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BITO – in vroegere tijden...

BITO is een familiebedrijf dat reeds in 1845 werd opgericht door Leopold Bittmann. Toendertijd werden sieraden en metalen 

onderdelen geproduceerd. In 1959 neemt Fritz A. Bittmann de leiding over en zet hij de eerste stappen in de magazijnin-

richting met de productie van stalen bakken. Het assortiment wordt snel daarna uitgebreid met stellingen voor kleine on-

derdelen, legbordstellingen en draadwandcontainers. In 1962 wordt met de kunststofvervaardiging gestart. In 1976 is BITO 

pionier in de productie van doorrolstellingen waarmee de eerste stappen in de orderverzameltechniek genomen worden. 

Vandaag is BITO een van de marktleiders op het gebied van opslag- en orderverzamelsystemen én kunststofbakken.



BITO: reeds 50 jaar succes in
opslag- en orderverzameltechnieken.

Carl Ronsse | General Manager BITO Systems

De wereld van de logistiek

Beste lezer,

BITO vierde onlangs zijn 50ste jaar ervaring en expertise in 
magazijninrichting. Reeds 50 jaar lang produceert BITO
opslagsystemen uit één hand. In 1845 richtte de familie
Bittmann een fi rma op die metalen onderdelen produceerde.

In de voorbije 50 jaar heeft de huidige eigenaar Fritz A. Bitt-
mann, met de focus op magazijninrichting, de fi rma doen 
groeien tot een internationale groep met meer dan 700 werk-
nemers en vestigingen/partners in 20 landen. BITO heeft zich 
ontwikkeld tot één van de marktleiders op het gebied van 
opslag- en orderverzamelsystemen én kunststofbakken.

Welke opslagtechniek gebruikt wordt, bepaalt in grote mate 
het succes van een onderneming. Deze technieken bepalen, 
is net onze kerncompetentie. BITO plant en realiseert totaal-
projecten voor uw magazijn, gaande van een combinatie van 
conventionele opslagsystemen tot bv. automatisch bediende 
installaties. Alles komt uit onze eigen productie waardoor we 
betrouwbare systemen van hoge kwaliteit kunnen garanderen. 

Dit handboek is een leidraad voor iedere professional uit de 
logistiek. U vindt een overzicht van alle mogelijke opslagsys-
temen met voordelen, rendabiliteitsvergelijkingen en praktijk-
voorbeelden per branche. Net wat u nodig heeft als naslag-
werk!

We wensen u vele nieuwe ideeën en impulsen toe!

Carl Ronsse

General Manager BITO Systems
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Producten …
Groot assortiment

 Meer dan 5.000 producten

 Stellingsystemen

 Kunststofbakken

 Bedrijfsinrichtingen en
 toebehoren

Distributie

 Professionele ondersteuning 
 (telefonisch of ter plaatse)

Productie

 Eigen productie op een
 bedrijfsoppervlakte van
 140.000 m²

Internationaal
 Dochterondernemingen en

 vestigingen over de hele
 wereld

Online webwinkel
 Vernieuwde online shop

 Gedetailleerde product- 
 informatie

Projecten …
Advies ter plaatse

 Het verkoopteam bestaat
 uit goed opgeleide technisch- 
 commerciële regiomanagers

Planning

 Gebruik onze knowhow om
 uw ideal magazijn te kunnen
 realiseren

Projectafwikkeling

 Planmatig en klantgericht

Montage

 Stipt op een gewenste termijn

Productie

 In de productiehallen te
 Meisenheim en Lauterecken (DE)

Service
 Op verschillende vlakken: advies ter plaatse, montageservice,

 onderhoud stellingen, online webwinkel, ...

... onze BITO service!

BITO – compleet servicepakket

2

MAGAZIJNINRICHTING

50
expertise in
jaar



3

BITO – compleet servicepakket   BITO – de Systeemexpert | Inhoud

 Montagewerkplekbevoorrading, ERGO Pagina 36-45 
 Stukgoeddoorrolstellingen Pagina 46-63 
 Geautomatiseerde stukgoeddoorrolstellingen Pagina 64-71

 Palletdoorrolstellingen Pagina 112-137 
 Geautomatiseerde palletdoorrolstellingen Pagina 138-141

 Legbordstellingen, 
 meerverdiepsinstallaties  Pagina 20-35 
 en platformsystemen

 Geautomatiseerde magazijnen voor bakken en trays Pagina 72-89 
 (BITO-AKL)

 Palletstellingen PRO Pagina 90-105

 Inrijstellingen Pagina 106-111

 Draagarmstellingen, opslag van lange lasten Pagina 142-151

 Mobiele stellingen Pagina 152-159

 Kunststofbakken Pagina 160-173

 Geïntegreerde oplossingen Pagina 174-179
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BITO – productiehallen Meisenheim

 Topkwaliteit 
  uit eigen productie!

…voor kleine, grote, lichte, zware, volumineuze 
of lange goederen met een draagvermogen van 
50 kg tot 4,5 ton per stellingniveau. Alle stellingen 
worden vervaardigd in eigen productiehallen in

Duitsland (Meisenheim).

BITO-stellingsystemen…

…omvat legbordstellingen (gebout of boutloos), grootvak-

en breedvakstellingen, pallet-, draagarm- en haspelstel-

lingen, mobiele of meerverdiepssystemen, dynamische

stellingen voor stukgoederen en pallets en zelfs geauto-

matiseerde stellinginstallaties.

Het assortiment…

…worden alle BITO-stellingen vervaardigd – zonder  

uitzondering. De hoge mate aan automatisatie, zoals bij-

voorbeeld bij het profileren van staanders of het plooien 

van legborden, zorgt ervoor dat elk geproduceerd onder-

deel van eenzelfde hoge kwaliteit is. Sinds 2008 behoort 

de productiehal voor palletstellingen in Meisenheim (DE) 

tot de modernste van Europa. De nieuwe, geautomati-

seerde productiestraten garanderen een snelle, foutloze 

afwikkeling van uw opdracht.

Met de nieuwste technieken…
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Productiehallen Lauterecken

Productiehallen in Indië

Om de Indische markt en de landen in het Nabije en 
Midden Oosten te kunnen beleveren, heeft BITO in 
2007 productiehallen in Indië geopend voor de ver-
vaardiging van legbord- en palletstellingen.

BITO gaat graag op uw specifieke vraag in. Onze tech-

nici en ingenieurs hebben in de loop der tijd heel wat 

klantenwensen effectief ontwikkeld. BITO coördineert de 

introductie van een bak van A tot Z: van de ontwikkeling 

tot het driedimensionaal digitaal model. Wanneer het 

prototype aan de vooropgestelde eisen voldoet, gaat de 

bak in productie. Het productieproces wordt gekenmerkt 

door een hoge mate aan automatisatie en flexibiliteit. 

Ook kunnen we heel wat maatwerk doen. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld barcode-etiketten automatisch aanbrengen 

op uw bakken. Ook kunnen waterafvoergaten of uitsnij-

dingen in de bak voorzien worden om aan brandveilig-

heidseisen te voldoen.

Op maat

In de productiehallen in Lauterecken (DE) vervaar-
digt BITO opslag-, distributie-, en orderverzamel-
bakken voor alle branches en voor zowat iedere 
toepassing.

BITO-kunststofbakken

  
  …bakken voor iedere toepassing!

55
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BITO – producten

 BITO – alles uit één hand!
Stellingen, bakken en accessoires – alles voor uw 

magazijn bij één leverancier. Gaande van een artikel 

uit de productcatalogus tot volledige stellinginstallaties. 

Zo kunt u uit de catalogus makkelijk een legbordstelling 

voor uw archief of een compacte palletstelling voor uw 

opslagruimte bestellen.

Verder kunt u bij BITO terecht voor allerlei accessoires 

voor uw magazijn, gaande van etiketten tot magazijn-

wagentjes. Daarboven realiseert BITO totaalprojecten 

gaande van een complexe magazijninrichting met ver-

schillende opslagsystemen tot automatisch bediende 

installaties. 

Heel uw project wordt door ons gecoördineerd; van 

levering en montage tot ingebruikname.

Uw voordeel: één gesprekspartner.

One stop shop

… legbordstellingen (boutloos of gebout), grootvakstellin-

gen, breedvakstellingen, pallet-, draagarm-, haspelstel-

lingen, mobiele of meerverdiepsstellingen, dynamische 

installaties voor stukgoederen of pallets en automatisch 

bediende installaties.

Of het nu gaat om een traditionele oplossing of een 

geautomatiseerde installatie met doorroltechniek – BITO 

ondersteunt en adviseert u bij de keuze van de meest 

optimale oplossing.

Het assortiment stellingen omvat…
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In het omvangrijke assortiment vindt u bakken voor iedere 

toepassing: gaande van orderverzamelbakken en stapel- 

bakkentot trays en bakken voor miniloads.

 

 Bakken met pickopening  Werkstukdragers

 Stellingbakken  ESD-bakken

 Stapelbakken (euro-norm)  Extra grote bakken

 Multifunctionele bakken  met palletvoeten

 Bakken voor kleine onderdelen

 Nestbare distributiebakken

 Trays

 Vouwbakken

BITO-kunststofbakken

… voor velerlei toepassingen!

…zoals werkbanken, magazijnwagentjes, kasten, ladders, 

etiketten, veiligheidstoebehoren, enz. vervolledigen 

het scala van aanbiedingen. 

Wat u ook nodig heeft voor uw magazijn, BITO levert 
u alles uit één hand.

Accessoires…
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BITO – projecten

Dynamische stellingen van BITO –
 efficiënt opslaan en orderverzamelen!

… zijn eigenschappen die de dynamische stelling- 

systemen kenmerken. Omdat doorrolstellingen exact 

afgestemd kunnen worden op uw eisen en behoeften, 

betekenen ze een aanzienlijke productiviteitsstijging in uw 

magazijn.

Basisonderdelen zijn de wieltjesrails en rollenbanen. 

Deze worden door BITO zelf vervaardigd waardoor we ook 

de degelijkheid en duurzaamheid ervan kunnen garan-

deren.

Ook door een ombouw van uw bestaande stellingen kunt 

u op termijn heel wat besparen. Middels doorrolniveaus 

en ‘snelwisselbanen’ kunt u uw bestaande palletstellingen 

(onafhankelijk van het merk) makkelijk en snel omvormen 

tot dynamische stellingen. Dit maakt het mogelijk uw 

magazijn telkens aan te passen wanneer de omstandig 

heden dit vragen. Ook met kleinere ingrepen kunt u de  

efficiëntie in uw magazijn doen toenemen. Bovendien 

kunnen alle BITO-stellingen geïntegreerd worden met 

moderne transportbanen en warehouse management 

systemen.

Betrouwbaar, zeker en snel…

8
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Dé partner voor de meest optimale oplossing

Aan de eisen die gesteld worden in de logistieke keten 

- snelle goederenstroom en efficiënte processen – kan 

slechts voldaan worden met een kostenbeperkende en 

betrouwbare opslagtechniek.

Hiermee heeft BITO een duidelijk voordeel. Alle onderdelen 

worden in eigen productiehallen vervaardigd waardoor de 

betrouwbaarheid en kwaliteit gegarandeerd kan worden. 

Ook de projectplanning en -opvolging nemen we volledig in 

eigen hand. Een gedegen advies en begeleiding komen bij 

BITO op de eerste plaats. Uit een jarenlage ervaring 

weten we welke opslagsystemen het beste werken voor 

welke branches. Onze klanten bevinden zich in talloze 

sectoren: in de automobielsector, cosmetica, voedingsmid-

delen, metaalproducten, machines, kantoormateriaal, che-

mie, farma, dienstverleners, drank, uitgeverijen, elektroni-

sche producten, huishoudartikelen, kleding, textiel, enz.

Uw specifieke vragen en wensen worden door het project-

team omgezet in concrete oplossingen.

Planning en realisatie

BITO laat niets aan het toeval over!

Voor de keuze van de juiste opslagtechniek gemaakt kan

worden, zal eerst uw artikelstructuur geanalyseerd wor-

den. Dan zal BITO samen met u de meest optimale oplos-

sing voor uw bedrijf bepalen:

 Legbordstellingen – gelijkvloers of meerverdieps

 Palletstellingen als orderverzamel- of

 buffermagazijn

 Mobiele stellingen

 Doorrolstellingen voor stukgoederen of pallets

 Automatische bakken- of traymagazijnen

Meest diverse opslagsystemen

9
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BITO – klantenservice

 Het “allround-service-pakket”!
BITO denkt in de eerste plaats aan de tevredenheid van 
zijn klanten. Dat verstaan we onder service. Onze klanten-
dienst beantwoordt al uw vragen over producten, leve-
ringstijden, offerteaanvragen, … Op de BITO-website vindt 
u een handige online shop waar u gedetailleerde informatie 
vindt over onze standaardproducten die u uiteraard ook 
direct kunt bestellen.

Voor een advies ter plaatse komt een van onze verkoop-
medewerkers graag bij u langs. Hij zal samen met u de 
meest optimale oplossing bepalen voor uw bedrijf in uw 
branche. Onze projectingenieurs denken mee in dit proces 
en zorgen o.a. voor de magazijnlay-out. Bij hen kunt u ook 
terecht voor specifieke technische vragen.

Alle onderdelen worden in eigen productiehallen vervaar-
digd waardoor we betrouwbare opslagsystemen van hoge 
kwaliteit kunnen garanderen. BITO neemt ook de montage 
van uw installatie voor zijn rekening. Hiervoor werken we 
samen met vaste montageploegen die uw stellingen snel 
en professioneel, tegen een vast afgesproken prijs, mon-
teren. Uiteraard wordt het volledige traject opgevolgd door 
een toegewezen projectleider die een vlotte ingebruik-
name op de afgesproken termijn als doelstelling heeft. 

Ook na ingebruikname is het belangrijk dat de veiligheid in 
uw magazijn gegarandeerd blijft.  Onze technische mede-
werkers zijn BMWT-gecertificeerd om de keuringen van uw 

BITO-stellingmateriaal uit te voeren.

