	 een	
telweegschaal	 artikelen	 kan	 tellen,	 moet	 deze	 eerst	 een	 indicatie	 hebben	 hoeveel	 een	
artikel	 weegt	 (het	 referentie	 gewicht).	 Meestal	 worden	 er	 ongeveer	 30	 tot	 70	 artikelen	
geteld,	 deze	 worden	 gewogen	 en	 daarna	 bij	 de	 telweegschaal	 aangegeven	 welke	
hoeveelheid	 artikelen	 hoort	 bij	 het	 gewicht	 dat	 die	 meet.	 Daarna	 kan	 de	 telweegschaal	
aangeven	 hoeveel	 artikelen	 er	 op	 het	 plateau	 liggen,	 aan	 de	 hand	 van	 het	 referentie	
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gewicht.	 Het	 instellen	 van	 het	 gewicht	 van	 één	 artikel	 kan	 ook	 opgeslagen	worden	 in	 de	
weegschaal,	zodat	het	iedere	keer	tellen	van	een	aantal	artikelen	niet	meer	nodig	is.		
	
Een	telmachine	is	een	machine	die	werkt	op	basis	van	camera’s.	Artikelen	worden	via	een	
trechter	op	een	 lopende	band	verdeeld,	vervolgens	vallen	de	artikelen	één	voor	één	door	
een	 buis	met	 daarin	 camera’s.	 De	 camera’s	 kunnen	 ieder	 onderdeel	 detecteren	 en	 zo	 de	
onderdelen	tellen.		
	
De	 keuze	 voor	 een	 telweegschaal	 of	 een	 telmachine	 is	 gemaakt	 aan	 de	 hand	 van	 de	
artikelen	 die	 deze	 machines	 moeten	 verwerken.	 In	 tabel	 4-3	 zijn	 de	 soort	 artikelen	
weergeven	tegen	het	aantal	keer	dat	ze	geteld	worden.		
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ongeveer	de	helft	van	het	aantal	te	tellen	artikelen	 is	een	artikel	dat	wordt	opgeslagen	 in	
bakjes,	er	kan	daarom	worden	aangenomen	dat	de	helft	van	de	te	tellen	artikelen	een	klein	
artikel	 betreft.	 Dit	 zijn	 artikelen	 zoals	 schroefjes	 en	 ringentjes.	 De	 artikelen	 die	 als	 doos,	
gaasbak,	klapkrat	of	pallet	worden	opgeslagen,	hoeven	niet	het	formaat	te	hebben	van	het	
desbetreffende	opslagtype.	Deze	artikelen	zijn	wel	allemaal	verpakt,	dat	wil	zeggen	dat	de	
artikelen	 in	een	klapkrat	meestal	 in	plastic	zakjes	zijn	verpakt	en	de	artikelen	 in	een	doos,	
gaasbak	of	pallet	verpakt	zijn	in	een	kartonnen	doosje.		

		 Aantal	stuks	tellen		
		 30-50	 50-100	 >100	
Bakje	 		 		 		
Aantal	artikelen		 87	 46	 40	
Gemiddeld	verbruik		 40	 74	 201	
To's	p/d	 46	 21	 13	
Doos	 		 		 		
Aantal	artikelen		 24	 17	 8	
Gemiddeld	verbruik		 40	 73	 174	
To's	p/d	 12	 4	 1	
Gaasbak	 		 		 		
Aantal	artikelen		 3	 2	

	Gemiddeld	verbruik		 38	 59	 0	
To's	p/d	 0	 0	 0	
Klapkrat	 		 		 		
Aantal	artikelen		 36	 36	 13	
Gemiddeld	verbruik		 41	 64	 137	
To's	p/d	 7	 14	 4	
Pallet	 		 		 		
Aantal	artikelen		 50	 31	 16	
Gemiddeld	verbruik		 39	 69	 114	
To's	p/d	 46	 22	 8	
Totaal		 		 		 		
Aantal	artikelen		 200	 132	 77	
Gemiddeld	verbruik		 40	 70	 164	
To's	p/d	 111	 61	 25	
Tabel	4-3:	De	hoeveelheid	stuks	te	tellen	per	soort	artikel	
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Het	tellen	van	wat	de	grotere	artikelen,	zoals	de	artikelen	in	een	plastic	zakje	of	verpakt	in	
een	doos	blijkt	lastig	te	automatiseren.	Er	zijn	simpelweg	geen	machines	voor	die	dit	aantal	
automatisch	kunnen	tellen.	Ook	in	situaties	met	wat	grotere	volumes	zijn	er	geen	machines	
die	de	aantallen	kunnen	tellen,	de	artikelen	worden	dan	namelijk	 in	grotere	batches	zoals	
een	hele	doos	of	een	hele	pallet	verzameld.	Het	tellen	van	de	kleine	artikelen,	de	artikelen	
die	 opgeslagen	 zijn	 in	 bakjes,	 zijn	 wel	 automatisch	 te	 tellen.	 Daarom	 vormen	 de	
telweegschaal	en	de	telmachine	een	goede	mogelijkheid	tot	het	automatiseren	van	het	tel	
proces.		
	
Er	is	een	ruime	keuze	van	telweegschalen	aanwezig,	deze	manier	van	tellen	wordt	al	bij	veel	
bedrijven	 toegepast.	 Leveranciers	 kunnen	 telweegschalen	 leveren	 met	 verschillende	
specificaties	op	het	gebied	van	capaciteit	en	nauwkeurigheid.	Een	techniek	die	vrij	nieuw	is,	
zijn	 de	 telmachines.	 De	 telmachines	 zijn	 ontstaan	 uit	 de	 behoefte	 om	 zaadjes	 voor	 de	
landbouw	 zeer	 nauwkeurig	 te	 tellen.	 Zij	 zijn	 dus	 bedoeld	 om	 kleine	 onderdelen	 te	 tellen,	
een	 van	 de	 fabrikanten	 in	 Europa	 die	 telmachines	 voor	 productieonderdelen	 zoals	
schroefjes	hebben	gebouwd	is	Data-Technologies.	Door	het	gebruik	van	camera’s	beweren	
zij,	dat	hun	telmachines	een	nauwkeurigheid	hebben	van	99,9%	(DATA-Technologies,	2016).	
Dit	 maakt	 het	 gebruik	 van	 deze	 technologie	 zeer	 interessant,	 als	 het	 aantal	 fouten	 dat	
veroorzaakt	wordt	in	het	telproces	geëlimineerd	wenst	te	worden.		
	
De	keuze	voor	de	telweegschaal	is	gevallen	op	een	telweegschaal	van	de	fabrikant	Mettler	
Toledo,	 de	 mogelijkheid	 om	 de	 referentiegewichten	 van	 artikelen	 op	 te	 slaan	 en	 het	
duidelijke	interface	maakt	dit	tot	een	geschikte	telweegschaal.		
	
Om	meer	 inzicht	te	krijgen	 in	de	specificaties	van	beide	systemen	is	een	voor-	en	nadelen	
structuur	 opgezet.	 Dit	 is	 te	 zien	 in	 tabel	 4-4,	 een	 afbeelding	 van	 beide	 systemen	 is	
daaronder	te	vinden	in	figuur	4-1	en	4-2.	De	punten	waarop	een	afweging	wordt	gemaakt	
komen	van	de	datasheets	van	de	leveranciers.		
	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figuur	4-1:	Mettler	Toledo	ICS465	telweegschaal	 	 Figuur	4-2:	Data-Technologies	U-25	telmachine	
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		 Telweegschaal	 Telmachine	
Prijs		 900-	1270	euro	 5000-16.500	euro	

Capaciteit		 0,6-6	kg	 n.v.t.	
Nauwkeurigheid		 95%	 99,9%	
Grootte	artikel	 n.v.t.	 0,7-20	mm	

Snelheid	 Handmatig		 100-10.000	stuks	per	uur		
Tel-	methode		 Handmatig	tot	doel	 Automatisch	tot	doel		

Referentie	 In	geheugen		 n.v.t.	

Voordelen		
		

		

-	Indien	opslaan	referentie,	redelijk	
snel		
-	Snelle	setup	
-	Artikelen	groter	dan	2	cm	
mogelijk	

-	Variatie	vorm	en	gewicht	maakt	
niet	uit	
-	Hoge	snelheid	
-	Hoge	accuraatheid		

Nadelen		
		
		

-	Nauwkeurigheid	afhankelijk	
variatie	vorm	en	gewicht		
-	Tellen	voor	referentie	gewicht	
-	Handmatig	artikelen	aftellen	

-	Hoge	prijs		
-	Overcapaciteit	voor	het	magazijn		

Tabel	4-4:	Specificaties	telweegschaal	en	telmachine	

4.2.1 Kosten	en	baten	Data-Technologies	telmachine		
De	hoogte	van	de	investering	voor	het	implementeren	van	de	telmachine	en	de	besparingen	
staan	weergeven	 in	 tabel	 4-5.	 Er	 zijn	 op	 drie	 gebieden	 besparingen	 te	 winnen.	 Naast	 de	
reductie	in	teltijd	en	het	aantal	fouten	wordt	de	fysieke	werkbelasting	voor	de	orderpickers	
ook	gereduceerd,	maar	alleen	de	reductie	 in	tijd	en	fouten	worden	 in	de	kosten	en	baten	
analyse	opgenomen.		
	
De	 telmachine	 levert	 alleen	 een	 besparing	 van	 tijd	 op,	 als	 er	meer	 dan	 100	 stuks	 geteld	
moeten	 worden.	 Bij	 een	 orderregels	 van	 minder	 dan	 100	 stuks	 zal	 de	 setuptijd	 van	 de	
telmachine	niet	opwegen	bij	de	besparing	van	tijd.	Er	wordt	aangenomen	dat	er	25%	sneller	
geteld	 kan	worden,	 als	 een	orderpicker	 10	 stuks	 in	 4	 seconden	 kan	 tellen.	Het	 aantal	 Fte	
komt	 daarmee	 uit	 op	 0,04.	 Ongeveer	 20%	 van	 het	 aantal	 telartikelen	 kan	 door	 de	
telmachine	geteld	worden,	daarom	wordt	er	aangenomen	dat	dit	aantal	fouten	gereduceerd	
kan	worden	met	de	99,9%	betrouwbaarheid	van	de	telmachine.	De	hoogte	van	de	besparing	
in	 fouten	wordt	 berekend	 aan	 de	 hand	 van	 de	 totale	 kosten	 van	 fouten	 in	 tabel	 4-2.	 De	
terugverdientijd	komt	uiteindelijk	neer	op	3,92	jaar.		
	

Telmachine	Data-Technologies	U-25	
Kosten		

	
Baten		(per	jaar)	

Onderdeel		 		 Prijs	
	
Onderdeel		 		 Prijs	

Aanschaf		 -	1	stuk	 	€16.500		
	
Teltijd		

	 	
	 	 	 	 	

-	vanaf	>100	
	Totaal		 		 	€16.500		

	 	
-	25%	tijdbesparing	

	 	 	 	 	
-	0,04	Fte	 	€2.000		

	 	 	 	
Reductie	fouten		

	
	 	 	 	 	

-99,9%	
	

	 	 	 	 	
-20%	telartikelen		 	€2.213		

Terugverdientijd	 3,92	 Jaar	
	
Totaal		 		 	€4.213		

Tabel	4-5:	De	kosten	en	baten	van	de	Data-Technologies	telmachine		
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4.2.2 Kosten	en	baten	Mettler	Toledo	telweegschaal	
De	 investering	 voor	 het	 implementeren	 van	 de	 Mettler	 Toledo	 telweegschaal	 staat	
weergeven	 in	 tabel	 4-6.	 In	 deze	 situatie	 worden	 er	 twee	 telweegschalen	 aangeschaft,	
hiermee	wordt	 er	 voorkomen	dat	 orderpickers	 op	 elkaar	moeten	wachten	 om	 gebruik	 te	
maken	van	de	 telweegschaal.	Net	 als	 bij	 de	 telmachine	 zijn	op	de	drie	dezelfde	 gebieden	
besparingen	 te	winnen	en	wordt	 de	besparing	 van	de	 fysieke	belasting	 voor	 orderpickers	
niet	meegenomen	in	de	kosten	en	baten	analyse.		
	
De	telweegschaal	is	geschikt	voor	alle	telartikelen	die	in	bakjes	zijn	opgeslagen	waarbij	meer	
dan	30	stuks	geteld	moeten	worden.	Als	er	wordt	aangenomen	dat	een	reducering	van	25%	
in	 teltijd	mogelijk	 is,	 komt	dat	overeen	met	0,091	Fte.	De	 telweegschaal	heeft	een	 lagere	
betrouwbaarheid	dan	de	telmachine,	maar	de	telweegschaal	is	voor	ongeveer	de	helft	van	
alle	 telartikelen	 toepasbaar.	 De	 reductie	 van	 fouten	 wordt	 aan	 de	 hand	 van	 tabel	 4-2	
berekend.	Uiteindelijk	komt	de	terugverdientijd	neer	op	0,26	jaar.		
	

Telweegschaal	Mettler	Toledo	ICS645	
Kosten		

	
Baten	(per	jaar)	

Onderdeel		 		 Prijs	
	
Onderdeel		 		 Prijs	

Aanschaf		 -	2	stuks	 	€2.540		
	
Teltijd		

	 	
	

-€1270	
	 	 	

-	vanaf	>30	
	Totaal		 		 	€2.540		

	 	
-	25%	tijdbesparing	

	 	 	 	 	
-	0,091	Fte	 	€4.550		

	 	 	 	
Reductie	fouten		

	
	 	 	 	 	

-95%	
	

	 	 	 	 	
47%	telartikelen		 	€5.205		

Terugverdientijd	 0,26	 Jaar	
	
Totaal		 		 	€9.755		

Tabel	4-6:	De	kosten	en	baten	van	de	Mettler	Toledo	telweegschaal	

4.3  Oplossing automatiseren tel  proces 
In	 deze	 paragraaf	 wordt	 een	 mogelijke	 oplossing	 geformuleerd	 om	 het	 tel	 proces	 te	
automatiseren,	de	oplossing	moet	een	positief	effect	hebben	op	de	drie	resultaatgebieden	
vanuit	 Remeha.	 De	 drie	 resultaatgebieden	 zijn	 de	 verlichting	 van	 fysieke	 arbeid,	 behoudt	
van	kwaliteit	en	het	uitoefenen	van	een	kostenreductie.	
	
Van	de	 twee	opties	 zijn	beide	niet	 geschikt	 voor	 100%	van	alle	 telartikelen,	 zij	 zijn	 alleen	
toepasbaar	voor	artikelen	van	een	klein	formaat	(opgeslagen	in	bakjes).	Ongeveer	de	helft	
van	 de	 telartikelen	 valt	 daarmee	 te	 automatiseren.	 Over	 het	 algemeen	 voldoet	 een	
telmachine	beter	voor	de	echt	kleine	artikelen	(kleiner	dan	twee	cm)	en	een	telweegschaal	
is	een	betere	optie	voor	een	groter	bereik	aan	artikelen.	
	
De	hoeveelheid	die	 geteld	moet	worden	 valt	mee,	 er	 zijn	 80	 TO’s	per	dag	waarvan	er	 bij	
dertien	 TO’s	meer	 dan	 100	 stuks	 geteld	moet	worden.	Gezien	 de	 grote	 capaciteit	 van	 de	
telmachine	 lijkt	 deze	 machine	 minder	 geschikt	 op	 dit	 gebied.	 Een	 telweegschaal	 lijkt	 de	
betere	 optie	 als	 de	 referentie	 gewichten	 voor	 173	 artikelen	 in	 de	 telweegschaal	
geprogrammeerd	kunnen	worden.		
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Op	het	gebied	van	kwaliteit	 is	de	telmachine	beter,	deze	kan	 in	relatief	korte	tijd	 foutloos	
tellen.	De	 telweegschaal	 kan	 dit	 niet,	maar	 uit	 ervaring	 vallen	 de	 fouten	 binnen	 redelijke	
marges	als	er	grotere	aantallen	voor	het	referentie	gewicht	genomen	wordt.	Ook	hier	geldt	
dat	 alleen	met	 voorgeprogrammeerde	 referentie	 gewichten	 de	 telweegschaal	 een	 goede	
optie	is.	De	telmachine	is	daarentegen	de	beste	optie,	als	de	kwaliteit	een	grote	weegfactor	
heeft.		
	
Een	 van	 de	 belangrijkste	 criteria	 voor	 Remeha	 zijn	 de	 kosten.	 Uit	 de	 kosten	 en	 baten	
berekeningen	van	de	tabellen	4-5	en	4-6	volgt	figuur	4-3.	Daarin	is	duidelijk	te	zien	dat	de	
telweegschaal	 de	 betere	 optie	 is	 vergeleken	 met	 een	 telmachine.	 De	 keuze	 uit	 de	 twee	
mogelijkheden	voor	het	automatiseren	van	het	 tellen	van	artikelen	komt	daarmee	op	het	
aanschaffen	van	twee	telweegschalen.		
	

	
Figuur	4-3:	Investering	in	een	telmachine	of	telweegschaal	(in	jaren)	
	

4.4  Samenvatting: het tel len van artikelen  
Met	 gemiddeld	 197	 TO’s	 per	 dag	 en	 een	 gemiddelde	 van	 9,1	 fouten	 per	 dag,	 neemt	 het	
tellen	 van	 telartikelen	 veel	 tijd	 in	 beslag.	 In	 de	 huidige	 situatie	 wordt	 er	 alleen	met	 een	
telweegschaal	geteld	als	er	meer	dan	100	stuks	van	een	artikel	geteld	moeten	worden,	dit	
heeft	te	maken	met	het	tellen	van	minimaal	77	stuks	om	het	referentiegewicht	te	bepalen.	
Met	behulp	van	twee	mogelijkheden	tot	automatisering	kan	dit	proces	verbeterd	worden.	
Een	 telmachine	 van	 Data-Technologies	 en	 een	 telweegschaal	 van	 Mettler	 Toledo	
ondersteunen	de	orderpicker	door	het	tellen	over	te	nemen	en	kunnen	dit	met	een	relatief	
hoge	betrouwbaarheid.	Daarentegen	zijn	zij	alleen	toepasbaar	voor	het	tellen	van	kleinere	
artikelen,	dit	zijn	de	artikelen	die	in	bakjes	zijn	opgeslagen.		
	