Altijd dicht bij zijn klanten …

10



11

BITO – veiligheid in uw magazijn

Te keuren stellinginstallaties:

Verzeker u van een veilig magazijn! 
Gekeurd door de stellingfabrikant!

De nieuwe Europese richtlijn EN 15635 stelt dat het 

logistiek werkmateriaal minstens 1 maal per jaar door 

een gecertificeerde keurmeester gekeurd moet worden. 

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van 

hun personeel bij het werken met stellinginstallaties. Het 

is mogelijk bij BITO een onderhoudscontract af te sluiten 

waarbij de functionaliteit van de geleverde opslag- en 

orderverzamelinstallatie gecontroleerd wordt.

 Veilige installatie

 Minder reparatiekosten

 Langere levensduur

 Vastgelegde
 vervolginspecties

Uw voordelen:

 Palletstellingen

 Inrijstellingen

 Doorrijstellingen

 Draagarmstellingen

 Legbordstellingen

 Meerverdiepsinstallaties

 Doorrolstellingen

11



12

BITO – vestigingen en partners wereldwijd

… altijd dicht bij onze klanten!

1

1 | Productiehallen in Meisenheim en Lauterecken (D)

www.bitosystems.com

BITO Systems in België

12
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Daar te vinden waar u ons nodig heeft!

 Oostenrijk
 Polen
 Roemenië
 Rusland
 Slowakije
 Spanje
 Tsjechië
 Zwitserland

Dochterondernemingen in:

 België
 Bulgarije
 Denemarken
 Dubai (Midden Oosten)
 Frankrijk
 Groot-Brittannië
 Hongarije 
 Italië
 Oekraïne

Partners in:  Finland
 Griekenland
 Scandinavië
 Turkije
 VS
 Zuid-Afrika

BITO Lagerteknik in Denemarken BITO Polska in Polen

2

2 | Productiehallen in India

BITO Storage Systems in Engeland

13
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BITO-magazijninrichting

… is continu in beweging. Belangrijke aspecten in de 

logistiek zijn het magazijn en zijn inrichting. Met een 

doordachte magazijninrichting kunnen namelijk enorme 

kostenbesparingen en snelle terugverdientijden gereali-

seerd kunnen worden. De strijd om marktaandelen tussen 

ondernemingen en de concurrentiedruk nemen alsmaar 

toe. De operationele kosten moeten zo laag mogelijk ge-

houden worden door bvb. korte doorlooptijden, een klei-

nere goederenvoorraad en een hogere transparantie.  Het 

inzetten van de juiste opslagtechnieken is hiervoor bepa-

lend en zorgt bovendien voor minder fouten tijdens het or-

derverzamelen. Anders uitgedrukt: wie op een efficiënte 

manier zijn goederen opslaat, snel en foutloos zijn klanten 

belevert, heeft een duidelijk concurrentieel voordeel.

De wereld van de logistiek ...

… optimaal magazijnlay-out – 
          met functionele opslagsystemen!

14
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BITO-magazijninrichting

Overbruggen van tijd

Gedurende 
korte periode 

= bufferen

Niet gewild 
= oponthoud

Gewild 
= opslag

Goederenstroom

Overbruggen van tijd

Gedurende 
langere periode 

= opslaan

… omvat het automatische of manuele interne transport 

van goederen met betrekking tot inkoop, productie en dis-

tributie. Wanneer de goederenstroom optimaal verloopt, 

levert dit allerlei voordelen op voor een onderneming. 

 

Een verbetering van de goederenstroom zorgt 
voor:

 kortere doorlooptijden 

 minder afval 

 betere werkomstandigheden 

 minder kosten  

 minder energieverbruik 

 minder belasting op milieu

De goederenstroom ...

BITO-magazijninrichting

… betekent goederen of productiemiddelen op een toe-

gewezen oppervlakte bewaren – dus tijdelijk uit de goe-

derenstroom nemen – tot ze weer nodig zijn voor verdere 

verwerking zoals orderverzamelen, assemblage of distri-

butie. In het algemeen kunnen we 3 opslagdoelstellingen 

onderscheiden: als voorraad, als buffer of voor distribu-

tie. Korte orderverzamel- of bevoorradingswegen en een 

overzichtelijke magazijnindeling zorgen hierbij voor een 

efficiënte en kostenbesparende afwikkeling. 

 Opslag: goederen of niet-afgewerkte productiemidde-

len worden op een speciaal daarvoor toegewezen opper-

vlakte bewaard in afwachting van het verdere verloop in de 

goederenstroom of productie. 

 Bufferen: goederen of productiemiddelen worden 

slechts voor een korte tijdspanne opgeslagen.

Opslag ...

15
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Conventionele palletstellingen

Legbordstellingen voor stukgoederen

Palletstellingen met dubbeldiepe opslag

Smallegangeninstallaties

Geautomatiseerde stellinginstallaties, 
BITO-AKL en BITO-APL

Inrijstellingen

Mobiele stellingen

Doorrolstellingen/Inschuifstellingen

= hoge kosten

= beperkte kosten

Opslag zonder stellingen (blokopslag)
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BITO-magazijninrichting

… hangt van verschillende factoren af.  Wat is de doelstelling/functie van het magazijn? Een aantal aspecten waar rekening 

mee gehouden moet worden, zijn o.a. de goederenstroom, het oppervlakte- en ruimtegebruik, een efficiënte indeling van de 

werkomgeving en de uitbreidbaarheid van magazijn en gebouw. Om de juiste opslagsystemen te kunnen bepalen, moet er eerst 

een analyse gemaakt worden van het assortiment en de vereiste beschikbaarheid van de opgeslagen artikelen.

De planning van een magazijn ...

Investeringskosten

Dit zijn de kosten nodig om een vol-

ledige stellinginstallatie te plaatsen.

Analyse van verschillende stellingtypes
Bewegingskosten

Worden per artikel berekend en 

houden alle kosten in voor het intern 

transport, incl. de werkkrachten.

Handlingscapaciteit

Aantal verzamelde artikelen voor 

een bepaalde tijdseenheid (picks).

Volumebenutting

Optimale benutting van het beschik-

bare magazijnvolume.

Assortiment

Opgeslagen artikelen kan men in 3 categorieën onderverdelen:

in A-, B-, of C-artikelen. A-artikelen hebben de hoogste rotatiefrequentie, 

C-artikelen de laagste. Daarom is de locatie van de artikelen in het magazijn 

belangrijk. A-artikelen, bijvoorbeeld, heeft men het vaakst nodig en moeten 

dus binnen handbereik (vooraan in het magazijn) opgeslagen worden.

Benodigde voorraad

Er wordt nagegaan wat de verhouding is tussen de artikelen die effectief 

voorradig zijn in het magazijn en de artikelen die nodig zijn. Zo kunnen we 

nagaan in welke mate voldaan kan worden aan de vraag naar een bepaald 

artikel uit de beschikbare voorraad.

On
de

rh
ou

d
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Telefon:  +49 (0) 67 53 / 1 22 - 0BITO-magazijninrichting

Statische opslagsystemen

Bij blokopslag worden stapelbare bakken, kartonnen dozen of pallets 
boven en naast mekaar gestapeld zonder daarbij gebruik te maken van 
stellingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn stapelbare gepalletiseerde 
goederen, drankkratten of vaten. Blokstapeling is relatief goedkoop 
omdat er geen bijkomende kosten zijn voor stellingmateriaal. Nadeel is 
dat deze manier van opslaan veel ruimte inneemt.

 eenvoudigste manier om pallets te stapelen

 vooral toepasbaar voor grotere hoeveelheden van 
 eenzelfde artikel

Bij legbordstellingen worden de stukgoederen op doorgaande legbor-
den opgeslagen. Er is geen bedieningsapparatuur nodig om de stelling 
te bedienen. Het belangrijkse voordeel van dit type stelling is de flexi-
biliteit. De legbordstelling is zeer geschikt voor vb. de opslag van kleine 
onderdelen of volumineuze artikelen. Ieder hoekje van het magazijn kan 
volledig benut worden met deze opslagtechniek.

 maximale benutting van magazijnoppervlakte

 opslag van stukgoederen zonder hulpmiddelen

 manuele bevoorrading en uitname van opslageenheden

…worden heel frequent ingezet in het magazijn. Iedere pallet is bij deze 
opslagtechniek makkelijk te bereiken. Wanneer de omstandigheden dat 
vereisen (vb. wijziging assortiment), kunnen de onderste niveaus van 
de palletstelling omgebouwd worden tot doorrolniveaus (vb. voor het 
orderverzamelen van kartonnen dozen). Door een omvangrijk assorti-
ment toebehoren kunnen zowat alle opslageenheden in deze installatie 
opgeslagen worden.

 directe bereikbaarheid van alle pallets       

 snelle aanpassing van de stelling aan de opslaggoederen 
 (groot assortiment, breed gamma toebehoren, gemakkelijk 
 „omtunen“ van stellingniveaus)

 lage investeringskosten

 flexibele oplossingen

Pagina 20-35

Pagina 90-105

Opslag zonder stellingen (blokopslag)

Legbordstellingen voor stukgoederen

Conventionele palletstellingen...
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BITO-magazijninrichting

Statische opslagsystemen

Zeer compacte opslagwijze door de beperkte breedte van de gangen 
tussen de stellingen. Zeker wanneer er minder magazijnoppervlakte be-
schikbaar is, houdt deze opslagtechniek, door de smalle gangen en de 
hoge bouwwijze, een rendabele oplossing in. De smallegangentrucks 
zijn inductiegeleid of lopen op rails. Hierdoor verloopt het orderverza-
melen en bevoorraden van pallets heel wat sneller dan bij conventionele 
palletstellingen.

 maximale benutting van de beschikbare magazijnruimte

 snelle bevoorrading en uitname van pallets dmv
 smallegangentrucks

Deze installatie bestaat uit meerdere kanalen naast mekaar. De heftruck 
rijdt een kanaal in en plaatst de pallet op een geleidings-/oplegprofi el. 
‘First in fi rst out’ kan hierdoor niet toegepast worden. Bij deze ops-
lagtechniek wordt altijd de laatst ingezette pallet terug uit het kanaal 
genomen. 

 oppervlaktebesparing door compacte stapeling 

 voor magazijnen met een klein tot middelgroot artikel-
 assortiment en hoge onderhoudskosten
 (b.v. klimatisatie enz.)

 geen stellinggangen

 betere toegankelijkheid en controle in vergelijking met
 blokopslag

Bij deze opslagtechniek kunnen 2 pallets achter mekaar opgeslagen 
worden in plaats van enkel diep zoals bij conventionele palletstellingen. 
De stelling worden bediend door een truck met telescopische vorken. 
Daardoor kunnen telkens 4 pallets achter mekaar opgeslagen worden 
zonder tussengang. Het beschikbare volume van de hal wordt dus beter 
benut aangezien er een bedieningsgang uitgespaard werd. 

 besparing op magazijnoppervlakte

 verhoging van de opslagcapaciteit 

 tot 25% plaatsbesparing in vergelijking met enkeldiepe
 opslag door een betere benutting van de beschikbare
 ruimte

Palletstellingen met dubbeldiepe opslag

Smallegangeninstallaties

Inrijstellingen

Pagina 93, 96-97 

Pagina 106-111 

Pagina 92 
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Dynamische opslagsystemen

Doorrolstellingen voor pallets en stukgoederen

Inschuifstellingen (push-back)

Mobiele stellingen...

Geautomatiseerde installaties

Ook de bouwwijze van doorrolstellingen is zeer compact. De bevoorra-
dingsgang is gescheiden van de orderverzamelgang. De doorrolniveaus 
hebben een lichte helling waardoor de opslageenheid (stukgoed of pal-
let) automatisch van de bevoorradingszijde naar de orderverzamelzij-
de rolt. Hierdoor kan het ‘FIFO’-principe (fi rst in fi rst out) gehanteerd 
worden.

 groot opslagvolume in een beperkte ruimte

 makkelijke toezicht op productieseries en -loten door
 opslag volgens het FIFO-principe 

 hogere productiviteit door de scheiding van bevoorradings-
 en orderverzamelgangen

De inschuifstelling voor pallets is gelijkaardig opgebouwd als de 
doorrolstelling voor pallets. Bij inschuif wordt de stelling echter
vanuit slechts één gang bediend, waardoor het “LIFO”-principe (last in 
fi rst out) gehanteerd wordt. De pallets worden in het kanaal, tegen de
helling in, geschoven. De pallets rollen ook hier automatisch naar de 
uitnamepositie. 

 plaatsbesparende, compacte opslag

 slechts één bedieningsgang nodig

 alle artikelen zijn permanent aan de stellingvoorzijde
 bereikbaar

… zijn gebaseerd op conventionele legbord-, draagarm- of pallet-
stellingen die op lichte tot middelzwaar belastbare onderstellen ge-
plaatst zijn. Deze onderstellen zijn mechanisch of handmatig verrijd-
baar. De heftruckchauffeur opent de benodigde stellinggang dmv een 
afstandsbediening of lichtsensoren. Een groot aantal palletbewegingen 
in een bepaald tijdsverloop is met deze opslagtechniek echter niet
mogelijk aangezien iedere gang individueel geopend moet worden. 

 optimale ruimtebenutting
 lage rotatiesnelheid van de pallets

Dit type installatie is bijzonder compact en dus zeer geschikt voor hoge-
re ruimtes met een kleinere vloeroppervlakte. Bij een geautomatiseerd 
magazijn kunnen bv. kleine onderdelen in bakken of op trays opgeslagen 
worden, maar ook pallets of draadwandcontainers. Beide installaties 
worden bediend door automatische kranen en met behulp van bestu-
ringssysteem. Er moet wel op voorhand zeer goed nagedacht worden 
over de functionaliteit van de installatie daar ze weinig fl exibel is. 

 maximale ruimtebenutting

 permanente inventariscontrole door computergestuurd
 toezicht op productieloten en -series

 hoog investeringsniveau

AKL = Automatisch magazijn voor
      kleine onderdelen
APL = Geautomatiseerde palletstelling

Pagina 112-137

Pagina 152-159

Pagina 72-89

Pagina 112-137
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Eén- en meerverdiepsinstallaties

Meerverdiepsinstallaties worden voornamelijk gebruikt voor de opslag van niet- 
gepalletiseerde opslageenheden, bakken met kleine onderdelen, omverpakkingen 
of onverpakte artikelen. 