Op	 het	 gebied	 van	 kwaliteit	 wint	 de	 telmachine	 van	 Data-Technologies	 het	 van	 de	
telweegschaal.	 Met	 een	 betrouwbaarheid	 van	 99,9%	 wordt	 er	 door	 de	 telmachine	 bijna	
altijd	correct	geteld.	De	telweegschaal	heeft	daarentegen	een	lagere	betrouwbaarheid	van	
95%,	 maar	 dat	 is	 hoog	 genoeg	 om	 beter	 op	 het	 gebied	 van	 besparingen	 te	 scoren.	 De	
telmachine	 in	 namelijk	 toepasbaar	 voor	 een	 kleiner	 bereik	 van	 artikelen,	 de	 besparingen	
komen	daarom	lager	uit.		
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Op	basis	van	figuur	4-3	is	duidelijk	te	zien	dat	de	investering	in	de	telweegschaal	een	betere	
keus	is,	dan	een	investering	in	een	telmachine.	De	telweegschaal	van	Mettler	Toledo	biedt	
de	 mogelijkheid	 om	 de	 referentiegewichten	 op	 te	 slaan	 en	 de	 telweegschaal	 heeft	 een	
duidelijk	interface.	Deze	twee	specificaties	maken	de	implementatie	van	een	Mettler	Toledo	
telweegschaal	de	moeite	waard.		
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5  Het orderpicken in het spare parts magazi jn  
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	de	huidige	situatie	van	het	orderpicken	bij	het	spare	parts	magazijn	
kenbaar	gemaakt.	Dit	proces	is	gekozen	te	analyseren,	omdat	volgens	paragraaf	2.1	van	het	
theoretisch	kader	het	orderpicken	het	meest	arbeidsintensieve	proces	van	een	magazijn	is.	
Dat	maakt	het	orderpicken	een	goede	kandidaat	om	te	automatiseren	of	robotiseren.	
	
Na	 de	 beschrijving	 van	 de	 huidige	 situatie	 van	 het	 orderpicken	 worden	 er	 alternatieven	
geformuleerd	 richting	 het	 automatiseren	 en	 robotiseren	 van	 het	 orderpicken.	 Er	 blijven	
twee	alternatieven	over	die	worden	uitgewerkt,	deze	zullen	op	het	einde	van	dit	hoofdstuk	
tegen	elkaar	worden	afgewogen	door	middel	van	een	cost-benefit	analyse.	Het	hoofdstuk	is	
als	volgt	opgebouwd:		
	

- Een	beschrijving	van	de	huidige	situatie	 	 	 	 §5.1;	
- Formulering	van	de	alternatieven		 	 	 	 	 §5.2;	
- Uitwerking	implementatie	van	het	carrousel	systeem	 	 §5.3;		
- Uitwerking	AutoStore	systeem	 	 	 	 	 §5.4;	
- De	afweging	van	het	carrousel	systeem	en	het	AutoStore	systeem	§5.5;	
- Een	samenvatting	van	dit	hoofdstuk			 	 	 	 §5.6.	

5.1  Huidige situatie spare parts magazi jn 
Het	proces	van	het	picken	van	orders	 is	 in	het	 theoretisch	kader	besproken.	De	verdeling	
van	 tijd	 voor	 een	 reguliere	 orderpicker	 is	 hierbij	 ook	 benoemd,	 alleen	 bij	 het	 spare	 parts	
magazijn	verloopt	deze	verdeling	anders.	Een	regulier	magazijn	heeft	vooral	te	maken	met	
pallets	waarvan	een	aantal	dozen	verzameld	moeten	worden.	Bij	het	spare	parts	magazijn	
komt	 er	 vaak	 een	 handeling	 bij,	 vanuit	 die	 dozen	moeten	 er	 een	 aantal	 artikelen	 gepakt	
worden.	De	artikelen	moeten	geteld	worden	en	dit	kost	met	name	extra	tijd	als	een	order	
bestaat	uit	schroefjes	en	ringentjes.	Gemiddeld	bestaat	een	order	voor	22%	uit	een	artikel	
waarbij	geteld	moet	worden	(dertig	stuks	of	meer).	
	
De	extra	handeling	zorgt	er	dus	voor	dat	een	orderpicker	meer	tijd	besteed	aan	het	picken.	
De	verdeling	van	tijd	van	een	orderpicker	verandert	hierdoor	als	dat	vergeleken	wordt	met	
de	 verdeling	 van	 tijd	 beschreven	 in	 het	 theoretisch	 kader.	 Dit	 betreft	 een	 klein	 verschil,	
maar	het	 is	voor	het	onderzoek	wel	belangrijk	dit	verschil	aan	 te	duiden.	De	ongeveer	22	
procent	van	de	orderregels,	de	telartikelen,	hebben	een	hogere	verwerkingstijd.	Het	wordt	
geschat	dat	het	 tellen	van	een	artikel	ongeveer	een	minuut	extra	kost	en	gemiddeld	doet	
een	 orderpicker	 vier	 minuten	 over	 het	 afwerken	 van	 een	 orderregel.	 Het	 gevolg	 van	 de	
telartikelen	op	de	verdeling	van	tijd	van	een	orderpicker	kan	daarmee	berekend	worden:		
	

(60 ∗ 0,217) 60 ∗ 4 = 0,054%	
(60 𝑠𝑒𝑐 ∗ 𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙) (4𝑚𝑖𝑛 ∗ 60sec) = Extra tijd voor telartikel 	

	
Waarbij	het	eerste	gedeelte	gaat	over	de	gemiddelde	tijd	die	een	orderpicker	besteedt	aan	
telartikelen,	het	tweede	gedeelte	gaat	over	de	totale	tijd	(in	seconden)	die	een	orderpicker	
besteedt	 aan	 het	 afwerken	 van	 een	 orderregel.	 Het	 resultaat	 is	 dat	 een	 orderpicker	
gemiddeld	 5%	 extra	 besteedt	 aan	 het	 afwerken	 van	 een	 telartikel.	 De	 situatie	 van	 de	
verdeling	 van	 tijd	 van	 een	 orderpicker	 verandert	 daarmee.	 De	 vijf	 procent	 wordt	 bij	 het	
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picken	 opgeteld,	 aangenomen	 is	 dat	 het	 verplaatsen	minder	 lang	 duurt.	 Het	 spare	 parts	
magazijn	 bestaat	 uit	 smalle	 paden	 met	 vooral	 dozen	 en	 kratjes	 in	 de	 storage	 bins,	 de	
artikelen	 komen	 daarom	 redelijk	 dicht	 bij	 elkaar	 te	 liggen.	 De	 vijf	 procent	 die	 er	 bij	 het	
picken	 bij	 komt,	 gaat	 er	 dus	 bij	 het	 verplaatsen	 vanaf.	 De	 situatie	 van	 het	 spare	 parts	
magazijn	is	afgebeeld	in	figuur	5-1.	

	
Figuur	5-1:	Tijdverdeling	van	een	orderpicker,	theorie	en	praktijk	(Tompkins,	2010	en	Remeha,	2016)	

5.1.1 Orders	vanuit	het	spare	parts	magazijn		
Er	 moeten	 gemiddeld	 per	 dag	 1000	 orderregels	 verwerkt	 worden,	 dat	 betekent	 dat	
orderpickers	1000	keer	naar	een	artikel	toe	moeten	lopen.	De	hoeveelheid	artikelen	die	ze	
moeten	 verwerken	 hangt	 af	 van	 de	 behoefte	 van	 de	 interne	 en	 externe	 klant.	 Over	 het	
algemeen	is	die	verdeling	gelijk,	dus	500	orderregels	zijn	te	danken	aan	de	interne	klant	en	
500	orderregels	zijn	te	danken	aan	de	externe	klant.		
	
De	locatie	van	artikelen	in	het	spare	parts	magazijn,	is	volgens	een	ABC-classificatie	bepaald.	
Artikelen	 die	 een	 hoge	 omloopsnelheid	 hebben	 worden	 in	 categorie	 A	 geplaatst,	 de	
categorieën	 lopen	 af	 tot	 en	 met	 categorie	 E.	 Om	 een	 indicatie	 te	 geven	 van	 de	
omloopsnelheid	 van	 de	 categorieën	 kunnen	 de	 volgende	 data	 worden	 aangehouden	
wanneer	deze	worden	gebruikt:	
	

- A-artikelen:	 	 Iedere	dag;	
- B-artikelen:	 	 2	–	4	dagen;	
- C-artikelen:	 	 4	–	20	dagen;	
- D-artikelen:	 	 20	–	250	dagen;	
- E-artikelen:	 	 Afgelopen	jaar	niet	gebruikt.		

	
Een	 productiejaar	 bestaat	 uit	 250	 dagen	 bij	 Remeha,	 D-artikelen	 kunnen	 daarom	 gezien	
worden	als	 artikelen	die	minimaal	 één	keer	 verzameld	worden	 tussen	een	maand	en	een	
jaar.	 	 De	 categorie	 E-artikelen	 zijn	 het	 afgelopen	 jaar	 niet	 gebruikt,	 daarom	worden	 deze	
artikelen	 beschouwd	 als	 artikelen	 zonder	 omloopsnelheid.	 In	 tabel	 5-1	 staan	 het	 totaal	
aantal	transport	orders	gegeven	over	precies	één	jaar	tijd.		
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Aantal	TO’s	(per	jaar)	

	
Orderpicker	 TSP	-	picker	 WAVE	-	picker	 Totaal	

BULK	 3729	 17807	 52766	 74302	
A	

	
12253	 36530	 48783	

B	 1885	 1796	 8734	 12415	
C	 1425	 2939	 6395	 10759	
D	 419	 819	 1107	 2345	
E	

	    PICK	 150593	 851	 10295	 161739	
A	 65875	

	
616	 66491	

B	 40498	
	

1172	 41670	
C	 35930	 458	 5071	 41459	
D	 8290	 393	 3436	 12119	
E	

	    Totaal	 154322	 18658	 63061	 236041	
Tabel	5-1:	Totaal	aantal	transport	orders	in	het	spare	parts	magazijn	over	één	jaar	gezien	

Tabel	 5-1	 geeft	 de	 classificatie	 van	de	 artikelen	weer	 en	de	 tabel	maakt	 ook	onderscheid	
tussen	een	bulk	of	een	pick	artikel.	Een	artikel	kan	meerdere	opslaglocaties	hebben,	maar	
omdat	het	gewenst	 is	een	artikel	vanaf	de	vloer	te	verzamelen,	wordt	er	meestal	één	pick	
locatie	aan	een	artikel	 toegekend.	De	 rest	van	de	voorraad	van	dat	artikel	 ligt	op	de	bulk	
locaties,	meestal	hoger	gelegen	in	de	stellingen.	Verder	is	er	onderscheid	gemaakt	tussen	de	
type	orderpickers,	 om	het	 bovenstaande	 verhaal	 duidelijk	 te	maken	 zal	 bijvoorbeeld,	 een	
normale	orderpicker	nooit	een	A-artikel	vanaf	een	bulk	locatie	moeten	verzamelen.		

5.1.2 Ruimte	spare	parts	magazijn	
Het	spare	parts	magazijn	is	tegen	de	productiehal	aangebouwd,	de	reden	hiervoor	was	dat	
er	behoefte	was	aan	meer	ruimte	voor	de	opslag	van	reserveonderdelen.	Die	behoefte	is	er	
nog	steeds	aangezien	het	aantal	orderregels	 licht	 toeneemt.	De	afmetingen	van	het	spare	
parts	magazijn	zijn	te	vinden	in	tabel	5-2.	
	

Ruimte	spare	parts	magazijn	

Afmeting	(lengte)	 50	 meter	
Afmeting	(breedte)	 30	 meter	
Afmeting	(hoogte)	 7	 meter	
Totale	oppervlakte		 1500	 m2	

Tabel	5-2:	Ruimte	spare	parts	magazijn	

Naast	 de	 afmetingen	 van	 het	 spare	 parts	 magazijn	 is	 de	 inhoud	 van	 het	 magazijn	 nog	
belangrijker.	Om	inzicht	te	krijgen	in	de	soorten	en	hoeveelheid	artikelen	die	in	het	magazijn	
staan,	 is	 tabel	 5-3	 opgesteld.	 Hierin	 staat	 hoeveel	 plekken	 er	 in	 beslag	 zijn	 genomen	 per	
soort	artikel,	uitgezet	tegen	de	verschillende	classificaties	en	de	opslagmethode.	
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Beslagname	ruimte	spare	parts	magazijn	

	
Bakje	 Drukwerk	 Doos	 Gaasbak	 Klapkrat	 Pallet	 Totaal	

BULK	 11	
	

74	 18	 42	 576	 721	
A	

	  
1	 1	

	
72	 74	

B	 1	
	  

2	 8	 59	 70	
C	 8	

	
22	 9	 18	 205	 262	

D	
	  

36	 6	 12	 193	 247	
E	 2	

	
15	

	
4	 47	 68	

PICK	 867	 82	 2039	 84	 2088	 1655	 6815	
A	 5	

	
11	

	
18	 86	 120	

B	 33	
	

8	 4	 109	 161	 315	
C	 167	 1	 118	 27	 522	 314	 1149	
D	 472	 11	 636	 28	 866	 486	 2499	
E	 190	 70	 1266	 25	 573	 608	 2732	

Totaal	 878	 82	 2113	 102	 2130	 2231	 7536	
Tabel	5-3:	Beslagname	ruimte	spare	parts	magazijn	

Uit	tabel	5-3	is	te	concluderen	dat	er	veel	artikelen	in	het	spare	parts	magazijn	liggen	(92%)	
die	weinig	bewegen,	de	zogenaamde	slow-movers	en	non-movers	 (classificatie	C,	D	en	E).	
Ongeveer	37%	wat	er	 in	het	 spare	parts	magazijn	 	 	 ligt	beweegt	helemaal	niet,	 terwijl	 de	
artikelen	 die	 wel	 bewegen,	 de	 fast-movers	 (classificatie	 A),	 voor	 2,6%	 van	 de	 ruimte	 in	
beslag	 nemen.	 Kortom,	 in	 het	 spare	 parts	 magazijn	 staan	 veel	 artikelen	 die	 niet	 of	
nauwelijks	bewegen	terwijl	ze	erg	veel	ruimte	in	beslag	nemen.		

5.2  Mogeli jkheden tot robotisering van het spare parts magazi jn 
Het	spare	parts	magazijn	oogt	als	een	goede	plek	om	meer	mogelijkheden	automatisering	of	
robotisering	 toe	 te	 passen.	 Het	 huidig	 niveau	 van	 automatisering	 is	 laag	 aangezien	
orderpickers	alleen	gebruik	maken	van	een	Wave	machine	en	een	TSP	truck.	Op	het	gebied	
van	 robotisering	 worden	 terminals	 (als	 een	 computer)	 gebruikt,	 maar	 dit	 heeft	 nog	
beperkingen	 tot	 het	 gebied	 van	 batch	 picking	 of	 zone	 picking.	 De	 manier	 waarop	
orderpickers	naar	goederen	toe	gaan	en	daartoe	geleid	worden,	leidt	tot	mogelijkheden	om	
dit	proces	te	verbeteren.		
	
De	stap	naar	het	parts-to-picker	(of	het	goods-to-man)	principe	lijkt	hiermee	de	juiste	stap	
die	Remeha	kan	nemen.	Deze	mogelijkheden	van	het	order	picken	vallen	vallen	met	name	
onder	 het	 gebied	 van	 robotisering,	 zoals	 beschreven	 bij	 het	 theoretisch	 kader.	 De	
selectiecriteria	die	over	het	algemeen	gehanteerd	bij	het	selecteren	van	de	juiste	parts-to-
picker	methode	zijn	(MHLnews,	2012):	
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- Aantal	artikelen	per	order;		
- Aantal	orderregels	per	order;		
- Stapel	volgorde;		
- De	grootte	van	orders	(in	m3);	
- Totaal	aantal	SKU’s;		
- Verdeling	 van	 artikelen	 bij	 orders	

(fast-movers	en	slow-movers);		
- Doorlooptijd	van	een	order;		
- Aantal	werknemers	(in	FTE);	
- Groeipotentie	van	het	magazijn;		
- Initiële	kapitaalinvestering;		
- Uitvoerbaarheid;		
- De	 ruimte	 die	 het	 systeem	 nodig	

heeft	 om	 optimaal	 te	 kunnen	
werken;	

- Kwaliteit,	betrouwbaarheid;		
- Ruimte	 die	 implementatie	 nodig	

heeft;		
- Snelheid	van	implementatie;		
- Vatbaarheid	 voor	 errors	 die	 het	

gehele	systeem	plat	leggen;		
- Schaalbaarheid	van	het	systeem;	
- Het	 vermogen	 om	 meerdere	

orders	tegelijk	te	verwerken;		
- Het	 vermogen	 om	 met	 de	

processen	 om	 het	 order	 picken	
heen	te	integreren;		

- Energie	verbruik.		

	
Welke	mogelijkheid	tot	robotisering	geschikt	is	om	bij	het	Remeha	spare	parts	magazijn	toe	
te	 passen,	 hangt	 af	 van	 de	 selectiecriteria	 die	 toegepast	 worden.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	
bovenstaande	lijst	en	op	basis	van	de	specificaties	die	voor	fabrikanten	van	parts-to-picker	
systemen	 als	 eerste	 vragen	 om	 uit	 hun	 verschillende	 systemen	 de	 beste	 toepassing	 te	
selecteren,	komen	twee	factoren	waarop	geselecteerd	wordt.		
	

- Het	aantal	orderregels	dat	het	magazijn	dagelijks	moeten	verwerken;	
- Optimale	benutting	van	de	ruimte	in	het	magazijn	door	het	systeem.		

	
Het	 aantal	 orderregels	 dat	 een	magazijn	moet	 verwerken	 bepaalt	 de	 gewenste	 capaciteit	
van	 het	 systeem	 en	 daarmee	 het	 soort	 systeem.	 Uitvoerbaarheid	 en	 de	 ruimte	 die	 het	
systeem	nodig	heeft	om	optimaal	te	kunnen	werken	is	een	harde	restrictie,	als	een	systeem	
niet	in	een	ruimte	geplaatst	kan	worden,	is	het	systeem	niet	geschikt.	Het	komt	er	eigenlijk	
op	neer	wat	voor	een	soort	magazijn	er	staat,	een	conventioneel	of	hoogbouw	magazijn.	
	
De	 hoogte	 van	 het	 magazijn	 is	 bepalend	 voor	 welk	 soort	 systeem	 er	 niet	 geplaatst	 kan	
worden.	De	hoogte	van	een	conventioneel	magazijn	varieert	tussen	de	zes	en	tien	meter	en	
de	 hoogte	 van	 een	 hoogbouw	 magazijn	 varieert	 tussen	 de	 vijftien	 en	 40	 meter	 (Cost	
engineers,	 1989).	 De	 hoogte	 van	 het	 spare	 parts	magazijn	 bij	 Remeha	 is	 ongeveer	 zeven	
meter,	het	 is	daarom	geen	hoogbouwmagazijn.	Daarmee	vallen	een	aantal	parts-to-picker	
systemen	af	die	juist	voor	hoogbouwmagazijnen	ontwikkeld	zijn.		
	
In	 tabel	 5-4	 zijn	 de	 verschillende	 mogelijkheden	 tot	 automatisering	 en	 robotisering	
weergeven,	 deze	 zijn	 gebaseerd	 op	 de	 alternatieven	 beschreven	 door	 organisaties	 zoals	
mwpvl	en	mhlnews.	Deze	material	handling	en	logistiek	consultancy	bedrijven	stellen	cases,	
artikelen	 en	 presentaties	 beschikbaar	 over	 diverse	 mogelijkheden	 tot	 automatisering	 en	
robotisering	van	een	magazijn.		
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Bij	de	selectie	van	de	alternatieven	wordt	het	onderscheid	gemaakt	met	betrekking	tot	de	
twee	 selectie	 factoren.	Het	 conventionele	picken	 van	orders	 is	 als	 referentie	 toegevoegd.	
Ter	 verduidelijking	 wordt	 in	 de	 tweede	 kolom	 uitgelegd	 wat	 de	 werkwijze	 is	 van	 deze	
systemen	en	is	een	afbeelding	van	de	systemen	weergeven	in	figuur	5-2	tot	en	met	figuur	5-
7.	Deze	systemen	zijn	globaal	gezien	de	alternatieven	die	toegepast	kunnen	worden,	daarbij	
ontbreekt	 het	 VLM	 (Vertical	 Lift	 Module)	 systeem.	 Dit	 systeem	 heeft	 op	 het	 gebied	 van	
uiterlijk	veel	weg	van	een	carrousel	systeem	alleen	het	systeem	is	anderhalf	maal	duurder	in	
aanschaf.	Ook	blijkt	uit	nader	onderzoek	dat	een	VLM	een	hogere	capaciteit	kan	verwerken,	
terwijl	 hier	 geen	 behoefte	 aan	 is.	 Door	 deze	 twee	 redenen	 is	 het	 VLM	 systeem	 niet	
opgenomen	in	de	alternatieven	die	toegepast	kunnen	worden.		
	
Als	het	aantal	orderregels	in	beschouwing	wordt	genomen	volgens	de	huidige	situatie,	dan	
moet	 het	 spare	 parts	 magazijn	 gemiddeld	 125	 orderregels	 per	 uur	 verwerken.	 Hiermee	
vallen	 het	 Kiva	 systeem	 en	 het	 multi-shuttle	 systeem	 af,	 deze	 zijn	 bij	 voorbaat	 al	 niet	
geschikt	 aangezien	 zij	 een	 flink	meer	 orderregels	 kunnen	 verwerken	 dan	 gewenst	 is.	 Het	
pick-to-light	systeem	valt	ook	af	aangezien	dit	systeem	niet	aan	het	aantal	orderregels	per	
uur	kan	voldoen.		
	
Als	de	optimale	benutting	van	de	ruimte	in	het	magazijn	door	een	systeem	in	beschouwing	
wordt	genomen,	kan	er	geen	hoogbouw	systeem	geplaatst	worden.	Het	mini-load	systeem	
valt	daarbij	 af.	Ondanks	dat	het	multi-shuttle	 systeem	ook	 in	een	 conventioneel	magazijn	
geplaatst	kan	worden,	valt	dit	systeem	door	de	voorgaande	criteria	af.	Het	pick-to-light	en	
Kiva	 systeem	kan	alleen	op	vloer	 locaties	gebruikt	worden	en	maakt	geen	gebruik	 van	de	
hoogte	van	het	magazijn.	Deze	systemen	vallen	daarom	af.		
	
Het	 Kiva	 systeem	 valt	 op	 het	 moment	 van	 het	 schrijven	 van	 dit	 verslag	 sowieso	 af,	 dit	
systeem	 is	 door	 Amazon	 gekocht.	 Zij	 hebben	 het	 recht	 om	 dit	 systeem	 voor	 alleen	 hun	
distributiecentra	te	gebruiken.		
	
Het	 carrousel	 systeem	 en	 het	 AutoStore	 systeem	 voldoen	 beiden	 aan	 de	 criteria,	 deze	
systemen	 lijken	daarom	geschikte	kandidaten	om	het	spare	parts	magazijn	te	robotiseren.	
Op	basis	van	deze	selectie	wordt	er	verder	onderzoek	verricht	naar	deze	systemen.	Op	het	
gebied	van	 toepasbaarheid,	een	beeld	van	de	 toekomstige	 situatie	en	de	 terugverdientijd	
wordt	een	aanbeveling	gegeven	welk	systeem	als	beste	toegepast	kan	worden	in	het	spare	
parts	 magazijn.	 De	 bevinden	 worden	 geformuleerd	 in	 de	 volgende	 paragrafen	 met	 in	
hoofdstuk	7	de	eventueel	verbeterde	score	op	het	niveau	van	material	handling.		
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Tabel	5-4:	Mogelijkheden	tot	automatisering	en	robotisering	van	het	spare	parts	magazijn	(MWPVL	international,	2016	
en	MHLnews,	2016)
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Figuur	5-2:	Pick-to-light	systeem	(MMCI-systems)	

	

	
Figuur	5-3:	Carrousel	system	(Kardex	Megamat	RS350)	

	

	
Figuur	5-4:	Mini-load	system	(Van	der	Lande)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figuur	5-5:	AutoStore	systeem	(Lalesse)	

	

	
Figuur	5-6:	Kiva	systeem	(Amazon)	

	
Figuur	5-7:	Multi-shuttle	systeem	(Van	der	Lande)	
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5.3  Carrousel spare parts magazijn 
In	dit	hoofdstuk	wordt	er	gekeken	naar	de	implementatie	van	een	carrousel	systeem	in	het	
spare	 parts	magazijn.	 Als	 eerste	wordt	 een	beeld	 gevormd	 van	 een	 carrousel	 systeem	en	
vervolgens	wordt	er	berekend	welke	artikelen	in	aanmerking	komen	voor	het	systeem.	De	
toekomstige	situatie	wordt	gevormd	aan	de	hand	van	berekeningen,	daaruit	kan	vervolgens	
de	terugverdientijd	bepaald	worden.			
	
Een	 carrousel	 systeem	 kan	 horizontaal	 of	 verticaal	 geïnstalleerd	worden.	 Een	 horizontaal	
systeem	is	erg	handig	voor	een	buffer	methode,	maar	dat	 is	niet	de	functie	van	het	spare	
parts	magazijn.	 Een	 verticaal	 carrousel	 systeem	wordt	met	 name	 gebruikt	 bij	 opslag	 van	
kleine	tot	middelgrote	artikelen,	tevens	maakt	dit	systeem	meer	gebruik	van	de	hoogte	van	
een	magazijn.	Voor	het	spare	parts	magazijn	bij	Remeha	is	een	verticaal	carrousel	systeem	
beter	toepasbaar	dan	een	horizontaal	carrousel	systeem.			
	
Een	verticaal	 carrousel	 systeem	werkt	als	een	ovaal	 reuzenrad,	waarbij	op	de	plek	van	de	
cabines	 een	 tray	 met	 artikelen	 wordt	 opgeslagen.	 De	 grootste	 leverancier	 van	 carrousel	
systemen	 in	 Nederland	 is	 Kardex,	 van	 hun	 systemen	 is	 ook	 de	 meeste	 informatie	
beschikbaar.	Naar	aanleiding	van	de	beschikbaarheid	van	informatie	 is	ervoor	gekozen	om	
met	de	systemen	van	Kardex	verder	te	rekenen.		
	
De	 carrousel	 die	 het	meest	 overeenkomt	met	de	behoeftes	 van	het	 spare	parts	magazijn	
heet	de	Kardex	Megamat	RS350	carrousel.	Hierbij	is	gekeken	naar	de	maximale	afmetingen	
van	 het	 systeem	 dat	 in	 het	 magazijn	 past,	 deze	 afmetingen	 zijn	 6	 bij	 3,3	 bij	 1,7	 meter	
(hxbxd)	van	een	RS350.		

5.3.1 Selectie	artikelen	voor	een	carrousel	
Om	te	bepalen	of	dit	systeem	geschikt	en	rendabel	genoeg	is	voor	het	spare	parts	magazijn,	
moet	 er	 eerst	 bepaald	 worden	 welke	 artikelen	 er	 in	 het	 systeem	 opgeslagen	 kunnen	
worden.		
	
De	D-categorie	en	E-categorie	artikelen	zijn	niet	geschikt	om	in	een	carrousel	op	te	slaan.	De	
carrousel	 zal	 dan	 alleen	 dienen	 voor	 opslag	 en	 het	 part-to-picker	 principe	 wordt	 niet	 of	
nauwelijks	gebruikt.	De	leverancier	raadt	het	aan	om	alleen	de	medium	tot	slow	movers	op	
te	slaan	in	de	carrousel.	Dit	is	logisch,	omdat	de	carrousel	niet	gebouwd	is	voor	snelle	aanvul	
tijden.	De	A-artikelen	 (fast-movers)	 kunnen	bijvoorbeeld	met	behulp	van	een	pick-to-light	
supermarkt	verzameld	worden	en	de	D-	en	E-artikelen	kunnen	op	de	conventionele	manier	
worden	opgeslagen,	maar	aan	de	hand	van	tabel	5-5	is	te	zien	dat	die	A-artikelen	niet	veel	
ruimte	 in	 beslag	 nemen.	 In	 combinatie	 met	 het	 aantal	 TO’s	 van	 die	 A-artikelen,	 is	 het	
aandeel	A-artikelen	relatief	klein.	Van	de	gemiddeld	259	TO’s	per	dag	zijn	er	62	van	de	A-
artikelen,	 79	 van	 de	B-artikelen	 en	 118	 van	 de	 C-artikelen.	Met	 deze	 gegevens	 zijn	 de	A-
artikelen	(de	bakjes,	dozen	en	kratjes)	toch	geschikt	om	op	te	slaan	samen	met	de	B-	en	C-
artikelen	in	de	carrousel.		
	
De	keuze	om	een	pallet	en	gaasbak	artikel	in	een	carrousel	op	te	slaan	is	niet	handig	om	te	
maken.	Deze	artikelen	zullen	veel	ruimte	van	een	carrousel	in	beslag	nemen,	een	hele	tray	
zal	 bijvoorbeeld	 uit	 hetzelfde	 artikel	 bestaan.	 In	 die	 situatie	 zijn	 er	 veel	 carrousels	 nodig,	
maar	het	hangt	van	de	prijs	van	een	carrousel	af	of	dit	rendabel	genoeg	is.	Om	te	bepalen	of	
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een	 carrousel	 überhaupt	 rendabel	 is	 om	 aan	 te	 schaffen,	 worden	 de	 gaasbak	 en	 pallet	
artikelen	buiten	beschouwing	gelaten,	deze	zullen	op	de	huidige	manier	worden	opslagen.		
	
Beslagname	ruimte	

	
		 		 		 		 		

(aantal	locaties)	 Bakje	 Drukwerk	 Doos	 Gaasbak	 Klapkrat	 Pallet	
BULK	 11	 		 74	 18	 42	 576	
A	

	 	
1	 1	

	
72	

B	 1	
	 	

2	 8	 59	
C	 8	

	
22	 9	 18	 205	

D	 		 		 36	 6	 12	 193	
E	 2	 		 15	 		 4	 47	
PCK	 867	 82	 2039	 84	 2088	 1655	
A	 5	

	
11	 		 18	 86	

B	 33	
	

8	 4	 109	 161	
C	 167	 1	 118	 27	 522	 314	
D	 472	 11	 636	 28	 866	 486	
E	 190	 70	 1266	 25	 573	 608	

Tabel	5-5:	Beslagname	ruimte	

5.3.2 Kosten	Kardex	carrousels	
Aan	 de	 hand	 van	 het	 aantal	 locaties	 van	 de	 artikelen	 in	 tabel	 5-5	 kunnen	 twee	 dingen	
bepaald	worden:	de	hoeveelheid	benodigde	tray’s	en	het	aantal	carrousels	dat	nodig	is.	Die	
berekening	staat	gegeven	in	tabel	5-6.	Er	is	rekening	gehouden	met	een	tray	van	2,6	bij	0,6	
bij	0,3	meter	(b*d*h)	en	volgens	de	leverancier	kunnen	er	34	tray’s	in	de	gekozen	carrousel.	
	

Soort	artikel	 Bakje	 Doos	 Krat	
Aantal	locaties	 214	 160	 675	
Aantal	dat	past	in	een	tray	 56	 6	 6	
Trays	nodig		 3,8	 26,7	 112,5	

Totaal	tray's	nodig		 143,0	 		 		
Aantal	carrousels	 4,2	 		 		
Tabel	5-6:	Aantal	carrousels	nodig	

Er	 zijn	 4,2	 carrousels	 nodig	 als	 alle	 A,	 B	 en	 C	 bakjes,	 dozen	 en	 kratjes	 in	 een	 carrousel	
worden	opgeslagen,	dus	de	keuze	die	gemaakt	moet	worden	is	of	er	vier	of	vijf	carrousels	
nodig	 zijn.	 In	 het	 geval	 van	 vier	 carrousels	 zitten	 de	 carrousels	 helemaal	 vol	 en	 zullen	 de	
carrousels	minder	efficiënt	werken.	In	het	geval	van	vijf	carrousels	zitten	de	carrousels	voor	
ongeveer	80%	vol,	aangezien	Tomkins	(1998)	acht	dat	in	het	geval	van	een	bezettingsgraad	
hoger	dan	80%	een	magazijn	minder	efficiënt	kan	werken,	zijn	vijf	carrousels	gewenst.	De	
kosten	van	een	carrousel	zijn	verkregen	van	Kardex	en	weergeven	in	tabel	5-7.	
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Kosten		 Aanschaf	
carrousel	

Aanschaf	
tray	

Pick-to-light	
systeem	 Software		

Implementatie	
systeem	

Per	stuk		 	€65.000		 	€660		 	€200		 	€5.000		 	€30.000		

Aantal	 	5		 54		 	80		 	5		 	1		
Kosten		 	€325.000		 	€3.300		 	€16.000		 	€25.000		 	€30.000		
Totale	kosten		 	€399.300		 		 		 		 		
Tabel	5-7:	Kosten	van	implementatie	Kardex	carrousel	

De	 kosten	 van	 een	 pick-to-light	 systeem	 worden	 op	 €	 200	 per	 stuk	 geschat,	 dit	 naar	
aanleiding	van	een	offerte	die	Remeha	eerder	dit	jaar	had	aangevraagd.	Door	de	kosten	van	
software	en	implementatie	met	de	collega’s	van	het	Production	Support	team	te	bespreken,	
worden	deze	verwacht	op	€55.000.		

5.3.3 Implementatie	Kardex	carrousels	
Een	 spare	parts	magazijn	met	 vijf	 Kardex	 carrousels	 zorgt	 voor	een	 compacte	manier	 van	
het	opslaan	van	artikelen.	Er	wordt	ruimte	bespaard	 in	het	magazijn	waardoor	er	plaats	 is	
voor	een	groter	aantal	artikelen.	Een	lay-out	van	de	implementatie	van	vijf	carrousels	is	te	
vinden	in	figuur	4	bij	de	appendix,	waarbij	gekozen	is	om	de	carrousels	 in	het	midden	van	
het	magazijn	te	plaatsen.	Op	deze	manier	nemen	ze	niet	de	meest	waardevolle	plekken	in	
van	de	A-artikelen	en	valt	de	afstand	die	orderpickers	moeten	afleggen	naar	de	carrousels	
mee.				
	
De	bedoeling	 is	dat	het	proces	van	het	picken	van	orders	verandert	naar	zone	picking,	op	
deze	 manier	 kunnen	 één	 of	 twee	 werknemers	 de	 carrousels	 bedienen.	 Het	 aantal	
werknemers	is	afhankelijk	van	de	intensiteit	van	de	vraag,	gemiddeld	genomen	moeten	de	
carrousels	 per	 1	 minuut	 en	 54	 seconden	 een	 TO	 verwerken.	 De	 carrousels	 kunnen	 deze	
vraag	prima	aan,	zeker	als	zij	deze	capaciteit	onder	vijf	carrousels	verdelen.		

5.3.4 Baten	Kardex	carrousels	
Door	het	parts-to-picker	systeem	worden	reistijden	van	orderpickers	geëlimineerd,	hier	zit	
dus	 de	 besparing	 van	 het	 carrousel	 systeem.	 De	 besparing	 die	 dit	 systeem	 oplevert	 is	
berekend	 aan	 de	 hand	 van	 het	 aantal	 TO’s	 dat	 een	 orderpicker	 moet	 verwerken.	 Er	 is	
gekeken	 naar	 het	 aantal	 TO’s	 van	 orderpickers	 en	Wave	 pickers	 gefilterd	 op	 A-,	 B-	 en	 C-
artikelen	en	op	het	soort	artikel	(bakje,	doos	en	kratje).	Vervolgens	is	het	aandeel	van	deze	
TO’s	 van	 het	 totale	 aantal	 TO’s	 berekend.	 De	 procentuele	 besparing	 van	 reistijd	 wordt	
bepaald	door	het	aandeel	van	reistijd	en	zoektijd	uit	de	literatuur.	De	uiteindelijke	besparing	
wordt	uitgedrukt	met	het	 totale	aantal	bespaarde	Fte’s,	waarbij	 één	Fte	per	 jaar	€50.000	
kost.	Deze	 berekeningen	 zijn	 te	 vinden	 in	 tabel	 5-8.	Uiteindelijk	 komt	 de	 terugverdientijd	
neer	 op	 3,54	 jaar	 bij	 het	 implementeren	 van	 vijf	 carrousels.	 In	 deze	 situatie	 worden	 de	
artikelen,	 waarvan	 wordt	 verwacht	 dat	 deze	 artikelen	 het	 meest	 geschikt	 zijn,	 in	 een	
carrousel	 geplaatst.	 In	 de	 situatie	 dat	 de	 rest	 van	 de	 artikelen	 in	 een	 carrousel	 wordt	
geplaatst,	zal	de	terugverdientijd	toenemen.			
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Baten		 Orderpicker		 Wave	picker	
Aantal	TO's	carrousel	 62494	 2078	
Totaal	TO's		 154322	 63047	
Aandeel		 40%	 3%	
Besparing	reistijd	 65%	 65%	
Besparing	 26%	 2%	
Werknemers	 8,5	 1	
FTE	 2,24	 0,02	
Besparing	 	€111.870		 	€1.071	
Totaal	 		 	€112.941	
		 		 		
Terugverdientijd	 3,54	 Jaar	

Tabel	5-8:	Baten	en	terugverdientijd	Kardex	carrousel	

5.4  AutoStore spare parts magazi jn 
Deze	paragraaf	beschrijft	de	mogelijkheid	om	het	AutoStore	systeem	te	 implementeren	 in	
het	 spare	 parts	 magazijn.	 Er	 wordt	 een	 indicatie	 gegeven	 hoe	 het	 systeem	 het	 huidige	
proces	gaat	vervangen,	wat	de	voor	en	nadelen	van	dit	systeem	zijn	en	of	de	aanschaf	van	
dit	systeem	rendabel	is.		
	