Door de modulaire opbouw kunnen tal van accessoires ook achteraf nog toegepast  
worden. Hierdoor kunnen zowat alle denkbare onderdelen opgeslagen worden. 

Door het systeem wordt de werkoppervlakte vergroot en wordt het gebouwvolume  
optimaal benut. Door parallel op de verschillende verdiepingen orders te verzamelen 
kunnen nu meer orders verzameld worden in dezelfde tijd.  

De verschillende verdiepingen kunnen verbonden worden door trappen, liften of  
conveyors.

Eén- en meerverdiepsinstallaties
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Opslagsysteem
- orderverzamelinstallatie met meerdere verdiepingen

Bediening
- manueel

Opslagwijze
- langs- of dwarsopslag of staande opslag

Oppervlakte-/volumebenutting
- meerdere opslagverdiepingen op één magazijnvloer
- optimale hoogtebenutting gebouw

Stukgoederen, gaande van kunststofbakken en kartonnen 
dozen tot losse artikelen alsook pallets
Rotatiesnelheid
- middelmatige rotatiefrequntie (B-artikelen)

Eigenschappen opslaggoed
- van klein tot volumineus

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“ 
en in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

Als fabricant van een breed gamma bakken kan BITO de
stellingen ook volledig voorzien van kunststofbakken.
BITO-bakken zijn perfect afgestemd op de afmetingen
van de BITO-stellingen en zijn zeer robuust.

Productinformatie

Opslaggoed

Documentatie

BITO-bakken
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Eén- en meerverdiepsinstallaties – systeemoverzicht

Het boutloze legbordstellingensysteem

De basisonderdelen van een boutloze legbordstelling zijn:  
stellingkaders, stabiliteitsliggers, legborden en kruisschoren. 
Door het uitgekiende profielconcept kan een hoog draagvermogen 
en hoge stabiliteit gegarandeerd worden.

- Draagvermogen per legbord: van 100 kg tot 400 kg  
 (300 kg bij een sectiebreedte van 1.300 mm)

- Draagvermogen per sectie: tot 2.400 kg
- Sectiebreedten: 750, 1.000 en 1.300 mm
- Breed gamma accessoires zoals volle of geperforeerde zij- 
 en achterwanden, vakverdeelschotten, separatiebeugels of   
 draadstalen vakseparaties.

Stellingkader

LegbordenStabiliteitsligger

Toebehoren

Dankzij de optimale uitgekiende vorm 
van het profiel van de staanders kunnen 
stellinghoogten tot 8 m gerealiseerd 
worden. Staanders en staander- 
verbinders worden tot stellingkaders 
geniet.

- hoog draagvermogen en 
 hoge stabiliteit 
- bouwbreedte van slechts 
 50 mm 
- goede benutting van de 
 opslagruimte

Een legbord kan ofwel op 
2 liggers, ofwel op 4 legbord-
haakjes gelegd worden

- hoog draagvermogen 
- verstelbaar in de hoogte 
 per stap van 25 mm 
- eenvoudige, snelle montage

Meer toebehoren op aanvraag1 Stellingkader

2 Gesloten zijwand

3 Geperforeerde zijwand

4 Zijwand-netwand

5 Legbord, geperforeerd voor 
 vakverdeelschotten

6 Separatiebeugel

7 Draadstalen vakseparatie

8 Vakverdeelschot

9 Stabiliteitsligger

10 Ligger voor banden

11 Kader voor losse artikelen

12 Profiel voor losse artikelen

13 Ligger voor verdeelstangen  
 voor opslag van langgoed

14 Verdeelstang voor opslag 
 van langgoed

15 Kuiplegbord

16 Roosterlegbord

17 Draadmand

18 Scheidingsrooster voor 
 draadmand

19 Kruisschoor

20 Pendelmappenset

21 Gesloten rugwand

22 Rugwand-netwand

23 Kledingstangenset

De liggers zijn aan de zijkanten 
voorzien van 3 robuuste haken 
voor een stevige verbinding 
met de staander.

- hoge stabiliteit van de 
 stellingsecties 
- makkelijk inleggen van 
 de legborden 
- verstelbaar in de hoogte 
 per stap van 25 mm 
- eenvoudige, snelle montage
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Een meerverdiepsinstallatie kan een éénverdiepsinstallatie met opge-
legde vloer zijn, ofwel een installatie met doorgaande stellingkaders 
en met tussenvloeren. Zowel op grondniveau als op de tussenvloeren 
kunnen extra werkstations ingericht worden.

Uitvoeringen

Eénverdiepsinstallatie 
met opgelegde vloer

3-verdiepsinstallatie2-verdiepsinstallatie
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Eén- en meerverdiepsinstallaties

Rendabiliteit

Vooral bij kleinere stellinginstallaties is de positionering van de trap van groot 
belang (zie oplossing 1 en 2).

De 2de verdieping

- spaart opslagkosten uit 
- vergroot het beschikbare opslagvolume tot 100%

Het benutten van het beschikbare magazijnvolume is een belangrijke factor in 
de rendabiliteit van installaties.  
Legbordstellingen met meerdere verdiepingen, op zichzelf staand of  inpas-
send in een totaal systeem met andere opslagtechnieken, zijn hiervoor uiterst 
geschikt.  
De hoogtebenutting van het gebouw wordt indirect verhoogd en daardoor in 
economisch opzicht zeer interessant, aangezien bij de constructie van tussen-
vloeren de legbordstellingen zelf dragende elementen zijn.

Een goed gekozen lay-out en daarbij het gebruik van aangepaste transport-
systemen zoals liften en transportbanen zijn eveneens belangrijke elementen 
in de rendabiliteit van installaties.

Optimale benutting van de ruimte door een compacte  
opslag op meerdere niveaus

Vergelijking tussen legbordstellingen met 1 of 2 verdiepingen, 
met het oog op de meest optimale benutting van de ruimte

Legbordstelling 
1 verdieping

Afmetingen van de stellinginstallatie:

8,60 m x 5,09 m x 2,20 m (B x D x H)

Oppervlakte magazijn 43,7 m²

Hoogte gebouw  4,5 m

Afmetingen legborden 1,0 x 0,5 m

Aantal legborden 240 stuks

Volume magazijn  47,3 m³

Benuttingsgraad volume  24,1 %

(gerelateerd tot het brutovolume)

Benuttingsgraad oppervlakte 48,7 %

(gerelateerd tot de totale oppervlakte)

Legbordstelling 
2 verdiepingen – oplossing 1

Afmetingen van de stellinginstallatie:

8,60 m x 5,09 m x 4,15 m (B x D x H)

Oppervlakte magazijn 43,7 m²

Hoogte gebouw  4,5 m

Afmetingen legborden 1,0 x 0,5 m

Aantal legborden 338 stuks

Volume magazijn  73,6 m³

Benuttingsgraad volume  37,4 %

(gerelateerd tot het brutovolume)

Benuttingsgraad oppervlakte 41,5 %

(gerelateerd tot de totale oppervlakte)

Afmetingen van de stellinginstallatie:

8,60 m x 5,09 m x 4,15 m (B x D x H)

Oppervlakte magazijn 43,7 m²

Hoogte gebouw 4,5 m

Afmetingen legborden 1,0 x 0,5 m

Aantal legborden 404 stuks

Volume magazijn 87,9 m³

Benuttingsgraad volume  44,7 %

(gerelateerd tot het brutovolume)

Benuttingsgraad oppervlakte 48,7 %

(gerelateerd tot de totale oppervlakte)

Legbordstelling 
2 verdiepingen – oplossing 2
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De principiële voordelen 
van meerverdiepsinstallaties

- verdubbeling van volumebenutting mogelijk

- betere benutting van het magazijnoppervlak

- gelijktijdig orderverzamelen op meerdere niveaus

- uitgespaarde oppervlakte te gebruiken voor bijkomende 
installatie

De specifieke voordelen 
van BITO-meerverdiepsinstallaties

- boutloze montage van alle onderdelen

- staanderprofielen uit één lengte zonder koppelstukken

- hoger draagvermogen en grotere zijdelingse stabiliteit door het 
gebruik van stabiliteitsliggers en kruisschoren

- variabele indeling van de legbordhoogten mogelijk door 
boutloze verstelbaarheid van de legborden

- gemakkelijk begaanbare trappen inclusief knie- en hand- 
leuningen

- groot aantal functionele accessoires

- afwerking: verzinkt 
(op aanvraag met epoxy-polyester poedercoating)

Systeemvoordelen
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Systeemvarianten

Eén- en meerverdiepsinstallaties – systeemoverzicht

1  Stellingkader
2  Stabiliteitsligger
3  Legbord
4  Kruisschoor
5  Vloerplaten
6  Leuning
7  Trap

Voorstelling van een 2-verdiepslegbordinstallatie

Basiscomponenten (stellingkaders, stabiliteitsliggers en legborden) 
zie pagina 22

Verschillende stellingsystemen  
kunnen uitgevoerd worden in de 
meerverdiepsvariant:

- legbordstellingen
- breedvakstellingen
- palletstellingen
Meerverdieps-legbordstellingen  
worden het vaakst toegepast.
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Vloerplaten
Als vloerplaten voor platformvloeren of loopgangen worden ofwel hoogwaardige 
houtvezelvloeren met veer- en groefverbindingen, ofwel robuuste, metalen 
roostervloeren met een draadraster van 30 x 30 mm of 40 x 10 mm ingezet. 

De spaanplaten zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen: 
- naturel aan beide zijden 
- naturel aan bovenzijde en onderzijde wit 
- antislip aan bovenzijde en onderzijde wit 
- gemelamineerde bovenzijde en onderzijde wit

- hoogwaardige houtvezelvloeren 
- robuuste roostervloeren 
- belasting in de loopgangen: 250 kg / m² * 
- belasting platformvloer: 500 kg / m² *
* meest gangbare belastingen – andere waarden mogelijk

Leuningen en schopranden

Zoals vastgelegd in veiligheidsrichtlijnen worden de platformvloeren  
voorzien van leuningen. De hand- en knierails bestaan uit buisprofielen. 
De schopranden bestaan uit speciaal geplooide stalen boordplaten 
(in België/Nederland 150 mm hoog).

Houtvezelvloeren

Leuningen bij opgelegd platform

Roostervloeren

Schopranden Leuningen aan een loopgang

De spaanplaten worden op maat 
geleverd. Door de veer- en  
groefverbindingen ontstaat een 
glad en zuiver loop- en werkvlak.

- met veer- en groef- 
 verbindingen 
- uit hoogwaardige 
 spaanplaten

De hand- en knierails bestaan uit 
korte staanders verbonden door 
buisprofielen. De voetboorden 
worden rondom de volledige plat-
formvloer geplaatst.

Robuuste roostervloersegmenten 
uit vuurverzinkt staal.

- draadraster 30 x 30 mm 
 of 40 x 10 mm

Om te vermijden dat er onder-
delen naar beneden kunnen val-
len, worden er stalen boordplaten 
geplaatst aan de buitenzijde van 
de platformvloer.

- versterking in de hoeken 
- ideaal ter bescherming 
 van de vloerbedekking 
- hoogte van de boord: 
 52 mm  (in België/ 
 Nederland 150 mm hoog)

De hand- en knierails zijn geniet 
aan de tegenoverstaande staan-
ders.
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Eén- en meerverdiepsinstallaties – systeemonderdelen

Plaatsing van de trap

Op de afbeelding 1-3 ziet u uitvoe-
ringen van een geïntegreerde 
trap. In de meeste gevallen geven 
wij de voorkeur aan oplossing 2, die 
constructief het eenvoudigste is en 
een kostenvoordeel biedt.  

Op afbeelding 4 is een externe trap 
te zien – in een hoek van 90° of 
evenwijdig met het platform.

Geïntegreerde trap zonder bordes

Systeemtrap

Externe trap met bordes

Deze trap wordt tussen de stellingrijen of voor de stelling geplaatst.

- met hand- en knierail 
- breedte van de roostertreden: 800 of 1.000 mm 
- diepte van de trede: 260 mm 
- roostertreden maaswijdte 30x30 of perfo-roostertreden

De trap wordt aan de buitenzijde van een platform geplaatst. 
- het platformoppervlak kan volledig gebruikt worden 
- met hand- en knierail 
- breedte van de roostertreden: 800 of 1.000 mm 
- diepte van de trede: 260 mm 
- roostertreden maaswijdte 30x30 of perfo-roostertreden 

De uitvoering van de trap en de aansluiting aan het platform moet goed  
gekozen worden voor een optimale functionaliteit. Een slimme keuze kan 
de kostprijs van het geheel gunstig beïnvloeden.
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Palletopzetplaatsen

Opzetplaats met teruggezette leuning

Opzetplaats met schuifleuning

Opzetplaats met kantelhek

Opzetplaats bestaande uit 2 extra leuningsegmenten van 800 mm 
afgesloten door een rood-witte ketting uit kunststof.  

- goedkopere variant

Een bepaald segment van de leuning kan hierbij manueel wegge-
schoven worden. De schuifleuning bestaat uit een leuningsegment, 
geleidingsprofielen, schuifrollen en een handgreep. Er wordt tevens 
een randbeschermingsprofiel voorzien om beschadigingen aan de 
rand van de houtvezelvloer te voorkomen.

- geen plaatsverlies

Hoe het hek ook gekanteld staat, de leuning is altijd gesloten. 
Geen gevaar voor afvallen.