Het	 AutoStore	 systeem	 is	 ontwikkeld	 door	 Hatteland	 in	 Noorwegen,	 zijn	 hebben	
verschillende	distributeurs	in	Nederland	waaronder	Lalesse,	Egemin	en	Swisslog.	In	het	kort	
werkt	het	systeem	als	volgt:	
	
Alle	artikelen	zijn	opgeslagen	in	kratjes	die	naast	elkaar	en	op	elkaar	gestapeld	worden	tot	
een	hoogte	van	maximaal	vijftien	kratjes.	De	hoeveelheid	ruimte	tussen	de	artikelen	wordt	
op	deze	manier	 zeer	beperkt,	 dat	maakt	deze	 vorm	van	artikelen	opslaan	 tot	 een	 van	de	
systemen	met	de	grootste	dichtheid	 in	opslag.	Op	de	 rails	bovenin	 rijden	 robots	 rond	die	
kratjes	verzamelen,	dat	doen	zij	met	vier	haken	die	 ieder	een	hoek	van	een	kratje	grijpen.	
Vervolgens	 wordt	 het	 kratje	 omhoog	 getild	 en	 de	 robot	 rijdt	 naar	 een	 poort,	 zodat	 een	
werknemer	de	artikelen	uit	het	kratje	kan	nemen.		

5.4.1 Standaardisatie	bij	de	soorten	opslag	van	artikelen	
Het	antwoord	op	de	vraag	hoe	het	AutoStore	systeem	de	huidige	situatie	gaat	vervangen,	
begint	 bij	 de	 manier	 van	 het	 opslaan	 van	 artikelen.	 Het	 AutoStore	 systeem	 werkt	 met	
kratjes	 van	 600*400*300	 (l*b*h)	millimeter,	 alle	 artikelen	worden	 zo	 op	 dezelfde	manier	
opgeslagen.	Op	die	manier	wordt	de	kans	op	foutmeldingen	verkleind	en	kan	het	systeem	
alle	orders	zo	goed	mogelijk	verwerken.	Om	een	beeld	te	vormen	hoe	de	situatie	eruit	komt	
te	 zien	 bij	 implementatie	 van	 het	 AutoStore	 systeem,	moet	 er	 berekend	worden	 hoeveel	
storage	bins	(de	hoeveelheid	benodigde	kratjes)	er	nodig	zijn.		
	
Een	 groot	 gedeelte	 van	 de	 artikelen	 zijn	 al	 opgeslagen	 in	 kratjes	 van	 ongeveer	 hetzelfde	
formaat	als	de	kratjes	van	het	AutoStore	systeem	(alleen	de	kratjes	zijn	in	de	huidige	situatie	
200	millimeter	hoog),	maar	helaas	zijn	dit	klap	kratjes.	De	klap	kratjes	zijn	minder	sterk	en	
ze	 kunnen	 niet	 vijftien	 kratjes	 hoog	worden	 gestapeld.	 Ondanks	 die	 restrictie,	 is	 het	 wel	
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bekend	dat	de	artikelen	die	nu	in	klap	kratjes	worden	opgeslagen,	ook	in	het	kratje	van	het	
AutoStore	systeem	passen.		
	
Er	 zijn	 zes	 manieren	 hoe	 artikelen	 in	 de	 huidige	 situatie	 worden	 opgeslagen.	 Naast	 het	
gelijke	aantal	storage	bins	van	de	klap	kratjes	 in	de	huidige	situatie,	zullen	ook	de	storage	
bins	 van	 de	 dozen	 in	 de	 huidige	 situatie	 gelijk	 blijven.	 Voor	 de	 blauwe	 bakjes,	 drukwerk,	
gaasbakken	en	pallets	 zijn	deze	verhoudingen	niet	 gelijk.	Voor	de	 standaardisatie	 van	het	
magazijn	moeten	deze	opslag	methodes	omgerekend	worden	naar	het	opslaan	met	kratjes.	
In	 tabel	 5-9	 is	 te	 zien	 hoeveel	 storage	 bins	 er	 nodig	 zijn	 als	 alle	 artikelen	 geconverteerd	
worden	naar	het	opslaan	met	kratjes.		
	

Beslagname	ruimte	(gestandaardiseerd	voor	een	kratje	van	600*400*300	mm)	

		

BB	
Gestnd.	
(0,167)	

Drukwerk	
Gestnd.	
(0,5)	

DS	
Gestnd.	
(1)	

GB	
Gestnd.	
(10)	

KK	
Gestnd.	
(1)	

PL	
Gestnd.	
(8)	 Totaal		 Aandeel		

BULK	 	1		 		 	74		 	180		 	42		 	4.608		 	4.905		 21%	
A	

	  
	1		 	10		 	-				 	576		 	587		 3%	

B	 	0		
	  

	20		 	8		 	472		 	500		 2%	
C	 	1		

	
	22		 	90		 	18		 	1.640		 	1.770		 8%	

D	
	  

	36		 	60		 	12		 	1.544		 	1.652		 7%	
E	 	0		

	
	15		

	
	4		 	376		 	395		 2%	

PCK	 	145		 	41		 	2.039		 	840		 	2.088		 	13.240		 	18.393		 79%	

A	 	1		
	

	11		
	

	18		 	688		 	718		 3%	
B	 	6		

	
	8		 	40		 	109		 	1.288		 	1.451		 6%	

C	 	28		 	1		 	118		 	270		 	522		 	2.512		 	3.450		 15%	
D	 	79		 	6		 	636		 	280		 	866		 	3.888		 	5.754		 25%	

E	 	32		 	35		 	1.266		 	250		 	573		 	4.864		 	7.020		 30%	

Totaal		 147	 41	 2113	 1020	 2130	 17848	 23299	 Storage	Bins	
Tabel	5-9:	Beslagname	ruimte	(gestandaardiseerd	voor	een	kratje)	

De	 factor	 waarmee	 de	 artikelen	 geconverteerd	 worden	 staat	 onder	 het	 soort	 artikel	
(waarbij	gestnd.	 staat	voor	gestandaardiseerd).	Een	 factor	van	0,167	betekent	 in	dit	geval	
dat	 de	 blauwe	bakjes	 zes	 keer	 in	 een	AutoStore	 kratjes	 passen.	 Er	 is	 aangenomen	dat	 er	
twee	drukwerk	artikelen	in	een	kratje	passen	en	er	respectievelijk	tien	en	acht	kratjes	nodig	
zijn	om	alle	artikelen	uit	een	gaasbak	en	pallet	op	te	kunnen	slaan.	
	
Voor	 de	 huidige	 situatie	 betekent	 dit,	 dat	 er	 ongeveer	 24.000	 kratjes	 nodig	 zijn	 om	 alle	
artikelen	 in	 op	 te	 slaan.	 De	 capaciteit	 van	 het	 magazijn	 moet	 echter	 hoger	 liggen,	 een	
magazijn	dat	vol	ligt	kan	niet	efficiënt	werken.	Daarom	stelt	Tompkins	(1998)	dat	vanaf	een	
bezettingsgraad	 van	 80%	 een	 magazijn	 haar	 efficiëntie	 verliest.	 Vanaf	 dat	 punt	 gaat	 het	
meer	 tijd	kosten	om	een	opslaglocatie	 te	vinden	en	slow-movers	komen	op	plekken	waar	
eigenlijk	 fast-movers	 horen	 te	 liggen.	De	productiviteit	 van	het	magazijn	 komt	dan	 in	 het	
gedrang.	Daarom	zijn	in	totaal	30.000	kratjes	nodig	voor	het	AutoStore	systeem.		
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5.4.2 Verhouding	van	de	artikelen	in	de	nieuwe	situatie	
De	 standaardisatie	 van	 alle	 artikelen	 in	 kratjes	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 verhouding	 van	 de	
verschillende	klasse	artikelen	meetbaar	wordt.	De	A-klasse	artikelen	die	eerst	op	een	pallet	
gestapeld	waren,	moeten	 in	de	nieuwe	 situatie	 verdeeld	worden	over	 acht	 kratjes.	De	A-
klasse	artikelen	die	in	een	blauw	bakje	zaten,	moeten	in	de	nieuwe	situatie	met	vijf	andere	
artikelen	geplaatst	worden	in	hetzelfde	kratje.	Het	doel	van	deze	analyse	is	om	te	bepalen	
of	het	AutoStore	systeem	niet	zorgt	voor	een	inefficiënte	structuur	van	de	artikelen.		
	
Met	deze	verhouding	wordt	de	structuur	van	het	magazijn	duidelijk.	De	ruimte	die	artikelen	
in	 beslag	 nemen,	 wordt	 per	 classificatie	 bepaald.	 Dit	 wordt	 uitgezet	 tegen	 het	 aantal	
orderregels	van	dezelfde	klasse,	het	resultaat	is	te	vinden	in	figuur	5-8.	
	

	
Figuur	5-8:	Structuur	artikelen	nieuwe	situatie	

Uit	 figuur	5-8	 is	af	 te	 leiden	dat	de	A-klasse	artikelen	voor	minder	dan	50%	van	de	 totale	
aantal	 orderregels	 verantwoordelijk	 is,	 terwijl	 deze	 fast-movers	 voor	 zes	 procent	 van	 de	
ruimte	 in	 beslag	 nemen.	 Dit	 is	 anders	 vergeleken	met	 de	 theorie,	 daar	 wordt	 gesproken	
over	80%	van	de	orderregels	veroorzaakt	wordt	door	20%	van	de	SKU’s	(Koster,	2007).	Het	
aandeel	van	de	fast-movers	bij	het	spare	parts	magazijn	van	Remeha	is	dus	een	stuk	kleiner	
vergeleken	met	de	theorie.	Het	aandeel	slow-movers	is	daarentegen	groter,	ongeveer	85%	
van	alle	SKU’s	bestaat	uit	slow-movers.	Van	alle	artikelen	heeft	30%	het	afgelopen	jaar	niet	
bewogen,	deze	artikelen	kunnen	daarom	als	non-movers	beschouwd	worden.		
	
Het	AutoStore	systeem	maakt	gebruik	van	kratjes	die	op	elkaar	worden	gestapeld.	Na	het	
bekijken	 van	de	 verhouding	 van	de	 artikelen	op	het	 gebied	 van	 activiteit	 en	 ruimte	 in	 de	
nieuwe	 situatie,	 kan	 er	 worden	 bepaald	 of	 dit	 systeem	 niet	 zorgt	 voor	 een	 inefficiënte	
structuur.		
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Dit	is	niet	het	geval,	aangezien	er	een	erg	klein	gedeelte	(6%)	van	alle	artikelen	bestaat	uit	
fast-movers.	 Het	 overgrote	 gedeelte	 bestaat	 uit	 slow	 en	 non-movers	 (85%).	 Hetgeen	wat	
het	AutoStore	systeem	 inefficiënt	zou	maken,	 is	als	het	aandeel	SKU’s	van	de	 fast-movers	
groter	 zou	 zijn.	 Meerdere	 kratjes	 zullen	 dan	 gevuld	 zijn	 met	 fast-movers,	 waardoor	 het	
systeem	meer	 tijd	 nodig	 heeft	 om	 kratjes	 op	 en	 af	 te	 stapelen.	Gewenst	 is	 om	 een	 klein	
aandeel	 fast-movers	 te	 hebben,	 daardoor	 zal	 alleen	 de	 bovenste	 laag	 kratten	 met	 fast-
movers	 gevuld	 worden	 en	 de	 onderste	 lagen	 kratten	 gevuld	 worden	 met	 slow	 en	 non-
movers.	Door	deze	constructie	worden	het	aantal	op	en	af	stapelingen	van	kratten	beperkt.		
	
Het	aandeel	fast-movers	is	in	deze	situatie	klein,	dus	de	verwachting	is	dat	de	structuur	op	
het	 gebied	 van	 ruimte	 en	 omloopsnelheid	 overeenkomt	 met	 de	 gewenste	 structuur	
waarvoor	het	AutoStore	systeem	is	gemaakt.	

5.4.3 Implementatie	AutoStore	
Om	 de	 situatie,	 wanneer	 het	 AutoStore	 systeem	 geïmplementeerd	 zou	worden,	 beter	 te	
beschrijven,	 wordt	 in	 dit	 hoofdstuk	 de	 specificaties	 van	 het	 systeem	 besproken.	 De	
inventarisatie	welke	specificaties	het	systeem	nodig	heeft,	wordt	aangevuld	met	een	lay-out	
van	 de	 toekomstige	 situatie.	 Nadat	 het	 beeld	 over	 de	 toekomstige	 situatie	 met	 het	
AutoStore	systeem	duidelijk	is,	worden	de	kosten	en	baten	van	het	systeem	toegelicht.		
	
De	 specificaties	 van	 het	 AutoStore	 systeem	worden	 bepaald	 aan	 de	 hand	 van	 de	 huidige	
behoeftes	van	het	spare	parts	magazijn.	In	tabel	5-10	staan	de	gegevens	die	nodig	zijn	om	te	
berekenen	welke	afmetingen	en	hoeveel	robots	en	poortjes	het	systeem	nodig	heeft.		
	

Cijfers	autostore	systeem	

Onderdeel	 		 Dimensie		
Max	stapelen	kratjes	 15	 aantal		
Oppervlak	kratje	(lengte)	 650	 mm	
Oppervlak	kratje	(breedte)	 450	 mm	
Oppervlak	kratje	(hoogte)	 320	 mm	
Min	doorvoer	bins	per	port	 125	 bins/h	
Max	doorvoer	bins	per	port	 500	 bins/h	
Min	opslag	capaciteit	 5000	 bins/system	
Max	opslag	capactieit	 100000	 bins/system		
Opp	nodig	per	bin		 0,37	 m2	

Tabel	5-10:	Cijfers	over	het	AutoStore	systeem	(Hatteland,	2016)	

Gegeven	dat	het	spare	parts	magazijn	50	meter	 lang,	30	meter	breed	en	7	meter	hoog	 is,	
komt	de	totale	oppervlakte	uit	op	1500	m2.	Waarbij	er	ongeveer	1000	orderregels	per	dag	
verwerkt	moeten	worden	en	er	behoefte	is	aan	30.000	storage	bins	(totaal	aantal	kratjes).	
Er	zijn	twee	soorten	kratjes	beschikbaar,	waarvan	de	hoogte	verschilt.	Om	ervoor	te	zorgen	
dat	zoveel	mogelijk	artikelen	opgeslagen	kunnen	worden	in	kratjes,	 is	er	voor	het	hoogste	
kratje	gekozen.		
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Het	aantal	benodigde	robots	is	afgeleid	van	de	bedrijven	die	het	AutoStore	systeem	hebben	
geïmplementeerd.	 Het	 is	 erg	 lastig	 om	 aan	 te	 geven	 hoeveel	 robots	 er	 precies	 nodig	 zijn	
aangezien	dit	afhangt	van	de	artikelen	die	verzameld	moeten	worden.	Daarom	worden	de	
bedrijven	 die	 al	 het	 AutoStore	 systeem	 in	 gebruik	 hebben,	 als	 referentie	 gebruikt.	 Het	
overzicht	 van	 deze	 bedrijven	 staat	 weergeven	 in	 appendix	 4,	 de	 kolom	 met	 het	 aantal	
orderregels	per	 robot	 is	het	belangrijkst.	Met	een	gemiddelde	van	26	orderregels	per	uur	
per	robots	heeft	Remeha	voldoende	aan	vijf	robots	(125	orderregels	per	uur	delen	door	26	
orderregels	per	uur).	Het	aantal	benodigde	poortjes	is	op	dezelfde	manier	bepaald,	maar	dit	
aantal	 is	 aangepast	 naar	 aanleiding	 van	 de	 lay-out.	 De	 afmetingen	 van	 het	 systeem	 zijn	
bepaald	 door	 aan	 te	 nemen	 dat	 overal	 in	 het	 systeem	 er	 vijftien	 kratjes	 hoog	 staan.	 Het	
aantal	 kratjes	 op	 de	 vloer	 is	 hiermee	 bekend	 en	met	 behulp	 van	 de	 afmetingen	 van	 een	
kratje	 wordt	 ook	 het	 vloeroppervlak	 van	 het	 systeem	 bekend.	 De	 lengte	 van	 het	 buffer	
systeem	en	de	transportband	zijn	aan	de	hand	van	de	lay-out	bepaald,	deze	is	te	vinden	in	
figuur	5	van	de	appenix.	Alle	bovengenoemde	specificaties	zijn	te	vinden	in	tabel	5-11.		
	

Implementatie	AutoStore	

Onderdeel		 		 Dimensie	
Robots		 5	 aantal		
Poortjes	 3	 aantal		
Kratjes	 30000	 aantal		
Kratjes	op	de	vloer	 2000	 aantal		
Oppervlakte	systeem	 740	 m2	

Breedte	systeem		 30	 meter	
Lengte	systeem		 25	 meter	
Buffer	systeem		 92	 meter	
Conveyor	systeem		 123	 meter	
Tabel	5-11:	Implementatie	AutoStore	

De	besparingen,	op	het	gebied	van	ruimte,	die	het	systeem	oplevert	zijn	fors.	Het	systeem	
heeft	740	m2	aan	ruimte	nodig,	dat	is	ongeveer	de	helft	van	het	spare	parts	magazijn.	Een	
besparing	van	51%	aan	oppervlak	is	het	resultaat.		

5.4.4 Lay-out	AutoStore	
Hoe	 het	 spare	 parts	magazijn	 eruit	 komt	 te	 zien	 na	 de	 implementatie	 van	 het	 AutoStore	
systeem,	 is	 te	 zien	 op	 figuur	 5	 in	 de	 appedix.	 De	 huidige	 situatie	 van	 de	 inpak	 afdeling	
(negen	 tafels	 in	het	midden	van	het	magazijn)	en	de	verpak	afdeling	 (zeven	 tafels	aan	de	
linker	 kant)	 is	 daarbij	 licht	 veranderd.	 Zij	 zijn	 alleen	 verschoven	naar	 een	plek	binnen	het	
spare	 parts	 magazijn.	Wel	 moeten	 zij	 zelf	 alle	 artikelen	 uit	 hun	 storage	 bin	 halen.	 In	 de	
huidige	 situatie	 moeten	 zij	 artikelen	 uit	 gesorteerde	 kratjes	 op	 een	 trolley	 halen.	 Die	
handeling	blijft	hetzelfde,	aangezien	het	AutoStore	systeem	de	kratjes	naar	de	werknemer	
toe	verplaatst.		
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Via	 transportbanden,	 die	 bovenlangs	 lopen,	 worden	 de	 kratjes	 naar	 de	 verpak	 en	 inpak	
tafels	 gestuurd.	 Het	 sorteersysteem	 aan	 iedere	 tafel	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 artikelen	 in	 de	
juiste	volgorde	bij	de	werknemer	aankomen.	Vervolgens	gaan	de	kratjes	die	niet	meer	nodig	
zijn	of	de	kratjes	die	leeg	zijn,	via	transportbanden,	die	onderlangs	lopen,	naar	het	ingaande	
poortje.	 Hier	 worden	 de	 kratjes	 in	 het	 systeem	 geplaatst	 via	 de	 transportband	 die	
onderlangs	 loopt.	 De	 lege	 kratjes	 die	 aangevuld	 worden,	 lopen	 via	 de	 transportband	 die	
bovenlangs	loopt.		
	
In	de	huidige	situatie	zijn	er	acht	inpak	tafels,	voor	de	toekomstige	situatie	worden	er	negen	
inpak	tafel	gerealiseerd.	Op	deze	manier	wordt	er	ruimte	gemaakt	om	bij	artikelen	van	het	
spare	parts	magazijn	te	komen,	zonder	dat	een	inpak	medewerker	verstoord	wordt	in	zijn	of	
haar	werk.		
	
Aan	 de	 bovenkant	 van	 de	 lay-out,	 tegen	 de	 muur	 aan,	 is	 er	 plek	 gemaakt	 voor	 pallet	
artikelen	die	 in	de	huidige	situatie	 in	het	spare	parts	magazijn	geplaatst	waren,	maar	niet	
meer	 in	de	kratjes	van	het	AutoStore	 systeem	passen.	Er	 zijn	92	 (23	bij	4)	pallet	plaatsen	
waarvan	 46	 palletplaatsen	 bereikbaar	 zijn	 vanaf	 de	 vloer.	 Dat	 geeft	 de	 ruimte	 om	
verpakkingsmateriaal	en	de	artikelen	die	te	groot	zijn	voor	een	kratje,	daar	te	plaatsen.	De	
oppervlakte	van	de	expeditie	ruimte	wordt	iets	groter,	deze	wordt	verplaatst	naar	midden	
boven	van	de	lay-out.	

5.4.5 Kosten	en	baten	AutoStore	
De	implementatie	van	het	AutoStore	systeem	vergt	een	investering.	Het	is	erg	lastig	om	van	
een	 AutoStore	 distributeur	 een	 offerte	 te	 krijgen,	 want	 zij	 willen	 zelf	 alle	 behoeftes	 en	
specificaties	 in	 kaart	 brengen.	 De	 prijs	 van	 de	 implementatie	 van	 het	 systeem	 is	 daarom	
bepaald	 door	 te	 kijken	 naar	 bedrijven	 die	 een	 AutoStore	 systeem,	 met	 vergelijkbare	
specificaties,	 hebben	 geïmplementeerd.	 De	 kosten	 van	 Accell,	 het	 bedrijf	 dat	 al	 eerder	 is	
gebruikt	bij	het	bepalen	van	het	aantal	robots	en	poortjes,	lagen	rond	de	drie	miljoen	euro.	
Uit	 een	 analyse	 van	MWPVL,	 een	 logistiek	 consultancy	 bedrijf,	 blijkt	 dat	 de	 kosten	 voor	
hetzelfde	systeem	ongeveer	drie	miljoen	dollar	zijn.		
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Uit	deze	indicaties	worden	de	kosten	van	het	systeem	bepaald	op	2,7	miljoen	euro.	Er	zijn	
een	 stuk	 minder	 robots	 en	 poortjes	 nodig	 zijn	 dan	 bij	 Accell	 en	 de	 kosten	 die	 MWPVL	
voorziet	zijn	vier	jaar	oud	en	in	dollars.		
	
De	kosten	van	het	sorteersysteem	en	de	transportband	zijn	berekend	aan	de	hand	van	een	
prijsopgave	die	Remeha	voor	een	ander	project	had	laten	maken.	De	kosten	van	een	meter	
transportband	 (gemotoriseerd)	 komen	 uit	 op	 ongeveer	 750	 euro.	 Een	 overzicht	 van	 de	
kosten	zijn	te	vinden	in	tabel	5-12.		

Tabel	5-12:	De	kosten	van	het	AutoStore	systeem
	 	

	
Tabel	5-13:	De	baten	en	terugverdientijd	van	het	
AutoStore	systeem

Baten		
Onderdeel	 Prijs	
Arbeid	

			 -€50.000	per	 	€675.000		
		 werknemer	
Ruimte	 		

		 	-n.v.t.	 		
Totaal		 	€675.000		

Terugverdientijd		
4,2	 Jaar	

Kosten	
Onderdeel		 		 Prijs	
Gehele	systeem		 	€2.700.000		
		 -	Implementatie	 		
		 -	Robots	en	ports	 		
		 -	Kratjes	 		
		 -	Soft	en	hardware	 		
		 -	Installatie	 	
Transportband	 		
		 -€750	per	1	m	 	€92.250		
Buffer	systeem		 		
		 -€750	per	1	m	 	€69.000		
Totaal		 		 	€2.861.250		



	 	 	

Er	zijn	van	twee	kanten	besparingen	te	realiseren,	deze	zijn	te	zien	in	tabel	5-13.	De	eerste	
besparing	 is	 te	 realiseren	 op	 het	 gebied	 van	 orderpickers,	 deze	 zijn	 overbodig	 geworden	
doordat	het	AutoStore	systeem	de	artikelen	verzamelt.	Van	de	zeventien	werknemers	die	
zich	 in	de	huidige	 situatie	met	het	orderpicken	bezighouden,	 zijn	er	 in	de	nieuwe	 situatie	
nog	drie	van	nodig.	Een	werknemer	houdt	zich	bezig	met	de	administratie	van	de	verpak	en	
inpak	afdelingen,	een	werknemer	is	nodig	om	de	pallet	te	verplaatsen	en	in	te	sealen	en	een	
werknemer	 is	 nodig	 als	 baan	 bevoorrader	 en	 is	 nodig	 als	 ondersteuning	 voor	 beide	
afdelingen.	Per	 jaar	zijn	de	kosten	van	een	werknemer	ongeveer	50.000	euro	en	de	totale	
besparing	op	het	gebied	van	arbeid	komen	uit	die	50.000	euro	maal	13,5	werknemers.		
	
De	andere	besparing	is	te	verdienen	op	het	gebied	van	ruimte.	De	benodigde	ruimte	van	het	
spare	parts	magazijn	wordt	gehalveerd,	van	1500	m2	komt	er	750	m2	vrij	door	het	AutoStore	
systeem.	 Deze	 vrijgekomen	 ruimte	 kan	 ingevuld	 worden	 door	 de	 inpak,	 verpak	 en	
expeditieafdeling.	Zij	krijgen	250	m2	meer	ruimte,	dit	kunnen	goed	gebruiken	aangezien	dit	
drukte	vermijdt.	Hun	ruimte	van	500	m2	komt	daarbij	vrij.	Het	is	erg	lastig	om	de	prijs	van	
deze	 vrijgekomen	 ruimte	 uit	 te	 drukken,	 daarom	 wordt	 dit	 ook	 niet	 bij	 de	 baten	
meegenomen.	 Het	 is	 zeker	 een	 groot	 voordeel,	 maar	 pas	 op	 het	 moment	 dat	 er	 een	
specifiek	bestemmingsplan	voor	de	vrijgekomen	ruimte	gemaakt	wordt,	kan	dit	uitgedrukt	
worden	in	een	prijs.		

5.5  Oplossing robotiseren spare parts magazi jn  
De	keuze	tussen	een	magazijn	met	een	carrousel	of	met	een	AutoStore	systeem	hangt	van	
een	aantal	variabelen	af.	Ze	voldoen	beiden	aan	de	drie	resultaatgebieden	van	Remeha.	De	
fysieke	 arbeid	wordt	 bij	 beide	 systemen	 verlicht,	 bij	 het	 AutoStore	 systeem	meer	 dan	 de	
carrousel.	 De	 kwaliteit	 gaat	 bij	 beide	 systeem	 omhoog	 aangezien	 er	 minder	 fouten	 bij	
orderpicken	 gemaakt	 kunnen	worden	 en	 op	 een	 bepaald	 termijn	 zijn	 zij	 kosten	 efficiënt.	
Met	 name	 op	 het	 laatste	 resultaatgebied	worden	 de	 twee	 systemen	 goed	 onderscheden	
van	elkaar.		
	
Remeha	 doet	 er	 slim	 aan	 om	 te	 investeren	 in	 mogelijkheden	 tot	 automatisering	 en	
robotisering	 in	het	 spare	parts	magazijn.	Beide	systemen	zijn	 rendabel	over	een	bepaalde	
periode	en	de	kwaliteit	wordt	vergroot,	maar	de	geschiktheid	van	de	huidige	situatie	betreft	
de	structuur	van	de	artikelen	verschilt.	
	
Als	 alle	 artikelen	 van	 het	 spare	 parts	 magazijn	 in	 kratjes	 worden	 opgeslagen,	 wordt	 de	
structuur	 ideaal	 voor	 het	 AutoStore	 systeem.	 Een	 combinatie	 van	 een	 relatief	 kleine	
beslagname	 in	 ruimte	 en	orderregels	 van	 fast-movers,	 een	 grotere	beslagname	 van	 slow-
movers	en	een	 relatief	groot	aandeel	non-movers	maakt	deze	structuur	geschikt	voor	het	
AutoStore	systeem.	Een	carrousel	is	eigenlijk	alleen	geschikt	voor	artikelen	die	relatief	klein	
zijn,	 kratjes	 en	dozen	nemen	al	 veel	 plek	 in	beslag.	Het	 aandeel	 artikelen	dat	 in	bakjes	 is	
opgeslagen	 is	 klein	 vergeleken	met	de	 rest	 van	de	artikelen.	De	artikelen	die	 in	dozen	en	
kratjes	zijn	opgeslagen	kunnen	opgeslagen	worden	in	een	carrousel,	maar	dat	gaat	wel	ten	
koste	van	de	effectiviteit	van	een	carrousel.				
	
Een	 groot	 voordeel	 van	 beide	 systemen	 is	 het	 compact	 opslaan	 van	 artikelen,	 bij	 het	
AutoStore	systeem	is	dit	effect	sterk	aanwezig	aangezien	zij	bijna	alle	artikelen	opslaan.	Een	
ruimte	 van	 500	m2	 komt	 vrij,	 als	 hier	 een	 bestemmingsplan	 voor	wordt	 gevonden	 zal	 de	
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keuze	voor	AutoStore	systeem	erg	aantrekkelijk	worden.	Het	effect	op	het	ruimtebeslag	van	
het	carrousel	systeem	is	minder	sterk.		
	
Op	 het	 gebied	 van	 kwaliteit	 kunnen	 beide	 systemen	 zeer	 hoog	 scoren,	 zij	 zijn	 erg	
betrouwbaar	bij	het	picken	van	de	juiste	artikelen.	Echter	kunnen	er	minder	artikelen	in	de	
carrousel	 geplaatst	worden,	 de	hoge	betrouwbaarheid	 van	 een	 carrousel	 beslaat	 dus	 een	
kleiner	 percentage	 van	 het	 totale	 aantal	 artikelen.	 Het	 AutoStore	 systeem	 levert	 op	 het	
gebied	van	kwaliteit	dus	een	hogere	waarde	dan	een	carrousel.		
	
Op	het	gebied	van	 terugverdientijd	 lijkt	het	carrousel	 systeem	een	betere	 investering	dan	
het	AutoStore	 systeem,	maar	hier	 zitten	voorwaarden	aan.	Zoals	eerder	genoemd	beslaat	
het	carrousel	systeem	een	kleiner	assortiment	aan	artikelen.	De	investering	is	daarom	lager,	
maar	de	baten	vallen	ook	lager	uit.	Als	dit	tegen	het	AutoStore	systeem	uit	gezet	wordt	en	
visueel	 wordt	 weergegeven,	 wordt	 de	 voorwaarde	 op	 gebied	 van	 tijd	 duidelijk.	 Dit	 is	 te	
vinden	in	figuur	5-9.	De	hogere	mate	van	investering	in	het	AutoStore	systeem	zal	zich	over	
4,2	jaar	flink	terugverdienen.		
	
Remeha	zal	zich	aan	de	hand	van	de	bovenstaande	punten	moeten	afvragen	welke	punten	
tegen	elkaar	afwegen.	Naar	verwachting	levert	het	AutoStore	systeem	meer	voordelen	op,	
maar	dan	moet	er	wel	ruimte	zijn	om	deze	relatief	hoge	investering	te	maken.	

	
Figuur	5-9:	Investering	in	het	AutoStore	systeem	of	vijf	Kardex	carrousel	
	

5.6  Samenvatting het orderpicken in het spare parts magazijn 
Het	orderpicken	 is	het	meest	arbeidsintensieve	proces	 in	een	magazijn,	daarom	 is	dit	een	
goede	kandidaat	om	automatisering	of	robotisering	toe	te	passen.	Bij	Remeha	verloopt	de	
verdeling	van	tijd	van	het	orderpicken	 in	het	spare	parts	magazijn	anders	dan	beschreven	
staat	in	de	theorie.	Door	smalle	gangen	en	relatief	kleine	artikelen	zijn	de	afstanden	tussen	
artikelen	klein,	daarom	zijn	orderpickers	minder	tijd	kwijt	met	zich	verplaatsen	(5%).	Deze	
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vermindering	wordt	gecompenseerd	door	de	aanwezigheid	van	telartikelen,	hierdoor	zijn	de	
orderpickers	meer	tijd	kwijt	(5%)	met	het	pick	proces.		
	
De	 artikelen	 zijn	 opgedeeld	 in	 A,	 B,	 C,	 D	 en	 E	 artikelen,	 deze	 zijn	 opgedeeld	 in	 de	
omloopsnelheid	van	respectievelijk	hoog,	 laag	en	geen	 (fast-movers,	 slow-movers	en	non-
movers).	 Een	 A-artikel	 wordt	 iedere	 dag	 gepickt	 en	 een	 E-artikel	 heeft	 een	 jaar	 niet	
bewogen.	 Als	 dit	 vergeleken	wordt	met	 de	 ruimte	 die	 artikelen	 in	 beslag	 nemen	 de	 fast-
movers	voor	13%,	de	slow-movers	55%	en	de	non-movers	32%	van	de	ruimte	in	beslag.		
	
Van	 de	 zes	 alternatieven	 voor	 het	 robotiseren	 van	 het	 spare	 parts	magazijn	 zijn	 er	 twee	
mogelijkheden	 goed	 toepasbaar,	 een	 carrousel	 systeem	 en	 het	 AutoStore	 systeem.	 De	
overige	oplossingen	vallen	af	aangezien	zij	gemaakt	zijn	om	veel	meer	orderregels	dan	nodig	
is	 te	 verwerken	 of	 niet	 in	 het	magazijn	 passen	 aangezien	 het	 spare	 parts	magazijn	 geen	
hoogbouw	magazijn	is.		
	
De	 carrousel	 die	 het	 beste	 past	 in	 het	 spare	 parts	 magazijn	 en	 waarvan	 de	 leverancier	
bekend	is	bij	Remeha	is	de	Kardex	Megamat	RS350.	Niet	alle	artikelen	zijn	geschikt	voor	die	
carrousel,	 alleen	 de	 artikelen	 die	 opgeslagen	 zijn	 in	 bakjes,	 dozen	 en	 kratten	 kunnen	
opgeslagen	 worden.	 In	 totaal	 zijn	 er	 vijf	 carrousels	 nodig	 om	 deze	 artikelen	 op	 te	 slaan,	
daarmee	 komen	 de	 kosten	 voor	 de	 implementatie	 uit	 op	 ongeveer	 €400.000.	 Met	 de	
implementatie	 van	 vijf	 Kardex	 carrousels	wordt	de	 reistijd	 van	orderpickers	 geëlimineerd,	
daarmee	komen	de	besparingen	uit	op	ongeveer	€120.000.	De	terugverdientijd	is	3,54	jaar.		
	
Met	 het	 AutoStore	 kunnen	 bijna	 alle	 artikelen	 worden	 opgeslagen,	 de	 artikelen	 met	
afwijkende	 formaten	 (40	 pallets)	 zullen	 op	 de	 conventionele	 manier	 opgeslagen	 moeten	
worden.	Er	zijn	in	totaal	30.000	kratjes	nodig,	wat	resulteert	in	een	oppervlakte	van	740	m2.	
De	helft	van	de	ruimte	vergeleken	met	de	huidige	situatie.	De	opstelling	van	het	AutoStore	
systeem	is	mede	door	het	aantal	orderregels	dat	verwerkt	moet	worden	(<1000	p/d)	en	de	
structuur	van	de	artikelen	(klein	aandeel	fast-movers,	groot	aandeel	slow-	en	non-movers)	
geschikt	voor	implementatie.		
	