- optimale beveiliging 
- makkelijke handling

Voor de materiaalbevoorrading worden er op het platform palletopzetplaatsen 
voorzien. Afhankelijk van de toepassing kunnen er verschillende uitvoeringen 
gerealiseerd worden.



3030 www.bitosystems.com

Eén- en meerverdiepsinstallaties – praktijkvoorbeelden

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- meerverdiepsinstallaties
- manueel orderverzamelen op drie verdiepingen 

- compacte opslag, directe bereikbaarkheid van alle artikelen 

- ergonomische opstelling 

- efficiënt FIFO-principe

- optimale benutting van het opslagvolume door meerverdiepsbouwwijze

- gescheiden bevoorradings- en orderverzamelgangen

De firma Anita Dr. Helbig GmbH (Brannenburg, DE) produceert en verdeelt 
ondergoed en badmode voor toekomstige en nieuwe moeders, en voor vrouwen 
die een borstoperatie achter de rug hebben.

Het orderverzamelen gebeurt volledig manueel. De fast movers (A-artikelen) 
worden in de doorrolstellingen opgeslagen. De licht hellende niveaus uitge-
rust met wieltjesrails zorgen ervoor dat de goederen die bevoorraad worden, 
automatisch naar de uitnamepositie rollen. De B- en C-artiikelen worden in 
legbordstellingen opgeslagen.

Anita Dr. Helbig
Damesondergoed 

en -badmode
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- opslag van kleinere eenheden in legbordstellingen
- orderverzamelen naargelang het principe “man-naar-goederen“

- goede beschikbaarheid van alle artikelen

- gelijktijdig orderverzamelen op meerdere verdiepingen

- optimale ruimtebenutting

- kortere loopwegen

De ASWO International Service GmbH in Eime (DE) levert wisselstukken en 
onderdelen voor service- en reparatiebedrijven in de consumenten-elektro-
nicabranche. In het distributiecentrum liggen meer dan 120.000 verschillende 
artikelen in legbordstellingen opgeslagen. De montage van de stellingen, ge-
plaast op stalen platformen, kon snel en eenvoudig gebeuren zonder bouten 
of moeren. De legborden zijn in de hoogte verstelbaar per stap van 25 mm 
en ze zijn geperforeerd voor vakverdeelschotten.

Ingaande bestellingen worden op dezelfde dag verzameld en verstuurd aan 
de klanten in Duitsland. A-, B- en C-artikelen worden manueel verzameld 
op meerdere verdiepingen naargelang het „man naar goederen“-principe.

ASWO GmbH 
Onderdelen voor elektronica
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Vrijstaand platformsysteem

Bij een combinatie van stellingsystemen is een robuust vrijstaand platformsysteem  
perfect te integreren. Door een meerdeksinstallatie kan het magazijnoppervlak  
meermaals benut worden. Door de specifieke constructie zijn er nauwelijks kruis- 
schoren nodig.

Hierdoor is de installatie langs alle zijden toegankelijk. De afstand tussen de kolommen 
is vrij te kiezen.

Profiteer nu van onze jarenlange ervaring met de meest diverse combinaties.

Vrijstaand platformsysteem
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Trap

Opzetplaats met schuifleuning Opzetplaats met kantelhek

Opzetplaats met teruggezette leuning en ketting

Verschillende uitvoeringen  
mogelijk. Naar keuze kunnen  
de traptreden als open rooster 
treden, perforoostertreden, 
traptreden met structuur (tranen, 
doordrukking, ...) of houten  
treden voorzien zijn.

Standaardbreedten:  
800 of 1.000 mm. 
Andere breedten op aanvraag.

Een bepaald segment van de  
leuning kan hierbij manueel 
weggeschoven worden. Voordeel 
hierbij is dat de platformvloer 
volledig beschikbaar blijft.

Optimale veiligheid; hoe het hek 
ook gekanteld staat, de leuning 
is altijd gesloten. 

Opzetplaats voor pallets  
bestaande uit 2 extra leuning-
segmenten afgesloten door een 
ketting.

Systeemvoordelen

3  Vloerplaten 
  in verschillende materialen en 
  uitvoeringen verkrijgbaar, bv. 
  - hogedensiteitspaanplaat 
  - verzinkte roostervloeren 
  - gestructureerde staalplaat 
    of traanplaten

4  Leuning 
  bestaande uit voet-, knie-, 
  en handrail

5  Trap
6  Palletopzetplaats 
  met teruggezette leuning 
  en ketting

7  Palletopzetplaats 
  met schuifleuning

8  Palletopzetplaats 
  met kantelhek

- optimale benutting van de  
 magazijnruimte
- perfect integreerbaar, ook 
 in bestaande omgevingen
- zeer stabiel uitgevoerd

- kort montagetijd
- belastingen tot 1.000 kg/m2

- statisch berekeningsrapport  
 op aanvraag (meerprijs)

Systeemonderdelen

1 Kolommen 
  uit volwandig kokerprofiel, 
  dimensionering is afhankelijk 
  van de vereiste belastingen

2  Liggers 
  hoofdliggers bestaande uit warm- 
  gewalste of koudgevormde stan- 
  daardprofielen, eventueel met 
  openingen voor nutsleidingen, 
  dimensionering is afhankelijk van 
  de vereiste belastingen
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Vrijstaand platformsysteem – praktijkvoorbeeld

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- installatie met opgezette platform 
- opslag op twee verdiepingen 
- maximale ruimtebenutting
- hoge flexibiliteit
- snelle bereikbaarheid en orderverzameling van de verschillende 
 artikelen

- optimale benutting van het opslagvolume

- optimale aanpassing aan klantenwensen

- continue bevoorrading van assemblageplaatsen

RUKO is een van de grootste producenten van boor- en freeswerktuigen in de 
wereld. 70% van hun productie wordt geëxporteerd. In het magazijn worden 
de goederen verzameld, geassembleerd en verpakt. Door een platform in te 
zetten, kan de magazijnruimte maximaal worden benut er wordt er extra ruimte 
gecreëerd. Op de platformvloer staat de palletbuffer voor een continue bevoor-
rading van de assemblageplaatsen.

RUKO GmbH
Verbindingsstukken
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- 3-verdiepsinstallatie (platform met een 2-verdieps-palletinstallatie 
 erbovenop)
- 800 mm diep (dubbele stellingrijen 1.800 mm), metalen paneel- 
 legborden 
- opslag in BITO-distributiebakken MB84421
- manuele orderverzameling

- optimale benutting van de magazijnoppervlakte en -hoogte 

- grote opslagcapaciteit

- goederen zijn direct en dus snel bereikbaar

Het productengamma van Cena Kunststoff GmbH (Battenberg, DE) varieert 
van beschermingsementen zoals doppen en kappen, schroefdraad zoals 
bouten en moeren, speciale onderdelen, enz.

In de productieafdeling worden kunststof-schroefverbindingen in distribu-
tiebakken of in zakken gevuld, die dan op hun beurt in de stellingen worden 
gezet om te worden verzameld voor verzending. Het platform ligt boven een 
gedeelte van de productie. Hier worden de onderdelen manueel opgeslagen 
en verzameld. Hierdoor kan de ruimte optimaal worden benut.

CENA GmbH
Kunststofverwerkende 

industrie



36 www.bitosystems.com

Dit stellingsysteem is specifiek ontwikkeld voor de automobielindustrie en zijn 
toeleveranciers. Deze stelling wordt direct op de werkplek, dus aan de productie- 
of assemblagelijn, geplaatst. De stelling is gevuld met VDA/KLT-bakken, andere 
ladingsdragers of kartonnen dozen. De montagemedewerker hoeft zich op deze manier 
niet meer bezig te houden met herbevoorradingsproblemen.

Door de permanente beschikbaarheid van de onderdelen stijgt de productiviteit en  
vermijdt men discontinuïteit in het assemblageproces.

Afhankelijk van het artikel en de opslageenheid kan gekozen worden voor verschillende 
stellingtypes; stukgoeddoorrolstelling, kanbanstelling, legbordstelling of palletstelling.

Montagewerkplekbevoorrading

Stukgoeddoorrolstellingen – montagewerkplekbevoorrading 
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Opslagsysteem
- bevoorradings- of orderverzamelstelling

Bediening
- manueel

Opslagwijze
- langs- of dwars

- in de automobielindustrie
 voor bevoorrading van de productielijn
 als orderverzamelstelling in tussenopslag

- bij toeleveranciers automobielindustrie
 als orderverzamelstelling voor aparte componenten

- bij dienstverleners
 als orderverzamelstelling voor de samenstelling van bestellingen

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“ 
en in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

- VDA/KLT-bakken
- kunststofbakken
- kartonnen dozen
- speciale opslageenheden uit de
 automobielindustrie

Productinformatie

Toepassing

Documentatie

Opslaggoed

Kunststofbak type KLT of VDA/KLT
Bodem bak:

BITO-KLT  gladde bodem

C-KLT   wafelbodem

R-KLT  wafelbodem

RL-KLT  gladde bodem



38

1
2

3

4

5

6

www.bitosystems.com

- flexibiliteit en rendabiliteit

- vermindering van de looptijden tussen 40% en 70%

- opslag volgens het FIFO-principe (first in – first out)

- de bakken lopen vanzelf naar de orderverzamelzijde

- grotere productiviteit door het gescheiden orderver-
zamelen en bevoorraden

- continue herbevoorrading volgens het kanbanprincipe

- bij een modelwissel kan de werkpost snel gereorgani-
seerd worden, omdat de stellingen verrijdbaar uitge-
voerd zijn

- ergonomische bevoorrading van A-, B- en C-artikelen

- overzichtelijke montagewerkplaats ondanks de voorraad 
onderdelen

Voordelen van doorrolstellingen 
voor VDA/KLT-bakken

Doorrolniveau voor VDA/KLT-bakken – de garantie voor een vlotte goederenstroom

1  Wieltjesrail
2  Zijprofiel
3  Wegklapbaar geleidingsprofiel
4  Uitnameprofiel
5  Ondersteuningsprofiel
6  Ingaveprofiel

De doorrolniveaus worden boutloos gemonteerd. Door het  
kliksysteem kan het doorrolkader makkelijk aangepast worden 
aan een andere belasting of toepassing. De onderdelen die 
hierbij nodig zijn, kunnen steeds weer gebruikt worden.

Verkrijgbaar in 3 varianten:

geknikt uitgevoerd

recht uitgevoerd 
met schuin legbord

recht uitgevoerd

Stukgoeddoorrolstellingen – montagewerkplekbevoorrading 
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VDA/KLT-bak Bak met gladde 
bodem

Railprofiel uit robuust staal 
met lichtlopende, cilindrische 
kunststofwieltjes met stalen as. 
Kenmerken van de wieltjes: 
minimale wrijving, geringe slijtage, 
geen vervorming, lange levensduur.

- goede loopeigenschappen 
- optimale aanpassing aan 
 alle soorten opslageen- 
 heden 
- draagvermogen: 8 kg/ 
 wieltje

Wieltjesrail

Wieltje met stalen as Over een lengte van 350 mm is het 
zijprofiel aan voor- en achterkant 
voorzien van perforaties waar de 
verstelhaakjes in passen. Voor het 
orderverzamelen kan een optimale, 
ergonomische grijpcurve gevormd 
worden indien men bepaalde door-
rolniveaus in de diepte verzet.

- maakt een optimale ergo- 
 nomie mogelijk tijdens het 
 orderverzamelen

Zijprofiel

Voor grote of kleine bakken, in de lengte of dwars gestapeld, de kanaal-
indeling blijft passen zonder verstellen van de geleidingen. Zelfs bij een 
gevuld kanaal kan het geleidingsprofiel weggeklapt worden. Hierdoor 
kunnen ook andere opslageenheden zonder onderbrekingen in het  
doorrolkanaal toegevoegd worden.

- toepassing van verschillende opslageenheden mogelijk  
 zonder onderbrekingen in arbeidsproces 
- toepassing bij wisselende bakgrootten zonder aanpassing  
 van kanaalbreedte 
- toepassing bij bakken met verschillende bodemstructuren

Wegklapbaar geleidingsprofiel – flexibiliteit en rendabiliteit

Wegklapbaar  
geleidingsprofiel

Scharnier

Houder

Ter bescherming van de rollenrails vangen de robuuste geleidingsprofielen 
de dynamische krachten op die ontstaan bij het inzetten van de bakken.

De in een vast raster ingestelde 
geleidingsprofielen, die gebruik 
maken van de wafelstructuur van 
de bodem van de bakken, maken 
het mogelijk alle afmetingen in te 
voeren – ongeacht de stapelrichting.

Breedte van het doorrolniveau

Toepassing van een wegklapbaar geleidingsprofiel (2). Hierdoor  
kunnen ook bakken met een andere bodemstructuur toegevoegd  
worden.

600 x 400 mm

dwars

300 x 200 mm

langs

400 x 300 mm

dwars

Voorbeeld van toepassing wegklapbaar geleidingsprofiel
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Stellingmodules

Voor de permanente bevoorrading van de montagewerkplek worden speciale 
stellingmodules ingezet. Naast de artikelen binnen handbereik is het kanaal 
voorzien van een reservevoorraad. De stellingsecties kunnen vast of verrijd- 
baar uitgevoerd worden. 

De doorrolkaders zijn verstelbaar in de hoogte in een raster van 12,5 mm.

1  Stabiliteitsligger (boven)
2  Stellingkader met 
  zijverbindingen
3  Stabiliteitsligger (beneden) 
  – met halve  inhaakverbin-  
     ding
4  Kruisschoor met spansloten
5  Bokwiel
6  Zwenkwiel met blokkeerrem
7  Werkblad (zie beneden)

Startsectie statische uitvoering

BITO heeft reeds een aantal 
stellingmodules voor u beschik-
baar die zijn afgestemd op de 
behoeften van de markt.
Vraag meer info!

De stabiliteitsligger vormt samen 
met de kruisschoor en de zijver-
bindingen van de stellingkader 
een stabiel geheel, waardoor de 
stellingmodule makkelijk ver-
plaatst kan worden.