Er	 zijn	 ongeveer	 vijf	 robots	 nodig	 en	 minimaal	 twee	 poortjes.	 De	 totale	 kosten	 worden	
geschat	 op	 ongeveer	 €2,8	 miljoen,	 met	 een	 besparing	 van	 13,5	 werknemers	 komen	 de	
baten	 uit	 op	 €675.000.	 De	 besparing	 van	 ruimte	 is	 niet	 uitgedrukt	 in	 een	 prijs.	 De	
terugverdientijd	komt	uit	op	4,2	jaar.		
	
De	keuze	die	Remeha	gaat	maken	tussen	de	twee	systemen	hangt	voor	het	grootste	deel	af	
van	de	mate	 van	 investering	die	 zij	 bereid	 zijn	 te	maken.	De	 zeer	hoge	 investering	 in	het	
AutoStore	systeem	betaalt	zich	op	lange	termijn	met	een	grotere	factor	terug	dan	de	lagere	
investering	in	het	carrousel	systeem.		
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6  Voorraad naar de baan 
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	er	gekeken	naar	de	mogelijkheden	om	de	productie	voorraad	naar	de	
assemblagebaan	te	verhuizen.	Remeha	probeert	zoveel	mogelijk	gebruik	te	maken	van	just-
in-time	 leveringen,	 dit	 kan	 resulteren	 in	 lagere	 voorraden	 en	 een	 besparing	 in	 liquide	
middelen.	 Indien	 er	 geleverd	 kan	 worden	 wanneer	 Remeha	 daar	 om	 vraagt,	 kan	 het	
interessant	worden	om	de	productievoorraad	naar	de	assemblagebanen	te	verhuizen.		
	
Vanuit	Remeha	was	er	de	vraag	dit	te	onderzoeken.	Aangezien	het	onderzoek	erg	groot	zal	
uitpakken	 als	 alle	 artikelen	 in	 beschouwing	 genomen	 worden,	 zal	 er	 alleen	 naar	 de	
Batenburg	bakjes	gekeken	worden.	In	een	grote	lijn	is	het	bedoeling	dat	de	gehele	voorraad	
van	 Batenburg	 bakjes	 van	 het	 productie	 magazijn	 naar	 de	 assemblage	 banen	 worden	
verhuisd	en	op	het	moment	dat	een	Batenburg	bakje	binnen	komt	door	een	vrachtwagen,	
bekend	 is	 naar	 welke	 baan	 die	 gebracht	 moet	 worden.	 De	 huidige	 situatie	 is	 visueel	
weergeven	in	figuur	6	in	de	appendix.	

6.1  Huidige situatie voorraad aan de baan: de Batenburg bakjes 
Er	 is	 op	het	moment	 van	dit	 onderzoek	nog	weinig	 inzicht	 in	 het	 verbruik	 van	Batenburg	
bakjes	aan	de	assemblagebanen.	Hetzelfde	artikel	kan	op	meerdere	banen	en	op	meerdere	
locaties	 binnen	 een	 baan	 voorkomen,	 het	 verbruik	 kan	 daarbij	 ook	 verschillen.	Naast	 het	
verkrijgen	van	meer	inzicht	in	het	verbruik,	moet	er	ook	gekeken	worden	welk	bestel	beleid	
er	gehanteerd	moet	worden	naar	aanleiding	van	het	verbruik.	Er	moet	altijd	ruimte	zijn	voor	
de	 voorraad	 aan	 de	 banen.	 Daarom	 wordt	 als	 eerste	 onderzocht	 welke	 artikelen	 er	 op	
meerdere	 banen	 voorkomen	 en	 hoeveel	 deze	 voorkomen,	 daarna	 zal	 het	 verbruik	
geanalyseerd	 worden.	 Uiteindelijk	 wordt	 er	 een	 aanbeveling	 gegeven	 welk	 bestelbeleid	
gehanteerd	 moet	 worden,	 als	 de	 voorraad	 Batenburg	 bakjes	 naar	 de	 assemblagebanen	
verplaatst	worden.		
	
Het	aantal	locaties	van	de	artikelen	is	berekend	via	de	volgende	manier:	de	artikelnummers	
van	 de	 leverancier	 Batenburg	 zijn	 verkregen	 via	 SAP,	 vervolgens	 zijn	 van	 die	 artikelen	 de	
aanvul	gegevens	opgevraagd.	In	de	aanvul	gegevens	staan	eigenlijk	alle	informatie	over	de	
TO’s	in	verwerkt,	dit	bevat	informatie	over	welk	artikel,	welke	datum,	welke	hoeveelheid	en	
welke	vertrek-	en	eindlocatie	de	TO	heeft.	Deze	 informatie	 is	geconverteerd	naar	Excel	en	
daarin	zijn	de	nodige	berekeningen	uitgevoerd.		
	
Het	aantal	locaties	van	een	Batenburg	artikel	is	bekend,	maar	voordat	bepaald	kan	worden	
of	het	mogelijk	is	de	voorraad	naar	de	assemblagebanen	te	halen,	moet	het	verbruik	van	het	
artikel	kenbaar	gemaakt	worden.		
	
Het	verbruik	van	de	Batenburg	artikelen	is	gemeten	naar	aanleiding	van	hun	TO’s,	aangezien	
het	kanban	artikelen	zijn.	Als	een	bakje	leeg	is,	wordt	deze	vervangen	door	een	bakje	met	
hetzelfde	aantal	artikelen	als	er	in	dat	bakje	zaten.	Door	het	aantal	TO’s	van	elk	artikel	over	
een	jaar	gezien	bij	elkaar	op	te	tellen,	ontstaat	het	totale	verbruik	van	een	artikel	over	een	
jaar.	Er	zijn	250	dagen	in	het	jaar	waarop	geproduceerd	wordt	bij	Remeha,	door	dit	te	delen	
met	 het	 totale	 verbruik	 wordt	 een	 beeld	 te	 verkregen	 van	 het	 dagelijkse	 en	 wekelijkse	
verbruik.		
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6.2  Mogeli jkheden voorraad aan de baan: de Batenburg bakjes 
Om	te	bepalen	of	het	mogelijk	is	de	voorraad	Batenburg	bakjes	naar	de	assemblage	banen	
te	 verhuizen	moeten	 verschillende	 situaties	met	 betrekking	 tot	 het	 bestelbeleid	 bekeken	
worden.	Er	zijn	een	aantal	situaties	opgesteld	die	redelijk	realistisch	geacht	worden.			
	
Voor	de	duidelijkheid	komen	normaal	gesproken	artikelen	binnen	bij	de	docks,	vanuit	daar	
worden	ze	met	een	pallet	 truck	naar	het	productie	magazijn	gebracht.	Als	er	een	vraag	 is	
van	 het	 kanban	 systeem	 van	 de	 assemblage	 banen	 worden	 deze	 artikelen	 vanuit	 het	
productie	magazijn	met	het	treintje	naar	de	banen	gebracht.	Een	handling	zou	geëlimineerd	
kunnen	 worden	 als	 de	 artikelen	 direct	 naar	 de	 banen	 gebracht	 kunnen	 worden	 bij	
binnenkomst.	 Vanuit	 Remeha	 was	 er	 de	 vraag	 dit	 te	 onderzoeken,	 is	 het	 mogelijk	 om	
artikelen	direct	naar	de	assemblage	banen	te	sturen?	De	invulling	van	de	gewenste	situatie	
is	beschreven	in	figuur	7	in	de	appendix.	

6.2.1 Bestel	beleid		
Met	het	aantal	locaties	en	het	verbruik	van	de	Batenburg	artikelen	kan	een	beleid	worden	
opgesteld	 met	 betrekking	 tot	 bestelfrequenties,	 als	 alle	 voorraad	 van	 de	 Batenburg	
artikelen	 naar	 de	 baan	 wordt	 verhuisd.	 Er	 zijn	 vier	 verschillende	 bestelfrequenties	
opgesteld:	
	

- Dagelijks	bestellen;	
- Om	de	twee	dagen	bestellen;	
- Wekelijks	bestellen;		
- Via	het	two-bin	systeem	bestellen.	

	
Deze	vier	verschillende	bestelfrequenties	zijn	gekozen	naar	aanleiding	van	een	eerste	indruk	
van	het	verbruik	van	de	artikelen	en	naar	aanleiding	van	de	wens	van	Remeha.	De	artikelen	
die	een	gemiddeld	verbruik	van	meer	dan	één	bakje	per	dag	vertonen,	worden	toegevoegd	
aan	een	 lijst	van	artikelen	die	een	dagelijkse	bestelfrequentie	aankunnen.	De	artikelen	die	
een	 gemiddeld	 verbruik	 van	 meer	 dan	 één	 bakje	 per	 twee	 dagen	 vertonen,	 worden	
toegevoegd	 aan	 een	 lijst	 van	 artikelen	 die	 een	 tweedaagse	 bestelfrequentie	 aankunnen.	
Hetzelfde	 principe	 geldt	 voor	 lijst	 van	 artikelen	 met	 een	 wekelijkse	 en	 een	 two-bin	
bestelfrequentie.		
	
Met	behulp	van	deze	lijsten	worden	er	drie	verschillende	situatie	gesimuleerd,	waarbij	het	
doel	 is	 de	 maximale	 voorraad	 van	 Batenburg	 artikelen	 aan	 de	 baan	 te	 bepalen.	 In	 de	
toekomstige	situatie	wanneer	de	voorraad	naar	de	assemblage	banen	verhuisd	wordt,	is	de	
bedoeling	dat	er	maximaal	vijf	Batenburg	bakjes	van	hetzelfde	artikel	in	een	stelling	liggen.	
Als	er	uit	de	simulatie	blijkt	dat	er	meer	dan	vijf	bakjes	in	een	stelling	moeten	liggen,	kan	er	
gekozen	worden	om	een	grotere	stelling	te	plaatsen.	De	ideale	situatie	moet	er	een	situatie	
gecreëerd	worden	waarbij	er	maximaal	vijf	bakjes	per	locatie	komen	te	liggen.	
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Aan	 de	 hand	 van	 de	 simulatie	 wordt	 er	 bepaald	 welke	 situatie	 mogelijk	 is	 en	 welke	
bestelfrequentie	er	dus	gehanteerd	moet	worden.	De	drie	situaties	zijn:	
	

- Wekelijks	en	two-bin	bestellen;		
- Dagelijks,	wekelijks	en	two-bin	bestellen;	
- Elke	twee	dagen,	wekelijks	en	two-bin	bestellen.		

6.2.2 Simulatie	bestel	beleid	Batenburg	bakjes	
Voordat	 de	 uitkomst	 van	 de	 simulatie	 wordt	 verteld,	 zal	 eerst	 uitgelegd	 worden	 hoe	 de	
variabelen	 zijn	 berekend.	 Bij	 alle	 situaties	 worden	 de	 variabelen	 op	 dezelfde	 manier	
berekend,	dus	de	berekening	voor	één	situatie	verklaart	de	berekeningen	voor	de	andere	
situaties.	De	situatie	die	verklaard	wordt,	 is	de	situatie	waarin	dagelijks,	wekelijks	en	two-
bin	besteld	wordt,	is	te	zien	in	respectievelijk	tabel	4,	5	en	6	in	de	appendix.			
	
Het	 doel	 is	 om	de	maximale	 voorraad,	 die	 kan	 voorkomen	 op	 een	 locatie,	 te	 berekenen.	
Daarnaast	is	ook	de	gemiddelde	voorraad	van	het	artikel	op	alle	locaties	berekend,	om	zo	de	
gemiddelde	waarde	van	de	voorraad	te	bepalen.	Eventuele	grote	verschillen	tussen	de	drie	
situaties	op	het	gebied	van	de	waarde	van	voorraad	kan	een	factor	zijn	om	een	situatie	uit	
te	sluiten.	In	het	onderstaande	worden	de	berekeningen	van	de	zes	variabelen	verklaard.		
	
Om	de	voorraad	aan	het	begin	van	de	dag	te	berekenen	moet	eerst	gekeken	worden	naar	
het	aantal	 locaties	waar	 zich	een	artikel	bevindt.	 Een	artikel	 kan	op	meerdere	 locaties	op	
dezelfde	 assemblagebaan	 voorkomen,	 dit	 is	 weergeven	 in	 tabel	 2	 bij	 de	 appendices.	
Hiermee	kunnen	de	volwaardige	bins	bepaald	worden,	het	aantal	locaties	van	een	artikel	die	
duidelijk	 bijdragen	 aan	 het	 verbruik	 van	 het	 artikel	 worden	 gefilterd.	 Een	 artikel	 kan	
bijvoorbeeld	op	twee	banen	en	op	iedere	baan	op	drie	locaties	voorkomen.	Er	zijn	in	totaal	
dus	zes	locaties	van	dat	artikel,	maar	het	kan	voorkomen	dat	het	verbruik	op	die	zes	locaties	
erg	 verschilt.	 Het	 totale	 verbruik	 van	 een	 artikel	mag	 dus	 niet	 verdeeld	worden	 over	 zes	
locaties,	daarom	wordt	er	gekeken	naar	locaties	die	een	aanzienlijke	invloed	uitoefenen	op	
het	verbruik.	Zijn	er	vier	 locaties	die	ongeveer	het	 totale	verbruik	van	het	artikel	beslaan,	
dan	heeft	het	artikel	vier	volwaardige	bins.	Een	voorbeeld	van	het	bepalen	van	het	 totale	
aantal	volwaardige	bins	van	een	artikel	staat	weergeven	in	tabel	3	in	de	appendix.		
	
Met	behulp	van	het	aantal	volwaardige	bins	wordt	de	voorraad	aan	het	begin	van	de	dag	
bepaald.	Het	verbruik	van	een	artikel	(per	dag)	wordt	gedeeld	door	het	aantal	volwaardige	
bins	 en	 naar	 boven	 afgerond	 op	 nul	 decimalen.	 Zo	 wordt	 het	 gemiddelde	 verbruik	 per	
locatie	berekend,	om	op	deze	wijze	vast	te	stellen	wat	de	minimale	voorraad	van	het	artikel	
aan	het	begin	van	een	dag	moet	zijn.		
	
De	gemiddelde	voorraad	wordt	vervolgens	berekend	door	het	verschil	te	nemen	tussen	het	
totale	aantal	 locatie	en	het	aantal	volwaardige	bins,	hiermee	worden	de	 locaties	opgeteld	
waarbij	 er	 altijd	 een	 bakje	 ligt	 met	 een	 laag	 verbruik.	 Dit	 aantal	 wordt	 opgeteld	 bij	 de	
bestelcyclusvoorraad	en	samen	bepaald	dat	de	gemiddelde	voorraad.		
	
De	waarde	van	de	voorraad	wordt	bepaald	door	de	gemiddelde	voorraad	van	een	artikel	te	
vermenigvuldigen	 met	 de	 waarde	 van	 een	 bakje	 van	 dat	 artikel.	 De	 sommatie	 van	 de	
waarde	van	de	gemiddelde	voorraad	van	alle	artikelen	geeft	de	waarde	van	de	voorraad.		
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Het	 doel	 van	 deze	 simulatie,	 het	 bepalen	 of	 er	 artikelen	 zijn	 die	 niet	 opgeslagen	 kunnen	
worden	bij	 een	bepaalde	 simulatie,	 is	het	bepalen	van	de	maximale	 voorraad	per	 locatie.	
Door	 de	 variabele,	 de	 voorraad	 aan	 het	 begin	 van	 de	 dag,	 te	 vermenigvuldigen	 met	
anderhalf	wordt	de	maximale	 voorraad	bij	 een	 locatie	duidelijk.	De	 vraag	naar	Batenburg	
artikelen	 is	 voor	 een	 groot	 deel	 afhankelijk	 van	 de	mate	 van	 productie	 van	 cv-ketels.	 De	
mate	 van	 productie	 kan	maximaal	 met	 een	 factor	 van	 anderhalf	 variëren.	 Om	met	 deze	
variatie	rekening	te	houden,	wordt	de	voorraad	aan	het	begin	van	de	dag	vermenigvuldigd	
met	anderhalf.	Dit	resulteert	in	de	situatie,	weergeven	in	tabel	6-1,	waarin	een	de	voorraad	
op	een	locatie	maximaal	kan	zijn.		
	

Situatie dag-week-2bin 
Dagelijks bestellen artikelen 

Artikel 
Verbruik 
p/d 

V.R. 
Begin 
dag 

Vol- 
waardige 
Bins 

Tot. 
aantal 
Loc. 

Gem. 
V.R.  

Waarde 
V.R. 

Max V.R 
per loc.  

111316 1,492 2 1 1 2 338 3 
116403 2,152 2 2 2 4 48 3 
117164 1,224 2 1 1 2 27 3 
124102 2,596 1 3 7 8,5 300 2 
126565 1,076 2 1 1 2 18 3 
126566 1,112 2 1 1 2 22 3 
128400 2,428 3 1 1 2,5 127 5 

183 2,996 3 1 1 2,5 35 5 
42859 3,256 2 2 2 4 52 3 
45770 1,072 2 1 1 2 15 3 
58161 1,42 1 2 2 3 53 2 
59142 2,356 2 2 2 4 41 3 
62468 1,66 2 1 2 3 80 3 

7607921 1,632 2 1 1 2 727 3 
Tabel	6-1:	Verklarende	tabel	voor	simulatie	dag-week-two	bin	

6.3  Resultaat situaties bestelbeleid bi j  Batenburg bakjes 
De	resultaten	van	de	simulatie	van	de	drie	situaties	zijn	weergeven	in	tabel	6-2.	In	alle	drie	
de	 situaties	 verschillen	 de	 kosten	 van	 voorraad	 onderling	 niet	 veel,	 de	 keuze	 voor	 de	
geschikte	situatie	wordt	dus	niet	beïnvloed	door	de	verschillende	kosten	van	voorraad.	Het	
verschil	van	voorraad	met	de	huidige	situatie	en	de	nieuwe	situatie	 is	wel	groot,	dit	 is	het	
gevolg	 van	 het	 hebben	 van	 onnodige	 voorraden.	 Een	 bakje	 met	 schroefjes	 is	 relatief	
goedkoop	en	het	neemt	weinig	plek	in,	dus	is	het	per	artikel	niet	erg	om	wat	meer	bakjes	in	
voorraad	te	houden.	Dit	heeft	blijkbaar	wel	een	relatief	grote	impact	en	het	is	voor	Remeha	
handig	om	hiernaar	gekeken	te	kijken.		
	
Het	 doel	 van	 de	 simulatie	 is	 om	 te	 bepalen	 welke	 situatie	 geschikt	 is	 om	 de	 voorraad	
Batenburg	 artikelen	 naar	 de	 assemblage	 banen	 te	 verhuizen.	 Aangezien	 de	 maximale	
voorraad	in	de	ideale	situatie	niet	hoger	dan	vijf	bakjes	mag	zijn,	valt	de	eerste	situatie	(het	
wekelijks	 en	 two-bin	 bestellen)	 af.	 Bij	 de	 twee	 andere	 situatie	 komen	 er	 ook	momenten	
voor	dat	er	meer	dan	vijf	bakjes	van	een	artikel	in	een	stelling	zullen	liggen,	alleen	is	er	een	
duidelijk	verschil	tussen	beiden	situaties.	De	situatie	waarbij	elke	twee	dagen	besteld	wordt,	
zorgt	 bij	 vijf	 artikelen	 ervoor	 dat	 er	 steeds	 bij	 een	 levering	 meer	 dan	 vijf	 bakjes	 in	 de	
stellingen	komen	te	 liggen.	Situatie	twee	kan	daar	beter	mee	omgaan.	De	artikelen	die	op	
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basis	van	wekelijks	bestellen	meer	dan	vijf	bakjes	aan	voorraad	hebben,	kunnen	opgedeeld	
worden	in	twee	bestellingen	per	week.		
	

Berekening vooraad aan de baan         
              

Situatie   Kosten vooraad   

Maximale voorraad 
per locatie (aantal 

artikelen) 
		 		 		 		 		 >5	 >10	

1. Bestelmethode:	
week-2bin		 		 		 		 		 		 		

		 Week		
	

€11.729		 		 		 19	 7	

		 2bin		 	€3.849		 		 		 0	 0	

	 Totaal	 €15.578		 	 		 		 		
2. Bestelmethode:	

dag-week-2bin		 		 		 		 		 		 		
		 Dag	 	€1.006		 		 		 0	 0	
		 Week		 	€7.100		 		 		 5	 0	
		 2bin		 	€3.849		 		 		 0	 0	

	 Totaal	
	
€11.955		 	 		 		 		

3. Bestelmethode:	
2dagen-week-2bin	 		 		 		 		 		 		

		 2dagen	 	€4.145		 		 		 5	 0	
		 Week		 	€5.624		 		 		 0	 0	
		 2bin	 	€3.849		 		 		 0	 0	

	 Totaal	 €13.617		 	 		 		 		
Huidige	situatie		 		 		 	€42.866		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
Besparing	 		 		 	€30.911		 		 		 		
Tabel	6-2:	Resultaat	simulatie	Batenburg	bakjes	

	
Situatie	 twee	 is	 daarmee	 de	 meest	 geschikte	 situatie.	 Met	 de	 combinatie	 van	 dagelijks,	
wekelijks	 en	 via	 two-bin	 bestellen	 kan	 de	 voorraad	 Batenburg	 bakjes	 naar	 de	
assemblagebanen	verhuisd	worden.		
	
Op	 het	 gebied	 van	 de	 drie	 resultaatgebieden	 blijft	 situatie	 twee	 nog	 steeds	 de	 meeste	
geschikte	situatie.	Dit	komt	omdat	de	verlichting	van	fysieke	arbeid	geen	verschil	uit	maakt	
tussen	de	drie	situaties.	De	kwaliteit	zal	ook	geen	verschil	uitmaken	mits	het	risico	van	vaker	
bestellen	nihil	 is.	Aan	de	hand	van	de	kosten	kan	wel	een	klein	verschil	worden	gemaakt,	
situatie	twee	zorgt	voor	de	laagste	kosten	aan	voorraad.		
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6.4  Samenvatting voorraad naar baan 
Als	 de	 productie	 voorraad	 opgeslagen	 kan	 worden	 bij	 de	 assemblage,	 dan	 worden	
handelingen	 geëlimineerd	 en	 de	 mate	 van	 voorraad	 verlaagd.	 Om	 te	 beginnen	 met	 het	
onderzoeken	 of	 dit	 mogelijk	 is,	 worden	 de	 productie	 van	 de	 leverancier	 Batenburg	 in	
beschouwing	genomen.	Dit	zijn	de	bakjes	met	daarin	kleine	artikelen	zoals	schroefjes.	Een	
artikel	kan	op	meerdere	banen	en	op	meerdere	locaties	op	een	baan	voorkomen.	Er	moet	
een	 situatie	ontworpen	worden	waarbij	de	voorraad	niet	hoger	dan	vijf	Batenburg	bakjes	
per	 locatie	 kan	 zijn.	 Dit	 kan	 worden	 behaald	 door	 veranderingen	 aan	 te	 brengen	 in	 het	
bestelbeleid.		
	
Er	 zijn	drie	 situaties	opgesteld	waarbij	er	wekelijks-two-bin,	dagelijks-wekelijks-two-bin	en	
tweedaags-wekelijks-two-bin	 besteld	 wordt.	 Aan	 de	 hand	 van	 een	 simulatie	 van	 deze	
bestelfrequenties,	 is	 het	 gebleken	 dat	 het	 brengen	 van	 de	 productievoorraad	 alleen	
mogelijk	is,	als	er	enkele	artikelen	dagelijks	geleverd	kunnen	worden.		
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7  De weg naar world class material  handling  
	
Om	terug	te	koppelen	op	de	theorie,	waarbij	het	huidig	niveau	van	material	handling	werd	
uitgedrukt	door	middel	van	een	model	van	Frazzele	(2002),	worden	de	oplossingen	bekeken	
volgens	dat	model	en	vergeleken	met	de	huidige	situatie.	De	oplossing	voor	het	 telproces	
wordt	buiten	beschouwing	gelaten,	deze	toont	geen	verandering	in	het	model.	Het	resultaat	
is	 te	 zien	 in	 figuur	7-1,	waar	alleen	de	 scores	voor	een	onderdeel	worden	weergeven.	De	
scores	 voor	 het	 gehele	 proces	 bestaan	 uit	 meerdere	 getallen,	 daarom	 wordt	 er	 alleen	
gekeken	wat	een	gevonden	oplossing	kan	bijdragen.		

Figuur	7-1:	Terugkoppeling	world	Class	material	handling	(Frazelle,	2002)	

Per	proces	zijn	de	scores	zichtbaar	en	vergelijkbaar	met	de	huidige	situatie.	Bij	de	voorraad	
naar	 de	 baan	 ontbreekt	 de	 score	 voor	 reserve	 storage	 en	 het	 picken	 van	 orders.	 Het	
magazijn	 naast	 de	 baan	 bestaat	 alleen	 uit	 vloer	 locaties	 en	 artikelen	 worden	 per	 ketel	
verzameld,	in	dit	model	zouden	zij	een	score	van	één	krijgen.	Dit	geeft	een	vertekend	beeld,	
dus	zijn	deze	scores	niet	meegenomen	in	het	figuur.	Het	resultaat	van	de	drie	oplossingen	is	
gelijk	of	is	een	verbetering	ten	opzichte	van	de	huidige	situatie.		
	
Het	 wegzetten	 van	 goederen	 wordt	 world	 class	 niveau	 bij	 het	 AutoStore	 systeem.	 Een	
medewerker	 hoeft	 alleen	 het	 artikel	 in	 een	 kratje	 te	 doen,	 verder	 voert	 het	 systeem	 de	
handelingen	 uit.	 Bij	 de	 voorraad	 naar	 de	 baan	 wordt	 ook	 rekening	 gehouden	 met	 de	
volgorde,	bij	binnenkomst	is	al	duidelijk	naar	welke	baan	een	artikel	moet	gaan.		
	
Het	AutoStore	maakt	het	verschil	bij	het	magazijn,	daar	worden	de	artikelen	zo	opgeslagen	
dat	ze	gemakkelijk	te	verplaatsen	zijn	en	de	beslagname	van	ruimte	is	minimaal.		

0	
0.5	
1	

1.5	
2	

2.5	
3	

3.5	
4	

4.5	
5	

Receiving		

Put-away		

Reserve	Storage		

Picking		

Slotng		

Replenishment		

Shipping		

Communicauons		

Carrousel		 Voorraad	naar	baan		 World	Class	 AutoStore		 Huidige	situaue		



	 74	

Het	 picken	 van	 orders	 wordt	 in	 het	 geval	 van	 een	 carrousel	 en	 het	 AutoStore	 systeem	
verbeterd	naar	niveau	vier,	dit	komt	door	het	parts-to-picker	principe.		
	
Het	indelen	van	artikelen	gaat	bij	de	voorraad	naar	de	baan	op	locatie,	dus	het	niveau	daar	
is	erg	hoog.	Het	AutoStore	systeem	is	er	zo	op	gebouwd	dat	artikelen	automatisch	bij	elkaar	
op	volgorde	van	gebruik	bij	komen	te	liggen.		
	
De	 oplossingen	 zorgen	 in	 alle	 gevallen	 voor	 geen	 achteruitgang	 op	 het	 gebied	 van	 de	
resultaatgebieden	van	het	model	van	Frazelle	(2002).	Figuur	7-1	geeft	een	visuele	indicatie	
van	de	sterke	punten	van	de	gevonden	oplossingen.		
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8  Implementatie 
	
In	 dit	 hoofdstuk	 wordt	 er	 besproken	 welke	 stappen	 er	 ondernomen	 moeten	 worden,	
wanneer	 Remeha	 de	 gevonden	 oplossingen	 wilt	 implementeren.	 Als	 eerste	 zullen	 de	
stappen	met	betrekking	tot	het	kiezen	van	een	oplossing	genomen	moeten	worden	bij	de	
eerste	 twee	 processen,	 voor	 beiden	 oplossingen	 worden	 de	 stappen	 tot	 implementatie	
besproken.	 De	 vervolgstappen	 voor	 de	 voorraad	 aan	 de	 baan	 zijn	 bij	 Remeha	 bekend	 en	
staat	 buiten	 de	 breedte	 van	 het	 onderzoek	 naar	 de	 Batenburg	 bakjes.	 Alleen	 de	
aandachtspunten	 zullen	 daarom	 besproken	 worden	 bij	 een	 eventuele	 verhuizing	 van	 de	
voorraad	naar	de	baan	toe.		

8.1  Het telproces 
De	mogelijkheden	 om	 het	 telproces	 te	 verbeteren	 bestaan	 uit	 een	 telweegschaal	 of	 een	
telmachine.	 In	 het	 geval	 van	 een	 telweegschaal	 moet	 er	 gekeken	 worden	 naar	 een	
telweegschaal	 met	 het	 vermogen	 om	 artikelnummers	 op	 te	 slaan.	 De	 meeste	
telweegschalen	 kunnen	 het	 referentiegewicht	 opslaan,	maar	 alleen	 door	 de	 cijfers	 onder	
één	op	te	slaan	en	op	te	tellen.	Een	geschikte	telweegschaal	heeft	dus	het	vermogen	om	het	
referentiegewicht	 per	 artikelnummer	op	 te	 slaan	 en	dit	 voor	minimaal	 173	 artikelen.	 Een	
voorbeeld	van	een	geschikte	telweegschaal	is	de	Mettler-Toledo	ICS465	telweegschaal.		
	
In	 het	 geval	 van	 een	 telmachine	moet	 de	 fabrikant	 Data-Technologies	 benaderd	worden,	
voor	de	 telmachine	U-25	zijn	er	verschillende	configuraties	mogelijk.	De	 fabrikant	kan	het	
beste	inschatten	welke	hopper,	diameter	van	de	buis	en	configuratie	van	het	interface	het	
beste	past	bij	de	behoefte	van	Remeha.		

8.2  Het orderpicken in het spare parts magazijn 
Bij	 de	 implementatie	 van	 de	 carrousel,	moet	 Remeha	 de	 fabrikant	 Kardex	 benaderen.	 Zij	
kunnen	het	beste	adviseren	over	de	configuratie	die	gebruikt	kan	worden,	zaken	zoals	het	
soort	tray’s,	implementatie	met	SAP	en	de	opstelling	van	het	pick-to-light	systeem	moeten	
daarbij	 besproken	 worden.	 Naast	 het	 neerzetten	 van	 de	 carrousel	 moet	 ook	 de	 huidige	
manier	van	order	picken	aangepast	moeten	worden	naar	zone	en	batch	picking.	Volgens	het	
huidige	systeem	moet	iedereen	langs	een	van	de	vijf	carrousels	moeten	lopen	om	artikelen	
te	 verzamelen.	 De	 carrousels	werken	 het	 beste	met	 een	 paar	 operators,	 die	 hebben	 hun	
eigen	zone	en	werken	per	batch.		
	
Bij	 de	 implementatie	 van	 het	 AutoStore	 systeem	 moet	 Remeha	 eerst	 verder	 hun	
specificaties	 kenbaar	maken.	 Tot	 nu	 toe	 is	 een	 indicatie	 gegeven	 hoeveel	 storage	 bins	 er	
nodig	zullen	zijn,	maar	dit	kan	nauwkeuriger.	Er	is	een	aanname	gemaakt	in	hoeveel	kratjes	
er	nodig	zijn	om	een	pallet	af	te	stapelen,	maar	hier	zit	nog	veel	variatie	in.	Pas	als	er	op	de	
honderd	 kratjes	 nauwkeurig	 bepaald	 is	 hoeveel	 storage	 bins	 er	 nodig	 zijn,	 kan	 er	 contact	
worden	 opgenomen	 met	 een	 van	 de	 drie	 leveranciers	 die	 in	 Nederland	 het	 AutoStore	
systeem	 aanbieden.	 Tegelijkertijd	moet	 er	 ook	 aan	 de	 transportbanden	 en	 buffer/sorteer	
systeem	 gedacht	worden,	 niet	 alle	 leveranciers	 van	 het	 AutoStore	 systeem	 zijn	 hier	 even	
bekwaam	mee.			
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8.3  Voorraad naar de baan 
Alle	Batenburg	artikelen	kunnen	naar	de	assemblage	banen	verhuisd	worden,	in	combinatie	
met	het	juiste	bestelbeleid	komt	de	voorraad	niet	boven	vijf	bakjes	per	locatie	uit.	Remeha	
moet	de	situaties	zoals	het	risico	op	te	weinig	voorraad	en	hoge	transportkosten	afwegen	
tegen	de	voordelen	van	het	kapitaal	dat	vrijkomt	als	de	voorraad	naar	de	assemblage	banen	
verhuisd	wordt.		
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9  Conclusie en aanbevel ingen 
	
Door	 dit	 onderzoek	 is	 er	 meer	 inzicht	 ontstaan	 hoe	 Remeha	 gebruik	 kan	 maken	 van	
automatisering	en	robotisering	in	de	interne	logistiek.	Daarmee	is	antwoord	gegeven	op	de	
hoofdonderzoeksvraag:		
	
“Op	welke	wijze	van	automatisering	en	robotisering	bij	Remeha	B.V.	kan	de	fysieke	belasting	
van	 werknemers	 worden	 verminderd,	 terwijl	 de	 interne	 logistiek	 op	 het	 gebied	 van	
kostenefficiëntie	en	kwaliteit		verbeterd	wordt?”		
	
De	 gevonden	 alternatieven	 zoals	 het	 aanschaffen	 van	 de	 juiste	 telweegschaal,	 het	
implementeren	van	een	Kardex	carrousel	of	het	AutoStore	systeem	en	het	wijzigen	van	de	
bestelmethode	naar	dagelijks	bestellen	van	de	Batenburg	artikelen	zijn	het	antwoord	op	de	
hoofdvraag.	 In	 het	 onderstaande	 worden	 de	 gevonden	 alternatieven	 bondig	 besproken,	
gevolgd	door	een	aanbeveling.	
	
Er	moet	bij	 gemiddeld	80	TO’s	per	dag	 geteld	worden.	Dit	 is	 een	arbeidsintensief	proces,	
maar	 de	 dertien	 TO’s	 waarbij	 meer	 dan	 100	 stuks	 geteld	 moeten	 worden	 is	 een	 kleiner	
aandeel.	Om	deze	reden	is	de	aanschaf	van	de	Data-Technologies	U-25	telmachine	minder	
aantrekkelijk,	bovendien	zijn	er	artikelen	die	te	groot	zijn	om	door	een	telmachine	verwerkt	
te	worden.	De	hogere	snelheid	waarmee	geteld	kan	worden,	de	zeer	hoge	nauwkeurigheid	
en	 het	 gebruiksgemak	 van	 de	machine	wegen	 niet	 op	 tegen	 het	 beperkte	 gebruik	 en	 de	
hoge	 aanschafprijs	 van	 de	 telmachine.	 De	 telweegschaal	 van	Mettler	 Toledo	 is	 een	 beter	
alternatief,	 mits	 deze	 het	 referentiegewicht	 voor	 alle	 173	 telartikelen	 kan	 opslaan.	 Het	
tellen	 van	 artikelen	 verloopt	 met	 een	 telweegschaal	 sneller	 dan	 handmatig	 en	 kan	
nauwkeurig	 genoeg	 zijn.	 De	 terugverdientijd	 van	 0,26	 jaar	 maakt	 de	 aanschaf	 van	 twee	
telweegschalen	het	meer	dan	waard.		
	