- minimaal hoogteverlies 
 bij inzetten van het door- 
 rolkader direct boven de 
 ligger

Moeiteloos verplaatsen van de 
stelling door toepassing van 
2 bok- en 2 zwenkwielen. De 
zwenkwielen zijn uitgerust met 
blokkeerremmen om de stelling 
vast te zetten.

- vaste positionering moge- 
 lijk door remmen 
- makkelijk verplaatsen van 
 de stelling

Stabiliteitsligger – halve inhaakverbinding Zwenk- en bokwielen

Stukgoeddoorrolstellingen – montagewerkplekbevoorrading 
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De verzamelde artikelen kunnen direct aan de stelling gemonteerd  
worden. Het werkblad uit massief beukenhout kan door het kliksysteem 
snel in de hoogte versteld worden in een raster van 50 mm.

- snel verstellen van werkbladhoogte 
- robuuste onderdelen 
- werkblad kan ook aan de zijkant van de stelling  gehangen  
 worden 

Werkblad

Module met werkblad Module zonder werkblad
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Legbordstellingen – montagewerkplekbevoorrading 

Stelling type »BSS« schuin/schuin 

Stelling type »BGS« recht/schuin

Bevoorrading Montage

Bevoorrading Montage

Vooral voor de bevoorrading van artikelen in kunststofbakken of dozen is het 
goedkopere systeem met legbordstellingen een goed alternatief tegenover een 
systeem met doorrolstellingen. Met het legbordstellingensysteem is een snelle, 
boutloze montage mogelijk. Om een stellingrij te creëren, is er een startsectie 
nodig, uitgebreid met aanbouwsecties.  

De stelling biedt, naast het ergonomisch beschikbaar stellen van de artikelen, 
ook ruimte voor de reservevoorraad.

Te verkrijgen in 2 uitvoeringen:  B x D x H 
Startsectie:     1.358 x 1.250 x 2.000 mm 
Aanbouwsectie:    1.308 x 1.250 x 2.000 mm

- boutloos systeem; makkelijke en snelle montage
- belasting per sectie = 2 x 800 kg
- rijvorming door start- en aanbouwsecties
- één vlak en glad opslagoppervlak door afdekprofiel 
 tussen de 2 legborden
- doorgaande geleiding aan de zijkanten van de stelling

BITO-bevoorradingsstelling voor lichte 
belastingen

Voordelen van legbordstellingen
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De liggers geven de stelling een 
perfecte zijdelingse stabiliteit en 
dienen als oplegprofiel voor de 
legborden.

- eenvoudige, boutloze 
 montage 
- borgpennen voorkomen 
 het uitliften 
- in de hoogte verstelbaar 
 per stap van 25 mm

Het afdekprofiel wordt geplaatst 
in de smalle open ruimte tussen 
2 legborden zodat er één vlak  
ontstaat. Het profiel past in de 
boord van de ligger.

- garandeert één gesloten 
 vlak

- verbindt de stellingkaders 
 zodat alles een stabiel 
 geheel vormt

De legborden worden op de lig-
gers geplaatst.

- draagvermogen per 
 legbord = 100 kg

Robuuste doorgaande geleiding 
aan de zijkanten van de stelling

- de bakken of dozen aan 
 de zijkanten blijven op 
 deze manier niet haken 
 achter de stellingkaders  
- een doorgaande zijge- 
 leiding voorkomt dat er 
 bakken of dozen uit de 
 stelling vallen 
- gemakkelijke, boutloze 
 montage

Het aanslagprofiel wordt over de 
hele breedte van de stelling voor-
zien en zorgt ervoor dat er geen 
bakken of dozen aan de picking-
zijde uit de stelling vallen.

- eenvoudige montage: het 
 profiel wordt tussen het 
 legbord en de ligger 
 gestoken 
- een voldoende hoog aan- 
 slagprofiel verhindert uit- 
 vallen van opslageenheden

Ligger

Afdekprofiel

Verbindingsklem

Legbord

Zijgeleiding

Aanslagprofiel
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ERGO-stellingen – montagewerkplekbevoorrading 

Modulair werkpleksysteem voor verschillende toepassingen: 
opslag, bevoorrading en assemblage
Het BITO-ERGO-systeem werd ontwikkeld ter ondersteuning van het Japanse KAIZEN-
principe, ook wel bekend in Europa als „Lean Manufacturing“ of „Continuous improve-
ment“. Deze strategie streeft ernaar de bedrijfsprocessen voortdurend door te lichten 
en verder te optimaliseren door steeds kleine verbeteringen door te voeren.

Het ERGO-systeem biedt u dan ook een hoge mate aan flexibiliteit, verbetering in 
efficiëntie en tijdbesparing. Doorrolstellingen, bevoorradingsstellingen of andere 
configuraties kunnen snel en goedkoop gerealiseerd worden.

Met weinig onderdelen kunt u vele configuraties realiseren.

Bij de starterkit zit ook een tekenprogramma inbegrepen. Met deze softwaretool kunt 
u makkelijk uw ideale opstelling tekenen in 3D.

BITO-ERGO
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- vele configuraties met weinig onderdelen
- alle onderdelen voldoen aan de bekende goede BITO-kwaliteit
- robuuste uitvoering van buizen, koppelstukken en acces-
 soires voor gebruik in de industrie
- alle ERGO-structuren voldoen aan de meest recente veilig-
 heidsrichtlijnen
- gratis 3D-tekensoftware – handige tool voor het ontwerpen
 van uw eigen, ideale ERGO-opstelling
- optimalisatie van wacht-, transport-, doorloop en verwerkings-
 tijden
- 100% ruimtebenutting (de ERGO kan vb. rondom een gebouw-
 kolom gemonteerd worden)
- goede ergonomie
- veilige opslag en intern transport met de ERGO-configuraties
- flexible aanpassing van de ERGO-structuur mogelijk bij
 gewijzigde productiefactoren
- gereedstellen van kleine onderdelen voor de montage
- makkelijk te monteren en eenvoudig aan te passen of uit te
 breiden
- antistatische uitvoering – speciaal ontwikkeld voor elektro-
 nische onderdelen
- alle buizen hebben dezelfde diameter voor makkelijke
 montage
- robuuste uitvoering
- milieuvriendelijk gepoedercoat

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Vraag ook onze gratis
BITO-ERGO-brochure aan!

Opslagsysteem
- opslag-, bevoorradings-, montage- en werkpleksysteem

Bediening
- manueel

Opslagwijze
- langs of dwars

Opslaggoed
- kartonnen dozen en bakken

Productinformatie

Voordelen

Documentatie
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Bij de orderverzamelinstallaties volgens het principe “man-naar-goederen” winnen  
doorrolstellingen voor stukgoederen steeds meer aan belang. De investering in dit  
systeem wordt snel terugverdiend door de gerationaliseerde werkingskosten.

De scheiding van de bevoorradings- en orderverzamelzone voorkomt het ontstaan van 
opstoppingen in de gangen. De artikelen zijn altijd beschikbaar; ze rollen vanzelf naar 
de orderverzamelzijde van de stelling. Lange en rechte gangen bevorderen het foutloos 
orderpicken waardoor de productiviteit van de orderverzamelaars aanzienlijk verhoogt. 

Niet enkel de enorme besparing op looptijden, die in vergelijking met de conventionele 
stellingen tussen 40 - 70 % bedraagt, maar ook de ruimtebesparing tot 30%, maken  
duidelijk dat de BITO-stukgoeddoorrolsystemen in nagenoeg alle branches rendabel 
ingezet kunnen worden.

Stukgoeddoorrolstellingen

Stukgoeddoorrolstellingen
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Opslagsysteem
- buffervoorraadstelling of orderverzamelmagazijn

Bediening
- manueel orderverzamelen en bevoorraden
- automatisch bevoorraden

Opslagwijze
- langs- of dwarsopslag van stukgoederen in doorrolkanalen

Oppervlakte-/volumebenutting
- 30% meer oppervlakte 

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“.

Informatie over ons uitgebreide gamma 
vindt u in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

Stukgoederen, gaande van kunststofbakken en dozen tot losse 
artikelen
Rotatiesnelheid
- hoge rotatiefrequentie, korte verblijftijd in stelling

Classifi catie
- A-artikel (fast movers)

Als fabrikant van een breed gamma bakken kan BITO de
stellingen ook volledig voorzien van kunststofbakken.
BITO-bakken zijn perfect afgestemd op de afmetingen
van de BITO-stellingen en zijn zeer robuust.

Productinformatie

Documentatie

Opslaggoed

Staanderadapter om bestaande palletstellingen om te tunen                    p. 56

Ondersteuningsbok voor rollenbanen                               p. 55

Opstapje                         p. 55

Systeemspecifi eke oplossingen
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Stukgoeddoorrolstellingen

In dit voorbeeld worden twee 
systeemoplossingen vergeleken 
voor de opslag van telkens 36 
verschillende artikelreferenties.

De stukgoeddoorrolinstallatie 
kenmerkt zich door de verregaande 
compacte en overzichtelijke opslag.

Alle 36 artikelen bevinden zich 
binnen handbereik aan de frontzijde 
van de stelling. Ieder artikel rolt 
vanzelf naar de orderverzamelzijde. 
Aangezien deze oplossing voldoende 
reservevoorraad biedt, wordt een 
continuïteit in het orderverzamel-
proces gegarandeerd.

Door de compacte opslag en het 
wegvallen van overtollige stelling-
gangen kan een oppervlaktebespa-
ring van 20% of meer gerealiseerd 
worden. 

De scheiding van de bevoorradings- 
en orderverzamelgangen voorkomt 
opstoppingen waardoor de producti-
viteit van elke werknemer verhoogt. 
Ook de korte loopwegen dragen 
hiertoe bij.

De informatie- en grijptijd blijven 
voor beide oplossingen vrijwel 
constant, maar er is een aanzien-
lijke tijdswinst op de looptijden bij 
de doorrolinstallatie.  Hierdoor kan 
er meer verzameld worden in een 
kortere tijd.

Een vermindering van de looptijd van 
66% leidt tot een tijdswinst van 40% 
op het orderverzamelen.

Klassieke stellingen (legbordstellingen) Stukgoeddoorolstellingen Vergelijking

Uitname

Bevoorrading

Rendabiliteit

Looptijd

Informatie- 
tijd

Grijptijd

Looptijd

Informatie- 
tijd

Grijptijd
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De principiële voordelen 
van stukgoeddoorrolstellingen

- belangrijke tijdwinst 
 Bij het orderverzamelen kan 40% tot 70% op de looptijd bespaard worden.

- opslag volgens het FIFO-principe (first in – first out); 
 eenvoudige controle op de houdbaarheidsdatum

- dezelfde opslagcapaciteit op een kleinere oppervlakte 
 Door het wegvallen van overbodige stellinggangen kan de ruimtebesparing  
 tot 30% oplopen.

- wieltjesrails in plaats van legborden 
 De producten rollen vanzelf naar de orderverzamelzijde van de stelling.

- minder fouten bij het orderverzamelen 
 Een compacte en overzichtelijke schikking van de producten verhoogt de   
 concentratie tijdens het orderverzamelen.

- minder tijdverlies 
 Lange en rechte gangen vergemakkelijken de taakverdeling en verbeteren   
 het overzicht.

- hogere productiviteit 
 De scheiding van de bevoorradings- en orderverzamelzone voorkomt het 
 ontstaan van opstoppingen in druk bezette gangen. Zo verhoogt de  
 individuele productiviteit van elke werknemer.

De specifieke voordelen 
 van BITO-stukgoeddoorrolstellingen
- boutloos systeem; speciaal ontwikkeld voor zeer korte 
 montagetijden
- gemakkelijk te verstellen wieltjesrails en geleidingsprofielen 
 per stap van 8,5 mm zorgen voor een optimale afstemming op de  
 opgeslagen artikelen. De doorrolniveaus zijn in de hoogte verstelbaar 
 per stap van 12,5 mm.

- drie uitvoeringen van wieltjesrails: 
 cilinderwieltjes met kunststof-as 
 cilinderwieltjes met stalen as 
 flenswieltjes met kunststof-as

- systeemoplossingen voor VDA/KLT-bakken met wafelstructuur   
 (gebruikt in de autoindustrie) alsook voor nestbare, conische   
 magazijnbakken
- kleine as-afstanden 
 vanaf 28 mm, garanderen een vlotte doorloop, ook bij kartonnen dozen 
 van minder goede kwaliteit

- een bijzonder uitgebreid en nuttig gamma aan toebehoren
- afgeronde kanten en gesloten profielen zorgen voor een veilige   
 werkomgeving
- zeer hoge belasting per doorrolniveau
- het hoge draagvermogen van de stellingkaders maakt het  
 mogelijk om een buffervoorraad boven de doorrolniveaus te organiseren   
 en ook installaties met meerdere verdiepingen te bouwen

- potentieel voor verdere rationalisatie; 
 bevoorrading d.m.v. stellingbedieningsapparatuur en toepassing   
 van “pick-to-light“-systemen voor papierloos orderverzamelen
- 5 jaar functiegarantie op de roleigenschappen van de wieltjesrails

Voordelen
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Stukgoeddoorrolstellingen – systeemuitvoeringen

De vormgeving van de frontzijde van de stellingen heeft een belangrijke invloed 
op de productiviteit van het orderverzamelen.

De hoofdfactoren blijven natuurlijk de afmetingen en het type artikelen dat 
verzameld dient te worden.

Een tweede belangrijke factor in de vormgeving is de wijze waarop rollenbanen 
in de installatie geïntegreerd zijn.

De ergonomie is uitermate belangrijk. Door bewuste plaatsing van de doorrol-
niveaus kan een grijpcurve gevormd worden welke overeenkomt met de 
natuurlijke beweging van de orderverzamelaar.

In dit opzicht zijn de juiste rollenbaanhoogte en het eventueel plaatsen van 
opstapjes raadzaam waardoor ook de bovenste doorrolniveaus gemakkelijk 
worden bereikt.

De rollenbanen kunnen ook aan 
de frontzijde geïntegreerd worden. 
Wordt bvb. toegepast wanneer 
ordergericht verzameld wordt, en 
één orderverzamelaar order per 
order afwerkt.

- beperkte investering in het 
 transportsysteem
- verhoogd rendement bij het   
 orderverzamelen, aangezien  
 de orderverzamelaar geen   
 draaibewegingen moet maken  
 om artikelen te plaatsen op de  
 transportbaan die achter hem  
 staat

Wanneer ordergericht in 
meerdere zones verzameld 
wordt, is een combinatie van 
niet-aangedreven en aangedreven 
transportbanen ideaal. Bij deze 
oplossing zijn er grotere inspan-
ningen nodig qua computersturing 
en organisatie.

- zeer hoge productiviteit van  
 de orderverzamelaars dankzij  
 korte loopwegen en een  
 snelle afvoer van lege  
 verpakkingen
- uiterst korte doorlooptijd per  
 order
- geen tijdverlies door draai- 
 bewegingen

Middelgrote artikelen worden via 
de bovenzijde van kunststofbakken 
of kartonnen dozen verzameld. Voor 
een betere bereikbaarheid van de 
artikelen worden geknikte doorrol-
niveaus ingezet.

- goed overzicht en vlotte 
 bereikbaarheid van de  
 artikelen

Wanneer grote artikelen via de 
bovenzijden van kunststofbakken of 
dozen verzameld moeten worden, 
worden de geknikte doorrolni-
veaus met verschillende uitsprong 
ingehangen. 

- optimaal overzicht en vlotte   
 bereikbarheid van de artikelen
- zelfs grotere en moeilijke 
 artikelen kunnen nog uitge- 
 nomen worden

Ontwerp van de frontzijde

Een opstelling met rechte door-
rolniveaus met gelijke uitsprong is 
geschikt voor het orderverzamelen 
van volledige opslageenheden. Het 
orderverzamelen van kleine  
artikelen gebeurt via de grijpope-
ning aan de voorzijde van kunststof-
bakken of kartonnen dozen.

- optimale hoogtebenutting van  
 de stellingconstructie

De centraal opgestelde transport-
baan is een typische oplossing bij 
artikelgericht orderverzamelen.
- de hele frontzijde van de   
 stelling kan benut worden 
 om artikelen te plaatsen
- beperkte investering in het   
 transportsysteem

Uitvoering van de orderverzamelzijde met transportbanenUitvoering van de orderverzamelzijde zonder transportbanen
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- niet-aangedreven rollenbaan voor de stellingen 
- aangedreven transportbaan geïntegreerd in de stellingen voor de 
 afvoer van bakken met verzamelde artikelen
Het orderverzamelen gebeurt over de gehele frontzijde van de installatie. 
Via de rollenbaan voor de stelling kan de bak waarin verzameld wordt 
makkelijk meegevoerd worden over de lengte van de installatie. De geïnte-
greerde, aangedreven transportbaan voert de bakken af naar de verzend-
afdeling.

Voordelen: 
- automatische afvoer van bakken met verzamelde artikelen naar de 
 verzendingsafdeling 
- gescheiden bevoorradings- en orderverzamelgangen 
- korte bevoorradingswegen direct uit de palletbuffer

- met palletdoorrolkanalen op het onderste niveau
Vanuit de stukgoeddoorrolniveaus worden de artikelen uit dozen of  
kunststofbakken verzameld. De hele opslageenheden worden verzameld 
vanuit de palletdoorrolniveaus.

Voordelen:
- verzamelen van kleine en grote verpakkingen in één enkele 
 orderverzamelzone mogelijk 
- maakt een gelijkmatige werkbelasting in de afzonderlijke zones 
 mogelijk 
- door gescheiden loopgangen hinderen de bevoorraders en de 
 orderverzamelaars elkaar niet 

- buffervoorraad in statische en dynamische uitvoering
Met behulp van het universele staanderadapterprofiel kunnen bestaande  
palletstellingen uitgerust worden met doorrolniveaus voor stukgoederen.  

Voordelen:
- korte bevoorradingswegen direct uit de buffervoorraad erbovenop 
- maximale benutting van de opslagruimte boven de orderverzamelzone 
- interessant voor toepassing in bestaande palletstellingen 
- in het geval van een dynamische oplossing ook: gescheiden loop- 
 gangen, wat vermijdt dat de bevoorraders en de orderverzamelaars 
 elkaar hinderen 

- mobiele stukgoeddoorrolstellingen met buffervoorraad voor 
 pallets
Enkel de bedieningsgangen waar de te verzamelen artikelen zich bevinden, 
worden geopend. Dit leidt tot een enorme besparing op magazijnoppervlak-
te aangezien er meerdere gangen wegvallen. 

Voordelen:
- plaatsbesparing en looptijdvermindering doordat de bevoorradings- 
 gangen wegvallen en dit bij toepassing van het FIFO-principe 
- breedte van de bedieningsgang kan naar wens aangepast worden 
- de buffervoorraad voor pallets kan optimaal gebruikt worden omdat 
 overal waar nodig een bedieningsgang geopend kan worden. 
 Inschuiftechniek of speciale apparatuur op de pallettruck voor het 
 inzetten van ‘dubbeldiep‘ kan vermeden worden.

Installatie met geïntegreerde transportbanen

Installatie met palletdoorroltechniek

Buffervoorraad voor pallets bovenop

Mobiele uitvoering

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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Stukgoeddoorrolstellingen – systeemuitvoeringen

- met inschuifkanalen voor bufferpallets
Veilig orderverzamelen in de orderverzameltunnel. In de niveaus boven de 
tunnel zijn bufferpallets opgeslagen.

Voordelen:
- zeer veilige installatie 
- door gescheiden loopgangen hinderen de bevoorraders en de 
 orderverzamelaars elkaar niet 
- gegarandeerde beschikbaarheid van de artikelen voor de 
 orderverzamelaar 
- maximale benutting van de beschikbare opslagruimte 

- met buffervoorraad voor bakken, uitgevoerd als een automatisch 
 bakkenmagazijn of als hoogbouw legbordstelling met stelling- 
 bedieningskraan
De orders worden manueel verzameld. De bevoorrading gebeurt 
automatisch door een stellingbedieningskraan.

Voordelen:
- korte bevoorradingswegen 
- optimaal gebruik van de beschikbare hoogte van het magazijn 
- verbonden met computersysteem; er is dus een permanente 
 inventariscontrole mogelijk 
- gegarandeerde beschikbaarheid van de artikelen 

- stukgoeddoorrolstelling gebruikt als orderverzamelmagazijn 
- geautomatiseerde bevoorrading vanuit een buffermagazijn voor 
 bakken, bediend door automatische stellingkranen
De buffervoorraad van bakken bevindt zich in een automatische doorrol- 
installatie. Wanneer een bepaalde bak nodig is voor de samenstelling van een 
order zal de stellingbedieningsapparatuur deze bak uit de automatische instal-
latie nemen en in de doorrolstelling plaatsen waar verder manueel verzameld 
wordt.

Voordelen:
- volledig geautomatiseerd en computergestuurd 
- korte bevoorradingswegen 
- optimaal gebruik van de beschikbare hoogte van het magazijn

- installatie met stellingbedieningskranen voor het geautomatiseerd 
 orderverzamelen van volledige verpakkingseenheden
Volledige verpakkingseenheden worden volautomatisch van de transportband 
genomen en als buffervoorraad opgeslagen in de automatische doorrolinstalla-
tie. Voor de samenstelling van een order zal een 2de kraan de verpakkingseen-
heid uitsluizen naar een andere transportband.

Voordelen:
- volledig geautomatiseerd en computergestuurd 
- geen fouten bij het orderverzamelen 
- maximale benutting van de beschikbare magazijnruimte 
- het “gesloten“ systeem voorkomt onbevoegde toegang tot de goederen 
- alternatief gebruik als productie- of verzendbuffermagazijn 

Installatie met orderverzameltunnel

Installatie met geïntegreerd bakkenmagazijn

Geautomatiseerde stukgoeddoorrolstelling

Geautomatiseerde stukgoeddoorrolstelling

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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- meerverdiepsinstallatie met geïntegreerde palletstelling als 
 buffervoorraad 
- centraal geplaatste transportbanen in de orderverzamelzones
Op eenzelfde magazijnoppervlakte kan op meerdere niveaus tegelijk  
verzameld worden.

Voordelen:
- door gescheiden loopgangen hinderen de bevoorraders en de 
 orderverzamelaars elkaar niet 
- gegarandeerde beschikbaarheid van artikelen voor de orderverzamelaar 
- maximale benutting van de beschikbare magazijnhoogte 
- korte bevoorradingswegen vanuit de buffervoorraad van pallets 

- meerverdiepsinstallatie met centraal geplaatste transportbanen 
- bevoorrading d.m.v. orderverzamelstapelaars type “man  
 omhoog“ of alternatief met transportbanen
De bevoorrading gebeurt middels een orderverzamelstapelaar. Als  
alternatief kan er via een aangedreven transportbaan achter de stelling 
bevoorraad worden. 

Voordelen:
- maximale benutting van de beschikbare magazijnhoogte 
- door gescheiden loopgangen hinderen de bevoorraders en de 
 orderverzamelaars elkaar niet 
- rechtstreekse bevoorrading uit de buffervoorraad, tussenopslag is 
 niet langer nodig

- meerverdiepsinstallatie met centraal geplaatste  
 transportbanen 
- bevoorrading via automatische stellingbedieningsapparatuur 
De bevoorrading gebeurt via automatische stellingbedieningsapparatuur. 
Op meerdere niveaus tegelijk wordt er manueel verzameld. De bakken met 
de verzamelde artikelen worden via de transportbaan afgevoerd naar de 
verzendingsafdeling.

Voordelen:
- maximale benutting van oppervlakte en magazijnhoogte 
- de beschikbaarheid van de artikelen die verzameld moeten worden, 
 wordt per computer gestuurd 
- rechtstreekse en computergestuurde bevoorrading van de buffervoorraad 

- stukgoeddoorrolstellingen als hoogbouwinstallatie  
- orderverzameling m.b.v. orderverzamelstapelaars type “man omhoog“ 
- bevoorrading door automatische stellingbedieningsapparatuur
Voor een snelle toegang tot alle artikelen op alle niveaus worden order- 
verzamelstapelaars van het type „man omhoog“ ingezet.

Voordelen:
- optimale ergonomie voor de orderverzamelaar 
- zeer veilige installatie door gescheiden bevoorradings- en orderverzamel- 
 gangen 
- de beschikbaarheid van de goederen wordt per computer gecontroleerd 
- computergestuurde bevoorrading, tussenopslag niet langer nodig 
- bij het gebruik van stellingbedieningsapparatuur maakt het “gesloten“  
 systeem diefstal onmogelijk

Orderverzamelen op meerdere verdiepingen

Orderverzamelen op meerdere verdiepingen

Orderverzamelen op meerdere verdiepingen

Hoogbouwinstallatie

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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Stukgoeddoorrolstellingen – systeemoverzicht

1  Stellingkader 
  met hoog draagvermogen

2  Stabiliteitsligger 
  makkelijke, boutloze montage

3  Doorrolniveau - recht
4  Doorrolniveau - recht/geknikt
5  Doorrolniveau - geknikt
6  Oplegbok voor rollenbanen 
  in verschillende hoogten en diepten

7  Opstapje 
  voor goed bereik van alle niveaus

8  Wieltjesrail mit cilindrische 
  wieltjes 
  met kunststof-as of stalen as

9   Wieltjesrail met flenswieltjes 
    kanaalindeling zonder 
    geleidingsprofielen

10 Standaard geleidingsprofiel 
    voor een vaste kanaalindeling

11 Universeel geleidingsprofiel 
    voor een snelle herindeling 
    kanalen

12  Signalisatie herbevoorraden

Doorrolniveau
Verkrijgbaar in 3 verschillende uit- 
voeringen voor een optimale ergono-
mische vormgeving van de stelling-
front. De montage van de doorrol-
kaders gebeurt via een kliksysteem. 
Hierdoor kunnen de doorrolniveaus, 
bij een nieuwe toepassing of andere 
belasting, altijd snel aangepast 
worden. 
- boutloze montage via 
 kliksysteem 
- makkelijke aanpassing 
 aan andere belastingen
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De robuuste, lichtlopende  
wieltjes uit duurzaam kunststof 
zijn geschikt voor alle soorten 
opslageenheden. De steek 
bedraagt 28 mm.

- goede loopeigenschappen 
 door breed loopvlak 
- draagvermogen per 
 wieltje 4 kg

Het standaard geleidingsprofiel 
deelt de kanalen in en is verkrijg-
baar in 2 verschillende hoogten. 
Het blokkeren van 2 naast mekaar 
lopende bakken wordt zo verhin-
derd.

- eenvoudige klikmontage 
- goed bestand tegen zijde- 
 lings inwerkende krachten

Probleemloze herindeling van de 
kanalen zonder demontage van 
de geleidingsprofielen. Het unige-
leidingsprofiel wordt voornamelijk 
ingezet bij een rollenbed en voor 
een onafhankelijke toepassing van 
de wieltjesrails.

- snelle herindeling van de 
 kanalen mogelijk bij 
 opslageenheden met 
 verschillende grootten 
- makkelijke klikmontage

Instelbaar op drie verschillende 
hoogten. Zorgt ervoor dat ook 
de bovenste niveaus van de stel-
ling gemakkelijk kunnen worden 
bereikt.

- makkelijke bediening van 
 de bovenste niveaus 
- met antisliplaag

Voor opname van rollenbanen of 
werkbladen. De rollenbaanbok 
wordt aan de stellingkaders vast-
gebout en op de vloer verankerd.