Het	proces	van	het	orderpicken	voor	de	productie	spare	parts	verloopt	vrij	conventioneel,	er	
is	 dus	 genoeg	 ruimte	 voor	 automatisering	 en	 robotisering.	 Er	 zijn	 twee	 mogelijkheden,	
gezien	de	beperkingen	van	de	hoogte	en	het	aantal	orderregels	van	het	magazijn,	namelijk	
de	 implementatie	 van	 vijf	 Kardex	 carrousels	 of	 de	 implementatie	 van	 het	 AutoStore	
systeem.	Het	AutoStore	systeem	biedt	een	volledige	oplossing	om	het	order	pick	proces	te	
robotiseren,	terwijl	de	vijf	carrousels	alleen	een	gedeelte	van	het	orderpick	proces	en	een	
gedeelte	 van	 alle	 artikelen	 robotiseren.	 Daarbij	 is	 het	 AutoStore	 systeem	 in	 staat	 om	 de	
helft	 van	de	 ruimte	 van	het	 huidige	magazijn	 te	 besparen.	 Een	 kritische	 kanttekening	 die	
veel	wordt	aangehaald	is	dat	het	systeem	door	het	opstapelen	van	kratten	inefficiënt	werkt,	
maar	dit	heeft	geen	 invloed	op	zijn	resultaat	om	de	 juiste	kratjes	naar	de	productie	spare	
parts	werkstations	te	brengen.	Het	aantal	orderregels	en	de	structuur	van	de	artikelen,	als	
deze	 in	 kratjes	 worden	 geplaatst,	 komt	 overeen	 met	 de	 specificaties	 waarvoor	 het	
AutoStore	systeem	is	gebouwd.	Op	het	gebied	van	de	drie	resultaatgebieden	voldoen	beide	
systemen,	maar	op	een	langer	termijn	is	het	AutoStore	systeem	meer	kosten	efficiënt.	Dit	is	
de	kern	waar	de	keuze	tussen	beide	systemen	afhangt.	De	 investering	van	€400.000	 in	de	
vijf	 carrousels	 zal	 zich	met	 €110.000	 per	 jaar	 kunnen	 terugverdienen.	 De	 investering	 van	
€2,8	 miljoen	 in	 het	 AutoStore	 systeem	 zal	 zich	 met	 €675.000	 per	 jaar	 uitbetalen.	 Als	
Remeha	in	staat	is	om	de	investering	in	het	AutoStore	systeem	te	realiseren,	is	dat	zeer	aan	
te	raden.		
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Om	de	productievoorraad	van	het	magazijn	naar	de	assemblagebanen	te	verhuizen	moeten	
in	 ieder	geval	de	bestelfrequenties	aangepast	worden.	Voor	de	artikelen	van	Batenburg	 is	
het	mogelijk	 om	met	 de	 juiste	 bestelfrequentie,	 waarbij	 minimaal	 dagelijks	 geleverd	 kan	
worden,	om	nooit	meer	dan	vijf	bakjes	per	locatie	aan	de	baan	te	plaatsen.	Het	risico	op	het	
hebben	van	te	weinig	voorraad	wordt	groter,	maar	een	onderzoek	naar	de	mogelijkheden	
om	 de	 productievoorraad	 van	 de	 rest	 van	 de	 artikelen	 naar	 de	 assemblagebanen	 te	
verhuizen	moet	uitwijzen	of	dit	efficiënt	genoeg	is.		 	
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10   Verder onderzoek 
	
In	het	kader	van	dit	onderzoek	zijn	er	naar	de	mogelijkheden	gekeken	om	drie	verschillende	
processen	van	de	interne	logistiek	te	automatiseren	of	te	robotiseren.	Er	is	beeld	gevormd	
van	 de	 mogelijke	 oplossingen,	 maar	 dit	 is	 niet	 volledig	 uitwerkt.	 Door	 een	 gebrek	 aan	
informatie,	beslissingen	die	de	directie	van	Remeha	moet	maken	en	een	gebrek	aan	tijd	 is	
niet	de	diepte	bereikt	waarop	het	onderzoek	volledig	kan	worden	afgerond.		
	
Op	 het	 gebied	 van	 het	 tellen	 van	 artikelen	 zou	 er	 nog	 gekeken	 kunnen	worden	 naar	 het	
combineren	van	de	orderpickers	en	de	productie	spare	parts,	aangezien	dezelfde	artikelen	
in	de	huidige	situatie	door	de	orderpicker	en	door	de	productie	spare	parts	geteld	worden.	
Een	 verandering	 van	 twee	 keer	 tellen	 naar	 een	 keer	 tellen	 van	 artikelen	 levert	 een	
aanzienlijke	 kostenbesparing	 op.	 Deze	 situatie	 zou	 alleen	 handig	 zijn	 als	 het	 AutoStore	
systeem	(het	parts-to-picker	principe)	niet	geïmplementeerd	zal	worden.		
	
Een	geautomatiseerde	of	 gerobotiseerde	manier	 van	opslaan	bij	 het	 spare	parts	magazijn	
kan	 ook	 uitgebreid	 worden	 naar	 een	 groter	 bereik	 van	 artikelen.	 In	 de	 huidige	 situatie	
worden	bijna	alle	artikelen	eerst	bij	het	distributie	centrum	van	Beekman	opgeslagen,	zij	zijn	
voor	 meerdere	 bedrijven	 een	 tussenpersoon	 voor	 het	 opslaan	 van	 goederen.	 Een	
mogelijkheid	 die	 daarom	 onderzocht	 moet	 worden	 is	 of	 het	 rendabel	 is	 om	 die	 plek	 als	
tussenpersoon	te	elimineren	en	zelf	alle	goederen	op	te	slaan.	Dit	resulteert	in	een	grotere	
behoefte	 aan	 opslag	 locaties.	 In	 combinatie	 met	 de	 juiste	 manier	 van	 automatisering	 of	
robotisering	 is	dit	wellicht	 rendabel.	Het	 gebruik	 aan	 ruimte	kan	beperkt	worden	en	over	
een	bepaald	termijn	kan	er	bespaard	worden	op	de	kosten.	
	
Verder	 onderzoek	 naar	 het	 verhuizen	 van	 de	 voorraad	 naar	 de	 assemblagebanen	 moet	
zeker	nog	gebeuren.	Er	is	nog	maar	voor	één	soort	artikel	bepaald	dat	dit	mogelijk	is.	Verder	
onderzoek	moet	uitwijzen	of	dit	ook	mogelijk	is	voor	de	andere	soort	artikelen.	Ook	moet	er	
onderzocht	worden	welke	 kosten	en	baten	er	 verbonden	 zijn	 aan	het	 verplaatsen	 van	de	
voorraad	naar	de	 assemblage	banen.	Dit	 lijkt	 handig,	maar	 een	 concreet	onderzoek	 geeft	
argumenten	 gebaseerd	 op	 cijfers.	 De	 eventuele	 besparing	 van	 kosten	 moet	 opgewogen	
worden	tegen	het	risico	van	het	hebben	van	een	lagere	voorraad.		
	
Aan	 de	 hand	 van	 de	 probleemkluwen	 blijven	 er	 nog	 twee	 takken	 over	 die	 niet	 zijn	
behandeld.	Het	direct	weghalen	van	een	pallet	aan	het	einde	van	een	assemblagebaan	en	
de	onhandige	 locatie	 van	de	plastic	wikkel	machine	bij	 de	 afdeling	productie	 spare	parts.	
Het	 direct	 weghalen	 van	 een	 pallet	 aan	 het	 einde	 van	 een	 assemblagebaan	 wordt	
onderzocht	in	de	richting	van	een	centrale	verpakkingslijn.	Het	zou	eventueel	mogelijk	zijn	
om	de	pallets	van	de	afdeling	productie	spare	parts	hierbij	te	betrekken.			
	
Op	het	gebied	van	het	onderzoeksonderwerp,	het	automatiseren	en	het	robotiseren,	zijn	er	
nog	processen	die	 zich	 lenen	voor	dit	gebied.	Het	brengen	van	de	voorraad	naar	de	baan	
wordt	momenteel	met	EP’s	en	treintjes	gedaan.	Een	mogelijk	onderzoek	zou	gericht	kunnen	
worden	naar	het	gebruik	van	AGV’s	(Automated	Guided	Vehicles),	dit	zijn	autonome	robots	
die	pallets	of	dozen	kunnen	vervoeren.		
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Appendices 

Appendix 1:  Material  f low interne logistiek 
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Appendix 2:  Material  f low orderpicken 
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Appendix 3:  Plattegrond Remeha B.V. 
	
	
	 	



	 86	

Appendix 4:  Lay-out implementatie Carrousel  
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Appendix 5:  Bepaling behoefte aantal  AutoStore robots en 
poortjes 

Bedrijf	 Land	 Jaar	 Gebruik	 St
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r	r
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r	p
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rt
	

Elotec	 Noorwegen	 2004	 Productie	alarm	
systemen		

6000	 5	 3	 125	 	 25	 42	

GNT	 Zweden		 2005	 Distributie	
computer	
componenten			

11800	 14	 7	 390	 	 28	 56	

Tingstad	 Noorwegen		 2007	 Distributie	
kantoor	
artikelen		

19100	 15	 8	 400	 	 27	 50	

Komplett	 Noorwegen		 2008	 Distributie	
consumenten	
producten		

33700	 55	 14	 1500	 	 27	 107	

Otra	 Noorwegen		 2008	 Distributie	
elektrische	
compomenten		

10400	 10	 5	 250	 	 25	 50	

Pro-Design	 Noorwegen		 2008	 Productie	
projectors	

8400	 5	 4	 140	 	 28	 35	

Onninen		 Noorwegen		 2009	 Distributie	
elektrische	
componenten		

27500	 24	 10	 660	 	 28	 66	

Vestas	
Wind	
Systems	

Denemarken		 2009	 Productie	wind	
turbines	

5200	 10	 6	 265	 	 27	 44	

Hattelco	 Noorwegen		 2009	 Distributie	
computer	
onderdelen		

9700	 15	 6	 410	 	 27	 68	

XXL	 Noorwegen		 2010	 Distributie	sport	
artikelen		

21000	 10	 4	 280	 	 28	 70	

AVNET	 Duitsland	 2011	 Distributie	
elektrische	
componenten	

45000	 37	 16	 1000	 	 27	 63	

Antalis	 Zwitserland	 2011	 Distributie	
geprinte	
artikelen		

76000	 10	 4	 245	 	 25	 61	

Stormberg		 Noorwegen		 2011	 Distributie	sport	
artikelen		

16000	 8	 4	 200	 	 25	 50	

Medline		 Verenigde	
Staten	

2012	 Distributie	
medicijnen		

40000	 35	 12	 1000	 	 29	 83	

Asda	 Engeland	 2012	 Distributie	
supermarkt		

70000	 16
0	

12	 3000	 	 19	 250	

Accell	 Nederland	 2014	 Distributie	
fietsonderdelen		

25000	 30	 6	 875	 	 29	 146	

Competec	 Zwitserland	 2014	 Distributie	
elektronica	

100000	 70	 25	 1000	 	 14	 40	

	 	 	 	 Gemiddelde	 	 26	 75	
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Appendix 6:  Lay-out implementatie AutoStore 
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Appendix 7:  Productie voorraad huidige situatie 

	
	

Appendix 8:  Productie voorraad naar de assemblagebanen 
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Appendix 9:  Aantal locaties per Batenburg artikel  

Het aantal locaties per Batenburg artikel 

Artikel  A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Aantal 
banen 

Totaal 
aantal 
locaties  Type 

Assemblage-
baan 

183 0 0 0 1 0 0 0 1 1 A0 Avanta 
14254 2 1 2 1 1 0 0 5 7 A1 Quinta 
14342 1 0 2 0 0 0 0 2 3 A2 Calenta 
15524 0 0 0 1 0 0 0 1 1 A3 Gas310 
16312 0 1 0 0 1 0 0 2 2 A4 Spare 
21473 1 0 0 1 4 0 0 3 6 A5 Tzerra 
24146 0 0 0 1 0 0 0 1 1 A6 Quinta Ace 
30564 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
33974 1 0 0 1 0 0 0 2 2 
35221 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
35500 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
42859 0 0 0 2 0 0 0 1 2 
43277 0 1 1 0 0 0 0 2 2 
44483 1 0 1 1 1 0 0 4 4 
44830 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
45769 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
45770 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
46397 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
46687 1 0 0 1 0 0 0 2 2 
46709 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
48512 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
48950 1 1 1 1 4 0 0 5 8 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

7605421 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
7605947 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
7607883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7607910 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607921 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607922 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607928 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607931 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607947 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607967 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607970 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607995 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
7607997 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
	

 
 

  



	 91	

Appendix 10:  Het bepalen van het aantal  volwaardige bins aan de 
hand van het verbruik per locatie voor de artikelen die dageli jks 
besteld moeten worden 

 

	

	 	

	
Avanta	(destination	bin)	 Quinta		 Calenta	 Gas310	 Spare	

	 	

Da
g	
ar
t.	
	

1	 2	 28
	

32
	

94
	

10
6	

13
6	

17
8	

20
0	

21
2	

30
2	

30
4	

50
0	

To
ta
al
		

#	
vo
lw
aa
rd
ig
e	

Bi
ns
		

183	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
749	

	 	 749	 1	
42859	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

443	 371	
	 814	 2	

45770	 	 	 	 	 	 	
268	

	 	 	 	 	 	 268	 1	
58161	 	

190	
	 	 	 	 	 	

165	
	 	 	 	 355	 2	

59142	 	 	 	
366	

	 	 	 	
223	

	 	 	 	 589	 2	
62468	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

414	
	 	

1	 415	 1	
111316	 	

373	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 373	 1	

116403	 	 	 	
296	

	 	 	 	
242	

	 	 	 	 538	 2	
117164	 	 	 	 	 	 	 	

306	
	 	 	 	 	 306	 1	

124102	 	 	
244	

	
335	 65	

	 	 	 	 	 	
5	 649	 3	

126565	 	 	 	 	 	 	
269	

	 	 	 	 	 	 269	 1	
126566	 	 	 	 	 	 	

278	
	 	 	 	 	 	 278	 1	

128400	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 607	 	 607	 1	
7607921	 1	 408	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 409	 1	



	 92	

Appendix 11:  Maximale voorraad per locatie voor dageli jks 
bestel len 

	
	 	

Situatie dag-week-2bin 
Dagelijks 
bestellen 

 
Artikelen 

Verbruik 
p/d 

V.R. 
Begin 
dag 

Vol-
waardige 
Bins 

Totaal 
aantal 
locaties 

Gem. 
Voor-
raad  

Waarde 
voorraad 
(€) 

Max 
voorraad 
per 
locatie  

111316 1,492 2 1 1 1 169 3 
116403 2,152 2 2 2 2 24 3 
117164 1,224 2 1 1 1 13 3 
124102 2,596 1 3 7 5,5 194 2 
126565 1,076 2 1 1 1 9 3 
126566 1,112 2 1 1 1 11 3 
128400 2,428 3 1 1 1,5 76 5 
183 2,996 3 1 1 1,5 21 5 
42859 3,256 2 2 2 2 26 3 
45770 1,072 2 1 1 1 8 3 
58161 1,42 1 2 2 1 18 2 
59142 2,356 2 2 2 2 20 3 
62468 1,66 2 1 2 2 53 3 
7607921 1,632 2 1 1 1 364 3 
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Appendix 12:  Maximale voorraad per locatie voor wekeli jks 
bestel len  

	
Situatie dag-week-2bin 

Wekelijks 
bestellen 

 
Artikelen 

Verbruik 
p/w 

V.R. 
Begin 
Week 

Vol-
waardige 
Bins 

Totaal 
aantal 
locaties 

Gem. 
Voor-
raad  

Waarde 
voorraad 
(€) 

Max 
voorraad 
per 
locatie  

110351 1,1 2 1 1 2 19 3 
113029 1,26 2 1 1 2 172 3 
113851 1,2 2 1 1 2 59 3 
115412 4,18 5 1 1 3,5 29 8 
116404 4,64 5 1 1 3,5 45 8 
117174 1,64 1 2 2 3 164 2 
117597 2,74 3 1 1 2,5 189 5 
118881 1,62 1 2 2 3 1985 2 
122656 1,18 2 1 1 2 24 3 
123348 1,12 2 1 1 2 95 3 
127490 1,18 2 1 1 2 185 3 
127962 2,44 2 2 2 4 82 3 
14342 1,34 1 2 3 4 41 2 
15524 1,74 2 1 1 2 36 3 
35500 1,1 2 1 1 2 39 3 
43277 4,42 5 1 2 4,5 87 8 …

…
... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

44483 1,22 1 3 4 5,5 95 2 
45769 1,12 2 1 1 2 64 3 
48950 2,32 2 2 8 10 870 3 
53544 2,3 3 1 1 2,5 86 5 
55558 1,14 2 1 1 2 295 3 
59149 2,48 3 1 1 2,5 54 5 
59576 2,34 2 2 2 4 147 3 
59578 1,86 2 1 2 3 61 3 
59803 2,08 3 1 1 2,5 39 5 
62185 1,32 2 1 4 5 17 3 
62346 2,96 3 1 1 2,5 79 5 
62425 1,26 2 1 1 2 57 3 
62462 1,22 2 1 1 2 130 3 
7605947 1,2 2 1 1 2 19 3 
7607910 3,08 4 1 1 3 1419 6 
7607967 2,6 3 1 1 2,5 166 5 
7608005 3,08 4 1 1 3 152 6 
7608041 2,72 3 1 1 2,5 101 5 
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Appendix 13:  Maximale voorraad per locatie voor two-bin bestel len 
	

Situatie dag-week-2bin 
Two-bin 
bestellen 

 
Artikelen 

Verbruik 
p/w 

V.R. 
Begin 
2bin 

Vol-
waardige 
Bins 

Totaal 
aantal 
locaties 

Gem. 
Voor-
raad  

Waarde 
voorraad 
(€) 

Max 
voorraad 
per locatie  

113602 0,26 1 1 1 1,5 118 2 
114355 0,48 1 1 1 1,5 10 2 
115393 0,24 1 1 1 1,5 18 2 
116378 0,12 1 1 1 1,5 44 2 
116963 0,7 1 1 1 1,5 80 2 
122193 0,8 1 1 1 1,5 61 2 
127235 0,7 1 1 1 1,5 25 2 
127984 0,48 1 1 1 1,5 27 2 
14254 0,78 1 3 7 8,5 174 2 
16312 0,24 1 1 2 2,5 33 2 
21473 0,4 1 1 6 6,5 73 2 
24146 0,1 1 1 1 1,5 3 2 
30564 0,32 1 1 1 1,5 32 2 
33974 0,54 1 1 2 2,5 37 2 
35221 0,28 1 1 1 1,5 8 2 
44830 0,76 1 1 1 1,5 14 2 
46397 0,12 1 1 1 1,5 3 2 
46687 0,7 1 1 2 2,5 54 2 
46709 0,96 1 1 1 1,5 13 2 
48512 0,84 1 1 1 1,5 23 2 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

…
…

... 

7607947 0,6 1 1 1 1,5 513 2 
7607970 0,16 1 1 1 1,5 65 2 
7607995 0,08 1 1 1 1,5 83 2 
7607997 0,82 1 1 1 1,5 53 2 
7607998 0,4 1 1 0 0,5 30 2 
7608006 0,06 1 1 1 1,5 144 2 
7608034 0,14 1 1 1 1,5 157 2 
7608037 0,14 1 1 0 0,5 136 2 
7608039 0,44 1 1 1 1,5 115 2 
	