- in de hoogte verstelbaar 
- verkrijgbaar in 
 verschillende breedtes 
- veilige ondersteuning van 
 de rollenbaansegmenten

De flenswieltjes zijn hoofdzakelijk 
geschikt voor opslageenheden 
met stabiele, rechtlijnige zijkanten 
onderaan. De steek bedraagt 
42 mm.

- geen bijkomende kanaal- 
 scheiding noodzakelijk 
- goede loopeigenschappen 
- draagvermogen per 
 wieltje 4 kg

De kunststofrollen zijn voorzien 
van verzinkte, metalen asjes. 
De rollensteek bedraagt 28 mm.

- hoog draagvermogen 
- ook verkrijgbaar in 
 antistatische versie  
- minimale weerstand bij 
 het aanlopen 
- draagvermogen per 
 wieltje 8 kg

De verstelhaakjes dienen voor de 
boutloze ophanging van doorrol-
niveaus in de perforaties van de 
stellingkaders. Door de verstel-
haakjes te draaien is een hoogte-
instelling per stap van 12,5 mm 
mogelijk.

- boutloze montage via 
 kliksysteem

Wieltjesrail met cilindrische wieltjes en kunststof-as Standaard geleidingsprofiel

Universeel geleidingsprofiel

Opstapje

Oplegbok

Wieltjesrail met flenswieltjes en kunststof-as 

Wieltjesrail met cilindrische wieltjes en stalen as

Verstelhaakje
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Door toepassing van het universeel staanderadapterprofiel kunnen uw 
bestaande palletstellingen, onafhankelijk van het merk, omgebouwd  
worden tot doorrolstellingen voor stukgoederen. Dit profiel maakt het 
namelijk mogelijk zeer hoog belastbare doorrolniveaus in palletstellingen 
in te bouwen. 

Het adapterprofiel wordt vastgeschroefd aan de palletstaander en steunt 
af op de voetplaat. De zelfdragende doorrolniveaus worden door middel 
van verstelhaakjes in het staanderadapterprofiel ingehaakt. Aangezien dit 
profiel voorzien is van een eng gatenpatroon, kan de helling van de niveaus 
makkelijk naar wens ingesteld worden.

 

- snel omtunen van de bestaande stelling, onafhankelijk van  
 het merk
- eenvoudige montage

Een praktijkvoorbeeld vindt u op bladzijde 59.

Staanderadapterprofiel

Deze metalen etikethouder wordt reeds in de fabriek gemonteerd over de 
volledige lengte van het doorrolniveau en wordt voornamelijk gebruikt in 
koel- of vriesruimtes.

- ideaal voor gekoelde ruimtes en diepvriesomgevingen
- verkrijgbaar in de hoogten 30 mm en 40 mm
- epoxy-polyester poedercoating in dezelfde kleur als het ingave- 
 of uitnameprofiel

Makkelijk de etiketten in de houders te steken en er terug uit te nemen. 
Zelfklevende folie aan de achterzijde.

- verkrijgbaar in de hoogten 26 mm en 39 mm 
- sterk kleefvermogen
- makkelijk inbrengen van de etiketten langs de bovenzijde van  
 de houder

Het complete gamma etiketteringsystemen vindt u in onze catalogus 
“De OPSLAGEXPERT”. Vraag nu uw exemplaar aan!

Etikethouder uit metaal

Etikethouder uit kunststof

Stukgoeddoorrolstellingen – systeemoverzicht

Réf. 

0815



57

 Projectmanagement: B  03 870 99 00          NL  030 711 30 90

www.bitosystems.com

De stofbeschermingsplaat kan ook na de installatie van de stelling toepast 
worden. Deze wordt vlak onder het doorrolniveau gemonteerd. 

Specifiek in de automobielindustrie, waar de goederen stofvrij moeten 
worden aangeboden, is de vraag naar deze oplossing opgedoken.

De stofbeschermingsplaat loopt in lichtlopende geleiders en dient naast 
de stofbescherming ook als doorvalbeveiliging.

Deze stofbeschermingsplaten worden enkel klantspecifiek aangemaakt.

- stofvrij houden van artikelen op het doorrolniveau eronder
- doorvalbeveiliging
- zonder problemen onder een bestaand doorrolniveau aan te 
 brengen
- makkelijk te monteren
- uittrekbaar

Stofbeschermingsplaat
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- orderverzamelen met orderverzamellijsten
- interne transportbanen
- installatie op grondniveau

- compacte opslag

- uitstekende ergonomische omstandigheden

- kortere loopafstanden doen de personeelskosten dalen en verkorten de 
 doorlooptijd tijdens het orderverzamelen

Voor het orderverzamelen van fast movers (A-artikelen) werden centraal twee 
blokken met doorrolstellingen geplaatst. In een aantal secties zijn terugvoer-
kanalen voorzien voor de lege bakken. Het intern transportsysteem bestaat uit 
niet-aangedreven rollenbanen voor de stellingen en aangedreven rollenbanen 
in de stellingen.

De A-artikelen worden opgeslagen en verzameld in de doorrolstellingen. 
B- and C-artikelen zijn beschikbaar vanuit de legbordstellingen.

FINZE GmbH & Co. KG
Groothandel in 

farmaceutische producten

Stukgoeddoorrolstellingen – praktijkvoorbeelden
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- ombouwen van de onderste twee palletstellingniveaus tot 
 doorrolniveaus voor stukgoederen met palletbuffer erbovenop

- enorme verkorting van de looptijden

- beperkte kosten

- strikte toepassing van het FIFO-principe (first in – first out)

- het aantal van direct bereikbare artikelen is duidelijk groter –  
 dus ook de orderverzamelprestatie

Meer dan 2.500 verschillende bio-producten worden opgeslagen in pallet-
stellingen en van daaruit ook verzameld.

Om het orderverzamelen sneller te kunnen laten verlopen, werden de onderste 
niveaus van de bestaande palletstelling (zowel van BITO als van een ander 
merk) uitgerust met doorrolniveaus. De palletplaatsen hierboven bleven 
behouden als buffer.

Deze doorrolniveaus, die met behulp van staanderadapters in de bestaande 
palletstelling worden gehangen, zorgen ervoor dat je veel meer artikelen bin-
nen handbereik hebt.

TEGUT
Food + non-food

voor de ombouw

na de ombouw
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- papierloos orderverzamelen
- intern transport met transportbanen en orderverzameltrucks
- installatie op grondniveau

- als een deel van een geheel nieuw en geïntegreerd logistiek concept 
 heeft dit systeem gezorgd voor een optimalisering van de kosten en het 
 tijdsgebruik

Deze deeloplossing van een nieuw logistiek concept bestaat uit 2 installaties.

In installatie 1 wordt een deel van het assortiment uitsluitend uit aangebroken 
verpakkingen verzameld. Tot 19 orders kunnen tegelijkertijd en papierloos 
door computergestuurde mobiele vehikels verzameld worden.

In installatie 2 wordt een ander deel van het assortiment verzameld. Zowel uit 
aangebroken verpakkingen als uit volledige verpakkingseenheden. Het order-
verzamelen gebeurt hier a.d.h.v. LED-displays op de stellingen. Een sorteer-
installatie in de verzendingsafdeling brengt de orders achteraf samen.

Herlitz AG
Papier- en kantoormateriaal

Stukgoeddoorrolstellingen – praktijkvoorbeelden
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Kenmerken

Toepassing

- automatische bevoorrading
- papierloos orderverzamelen
- interne transportbanen

Voordelen
- enorme verkorting van de looptijden

- vermindering van de orderdoorlooptijden

- veel lager foutenpercentage door de toepassing van de 
 “pick-to-light“-techniek

Het orderverzamelen gebeurt manueel en papierloos via het “pick-to-light“-
systeem. De gepickte artikelen worden direct in het verzendingskarton gelegd 
(“pick-pack“-methode). De dozen worden over de transportbanen naar de 
verzendingszone getransporteerd. Via het scannen van de barcode worden zij 
per bestemming aan het juiste station uitgesluisd.

Het bakkenmagazijn voorziet de doorrolstellingen, waar A-artikelen verzameld 
worden, automatisch met nieuwe bakken. De kanalen met B-artikelen daaren-
tegen worden manueel bevoorraad. C-artikelen worden direct uit de KLT-bakken 
gepickt. Deze worden vanuit het bakkenmagazijn aangeboden en worden daar-
na terug opgeslagen. 

Zwilling J.A. Henkels AG
Messen en scharen

Systeempartner

TGW, Wels (A)
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Stukgoeddoorrolstellingen – stellingtuning

Snelwisselbanen “Adapta-Flow“

voor de ombouw 
orderverzamalen vanaf pallets

na de ombouw
orderverzamalen uit een doorrolniveau

De onderste niveaus van een palletstelling kunnen makkelijk omge-
vormd worden tot doorrolniveaus voor stukgoederen of pallets. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van voorgemonteerde inlegseg-
menten die op de liggers van de bestaande palletstelling gelegd 
worden (onafhankelijk van het merk).
- snelle ombouw mogelijk door voorgemonteerde inlegsegmenten
- de segmenten zijn terug uitneembaar en kunnen ook in andere 
 secties ingezet worden
- vereiste: de bestaande liggers moeten een profieldikte hebben 
 van 50 mm
- voor de opslag van kartonnen dozen tot 20 kg

Rollenbanen
- voor de opslag van kartonnen dozen en bakken in voorgedefinieerde kanalen

- voor opslageenheden met minder goede loopeigenschappen

- opslag van zware goederen tot 30 kg

- verzinkte rollen met een diameter van 25 mm, rollensteek 84 mm

Wieltjesrails
- voor flexibele opslag van kartonnen dozen met de meest uiteenlopende 
 afmetingen

- de wieltjesrails staan ca. 100 mm van mekaar en bestaan uit cilindrische 
 wieltjes met een rollensteek van 28 mm

- door het gebruik van een rollenbed zijn de kanalen niet vast voorgedefinieerd
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- ‘tuning’ van palletstellingen m.b.v. voorgemonteerde inlegseg- 
 menten
- dynamisch-flexibel doorrolsysteem

- hoge flexibiliteit

- vermindering van de orderdoorlooptijden

- gescheiden loopgangen voor bevoorraders en orderverzamelaars

- directe en veilige beschikbaarheid van de artikelen 

- strikte toepassing van het FIFO-principe

Dachser is één van de grootste logistieke dienstverleners in Europa. Het 
logistiek centrum in Kempten (DE) is met palletstellingen uitgerust. Om deze 
palletstellingen dynamisch en flexibel te maken, werden ze uitgerust met 
zogenaamde ‘snelwisselbanen’. Dit zijn voorgemonteerde inlegsementen van 
wieltjesrails of rollenbanen die op de liggers van de palletstellingen gehangen 
worden.

Deze ombouw is kostengunstig en vereist geen grote inspanningen. In iedere 
palletsectie stonden vroeger 6 pallets, terwijl er nu in dezelfde ruimte 50 door-
rolkanalen voorzien zijn voor verschillende artikelen met een grote variatie aan 
verpakkingsgrootten.

Dachser
Transportbedrijf
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Geautomatiseerde magazijnen met stukgoeddoorrolstellingen

Geautomatiseerde of deels geautomatiseerde systeemoplossingen zijn enkel dan te 
overwegen tegenover de klassieke, manuele systemen wanneer, zonder aan flexibiliteit 
te moeten inboeten, het volgende bereikt kan worden: een verbetering van de werkom-
standigheden, kortere doorlooptijden voor orders, een vermindering van het foutenper-
centage, het constant beschikbaar zijn van de opgeslagen goederen en een ruimte- en 
oppervlaktebesparing. Een belangrijk voordeel is de permanente, real-time voorraad-
controle en tracking.

Vooral de geautomatiseerde stukgoeddoorrol-, palletdoorrol-, en palletstellingen zijn 
bijzonder rendabel door de enorme tijdsbesparingen. 

Omdat het systeem ten behoeve van de veiligheid een afgesloten geheel vormt, is het 
meteen ook ontoegankelijk voor onbevoegden.

BITO werkt met gerenommeerde systeempartners samen voor het leveren van de 
stellingbedieningsapparatuur. Door een jarenlange, nauwe samenwerking met deze 
partners zijn de BITO-stellingen optimaal afgestemd op de kranen.

Semi-automatische 
stukgoeddoorrolstellingen
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- papierloos orderverzamelen
- geïntegreerde interne transportbanen
- geautomatiseerde bevoorrading en manuele uitname

- aanzienlijke verhoging van de opslagcapaciteit

- enorme verbetering van de orderverzamelprestaties

De bevoorrading van de doorrolniveaus gebeurt volledig automatisch en com-
putergestuurd, het orderverzamelen daarentegen gebeurt manueel. Er wordt 
papierloos orderverzameld d.m.v. het “pick-to-light”-systeem.

De inschuifkanalen dienen als buffer van de geluids- en beelddragers en staan 
een beetje geheld tegenover de stellingbedieningskraan. Deze kan 4 karton-
nen dozen tegelijk opnemen. Hier gebeuren zowel de bevoorrading als de 
uitname automatisch. 

Vooral bij pieken in bestelhoeveelheden wordt de sterkte van deze flexibele 
installatie duidelijk.

Verdere praktijkvoorbeelden vindt u op pagina 60-61.

Universal 
Manufacturing + Logistics GmbH
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Een volledige hoogtebenutting van de opslagruimte en een enorme oppervlaktebesparing 
zijn slechts enkele van de vele voordelen van geautomatiseerde doorrolstellingen voor 
stukgoederen.

Bij deze opslagwijze heeft men het voordeel dat het hele stellingfront benut wordt.

Korte benaderingstijden naar de locatie en snelle grijptijden leiden tot een enorme 
productiviteitsstijging. Het computergestuurde systeem werkt feilloos en zorgt voor een 
permanente inventariscontrole.

Een bijkomend voordeel van de BITO-doorrolstellingen is dat de stellingen optimaal 
afgestemd zijn op de stellingbedieningsapparatuur. Dit is het resultaat van een jaren-
lange, nauwe samenwerking met de fabrikanten van deze kranen.

Volautomatische 
stukgoeddoorrolstellingen

Geautomatiseerde magazijnen met stukgoeddoorrolstellingen
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Opslagsysteem 
- voorraad- of orderverzamelmagazijn

Bediening 
- volautomatisch orderverzamelen en bevoorraden

Opslagwijze 
- langs- of dwarsopslag van stukgoederen in doorrolkanalen

Oppervlakte-/volumebenutting 
- oppervlaktebesparing van 20% 
- gebruik van de volledige hoogte van de opslagruimte

Kunststofbakken of dozen tot max. 35 kg
Rotatiesnelheid 
- hoge rotatiefrequentie, korte opslagperiode in stelling

Classificatie 
- A-artikel (fast movers)

Als fabrikant van een breed gamma bakken kan BITO de stellingen 
ook volledig voorzien van kunststofbakken. 
BITO-bakken zijn perfect afgestemd op de afmetingen van de 
BITO-stellingen en zijn zeer robuust.

Productinformatie

Opslaggoed

De BITO-stellingsystemen zijn perfect afgestemd op de stellingbedie-
ningsapparatuur van onze systeempartners. De jarenlange en nauwe 
samenwerking met deze systeempartners staat garant voor een goede 
functionaliteit en een vlotte projectafloop. 

Systeempartners
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Geautomatiseerde stukgoeddoorrolstellingen

De voordelen van geautomatiseerde stukgoeddoorrolstellingen

- optimaal ruimtegebruik door hoogbouwstellingen
- oppervlaktebesparing door compacte opslag
- rationele en geautomatiseerde goederenstroom
- productiviteitsstijging door de volautomatische, computergestuurde bediening
- strikte toepassing van het FIFO-principe (first in – first out)
- permanente inventariscontrole via computersturing
- door de hulpaandrijving rolt het artikel gegarandeerd naar de uitnamepositie 
 – dit geldt ook voor bakken of dozen met slechte loopeigenschappen

Systeemvoordelen

In dit voorbeeld ziet u aan de linker-
kant een traditionele doorrolinstalla-
tie. Het bevoorraden en orderpicken 
gebeurt tot op een hoogte van ca. 
2 m.

Aan de rechterkant vindt u de af-
beelding van een geautomatiseerde 
doorrolinstallatie. Hier gebeurt 
het automatisch bevoorraden en 
orderpicken door een stellingbedie-
ningskraan. 

Hierdoor kan de hoogte van de 
opslagruimte volledig benut wor-
den. Benaderings- en grijptijden 
worden drastisch verkort waardoor 
een enorme productiviteitsstijging 
plaatsvindt.

Door de hoogbouwstellingen wordt 
de volledige hoogte van het gebouw 
benut. Doordat er meerdere order-
verzamel- en bevoorradingsgangen 
wegvallen, wordt er ook bespaard 
op oppervlakte.

Traditionele doorrolstellingen 
voor stukgoederen

Geautomatiseerde doorrolstellingen 
voor stukgoederen

Vergelijking

Opslagruimte die niet benut wordt

Oppervlakte- 
besparing

Rendabiliteit
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De liggers zijn traploos regelbaar 
in de hoogte, waardoor het moge-
lijk wordt om de helling aan te 
passen aan de opslageenheden. 
Een noppenraster op de liggers 
maakt het mogelijk om de wieltjes 
en geleidingsprofielen te verstellen 
per stap van 8,5 mm. Op deze 
manier kan de kanaalbreedte 
optimaal ingesteld worden.

- traploze hoogteaanpassing

De bodemoneffenheden kunnen 
moeiteloos weggewerkt worden 
en millimeternauwkeurig genivel-
leerd worden. Deze precisie is 
noodzakelijk met betrekking tot 
de stellingsbedieningsapparatuur.

- moeiteloos uitnivelleren 
 van bodemoneffenheden

De stevige eindondersteuning 
beschermt de uitkragende  
wieltjesrails tegen beschadigin-
gen door de uitnametafel. Deze 
tafel beweegt zich bij uitname 
tussen de wieltjesrails.

- bescherming van de 
 uitkragende wieltjesrails 
- eindaanslag voor stuk- 
 goederen

Door middel van stalen klemmen 
wordt de meesleeprail aan de 
liggers bevestigd. Om het geluid 
te dempen en de wrijvingsweer-
stand te verminderen, zijn de 
klemmen voorzien van glijele-
menten uit kunststof.

- opname van meesleepprofiel 
- geluidsdemping

Een meesleepprofiel met neer- 
klappende ‚meenemers’ garan-
deert het aanlopen van de op-
slageenheden naar de uitname-
positie. Storingen in het kanaal 
door opslageenheden die blijven 
stilstaan, worden zo vermeden.

- hulpaandrijving voor 
 aanlopen stukgoederen

Om het meesleepprofiel te 
bewegen dient men vooraan in 
het kanaal, via een drukplaat, de 
onder veerspanning staande rail 
in te drukken.

In de terugbeweging richten de 
meenemers zich op en slepen de 
opslageenheden mee naar voren.

- makkelijke bediening van 
 het meesleepprofiel

Wieltjesrail met cilindrische wieltjes en kuststof-as Ligger

Nivelleervoetplaat

Eindondersteuning

Geleidingsklem 

Hulpaandrijving

Drukplaat

1  Ligger
2  Nivelleervoet
3  Hulpaandrijving
4  Eindondersteuning
5  Drukplaat met geleidingsklem
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- papierloos orderverzamelen
- interne transportbanen
- met automatische bevoorrading en orderverzameling

- aanzienlijke daling van de kosten door de automatische werkwijze

- overzichtelijkere en snellere goederenstroom

Het buffermagazijn (1) wordt via een transportbaan bevoorraad met kunst-
stofbakken. Hier worden uitsluitend volledige bakken verzameld. Een lokaal 
computersysteem stuurt zowel het beheer van de beschikbare ruimte alsook 
het bevoorraden en verzamelen van de bakken door de automatische stelling-
bedieningsapparatuur.

Deze apparatuur plaatst de opslageenheden in de doorrolstelling (2) waar de 
artikelen manueel verzameld worden en per klant in bakken gesorteerd wor-
den. De inhoud van deze bakken wordt geregistreerd; ter identificatie worden 
ze voorzien van een barcode-etiket.

Wäschegut
Industriële wasserij

Geautomatiseerde stukgoeddoorrolstellingen – praktijkvoorbeelden



71

1 2

www.bitosystems.com

 Projectmanagement: B  03 870 99 00          NL 030 711 30 90

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- papierloos orderverzamelen
- met geïntegreerde transportbanen
- buffermagazijn met geautomatiseerde bevoorrading en uitname
- orderverzamelmagazijn met geautomatiseerde bevoorrading 
  en manuele uitname

- maximale benutting van het magazijnvolume door hoogbouw

- grotere orderverzamelprestatie door volautomatisch,  
 computergestuurd systeem

- strikte toepassing van het FIFO-principe (first in – first out)

De binnenkomende dozen worden door de stellingkraan automatisch op de 
doorrolniveaus van de volautomatische stellinginstallatie (1) gezet, die dienst 
doet als buffermagazijn. 
De dozen rollen vanzelf op de wieltjes van de doorrolstelling naar de uitname-
positie. Wanneer het systeem dit opvraagt, worden de dozen weer uitgenomen 
door de kraan en automatisch aangeboden in de manuele orderverzamelzone 
(2).

CARLO COLUCCI
Handelsfirma textiel

PSB, Pirmasens

Systeempartner
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Automatische magazijnen voor bakken of trays

Orderverzamelsystemen volgens het principe “goederen naar man” worden steeds vaker 
gebruikt in logistieke concepten.

Het meest toegepaste systeem is het automatische magazijn met individuele posities 
voor bakken of trays. Met deze installaties worden hoge prestaties gehaald dankzij de 
lichte constructie, de meest recente aandrijftechnieken en geavanceerde besturings-
systemen. Deze prestaties zijn nodig om de orderverzamelaars op hun werkstations 
continu te bevoorraden en om de bakken af te voeren.

Deze systemen worden vooral ingezet in omgevingen met veel artikelreferenties waarbij 
de artikelen eerder klein zijn en in beperkte hoeveelheden beschikbaar gesteld moeten 
worden.

Automatische magazijnen  
voor bakken of trays
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Opslagsysteem
- magazijn voor kleine onderdelen, orderverzamelmagazijn,
 buffermagazijn, productiemagazijn, voorraadmagazijn,
 magazijn voor wisselstukken, werktuigmagazijn

Bediening
- volautomatische stellingbediening

Opslagwijze
- éénplaatssysteem enkeldiep of dubbeldiep
- meerplaatssysteem

Oppervlakte-/volumebenutting
- maximale ruimtebenutting

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“ 
en in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

- kunststofbakken
- kartonnen dozen
- kunststoftrays
- stalen trays
Rotatiesnelheid
- zeer hoge (A-artikel = fast movers) tot middelmatige (B-artikel)
 rotatiefrequentie

Eigenschappen opslaggoed
- gesorteerd in bakken of los in trays

Bij de realisatie van automatische magazijnen werken we nauw samen 
met systeemintegratoren. De jarenlange en nauwe samenwerking met 
deze systeempartners staat garant voor een vlotte projectafl oop.

Productinformatie

Documentatie

Opslaggoed

Systeempartners

Klantspecifi eke oplossing

Tweeplaatssysteem voor dubbeldiepe opslag
(bediening aan 2 zijden)

Uittrekbare bakposities

Pick and drop posities
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Automatische magazijnen voor bakken of trays

Voor ons voorbeeld gaan wij 
uit van een normbak van 
600 x 400 x 220 mm.

Zowel de legbordstelling als het 
automatische bakkenmagazijn 
hebben een capaciteit van 3.700 
langsgestapelde bakken. De bakken 
in het automatisch bakkenmagazijn 
zijn bovendien dubbeldiep opge-
slagen.

In ons praktijkvoorbeeld bereiken we 
in het automatische bakkenmaga- 
zijn een ruimtebesparing van 20% 
tegenover de legbordstelling.

Dankzij de optimale ergonomische 
uitrusting van de orderverzamelzone 
vóór het automatische bakkenmaga-
zijn worden de informatietijd en de 
grijptijd aanzienlijk verkort. 
Bovendien hoeft de orderver-
zamelaar zich vrijwel niet meer te 
verplaatsen, waardoor aanzienlijk 
bespaard wordt op de looptijd.

Conventionele stelling  
Legbordstelling met 2 verdiepingen

Automatisch bakkenmagazijn Voorbeeld

Rendabiliteit

Stelling Stelling

Gang Gang

20%
 ruim

tebesparing

15%
Informatie-
tijd

25%

Grijptijd

60%

Looptijd

10% 
Informatie- 
tijd

20%
tijd- 
besparing

83%
tijd- 
besparing

10%
Looptijd

20%

Grijptijd

33%
tijd- 
besparing
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De principiële voordelen 
van automatische magazijnen voor bakken of trays

- de opslag volgens het ”goederen-naar-man”-principe verkort 
 de orderverzameltijden; geen lopen, heffen, neerzetten etc.

- optimale ruimtebenutting dankzij de hoogbouwinstallaties; 
 hoge opslagdichtheid = groot opslagvolume in een beperkte 
 ruimte

- het moderne magazijnbeheer met geïntegreerde organisatie 
 zorgt ervoor dat het voorraadniveau zeer goed bewaakt wordt; 
 permanente inventariscontrole.

- elk artikel is eenvoudig grijpbaar in optimale ergonomische 
 omstandigheden; hoog orderverzamelrendement

- handling van zware opslageenheden mogelijk

- het “gesloten“ systeem voorkomt diefstal van artikelen

De specifieke voordelen van automatische  
magazijnen van BITO voor bakken of trays

- de staanderbreedten van 30 mm, 45 mm en 60 mm laten toe 
 om bij een belastingsgeval een staander te kiezen met een 
 minimale breedte en daardoor het ruimteverlies te beperken

- door de combinatie van het systeemraster van de staanders 
 en de systeemperforatie van de oplegprofielen is een hoogte- 
 instelling per 6,25 mm mogelijk

- veilige installatie door het bereiken van de kleinste productie- 
 en montagetoleranties

- de integratie van geperfectioneerde doorrolstellingen in 
 het systeem bij rechtstreeks orderverzamelen vanuit het 
 automatische bakkenmagazijn

- BITO levert u ook hoogwaardige kunststofbakken of trays 
 (uit kunststof of van metaal)

- korte levertermijnen en professionele projectafwikkeling

Systeemvoordelen
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Automatische magazijnen voor bakken of trays – systeemuitvoeringen

Eénpositiesysteem

Buffer voor bakken

Gedecentraliseerd reservemagazijn

Automatisch bakkenmagazijn met shuttles

- aanvoer van de bakken naar de centrale orderverzamelpunten 
- bevoorrading en afvoer d.m.v. automatische stellingbedienings- 
 kranen
Het éénplaatssysteem is de meest toegepaste systeemuitvoering. 
De snelle grijp- en looptijden, alsook de permanente inventariscontrole, 
maken van het automatisch magazijn een rendabel systeem.

Voordelen:
- maximale benutting van de beschikbare opslagruimte 
- continu en voorspelbaar verwerkingsritme

- bakkenbuffer als reservevoorraad voor de daaronder liggende 
 doorrolniveaus 
- bijkomende reservevoorraad geïntegreerd in doorrolniveaus
Stellingbedieningskranen zorgen voor een automatische bevoorrading van 
de doorrolniveaus met bakken uit de bovenliggende buffer. Deze buffer  
garandeert een permanente voorraad voor de orderverzamelstations. 

Voordelen:
- korte bevoorradingswegen 
- goed gebruik van de beschikbare magazijnhoogte 
- geïntegreerd met het computersysteem 
- afvoer van niet volledig geledigde bakken door de stelling- 
 bedieningsapparatuur

- gedecentraliseerde opstelling van een automatisch reservemaga-  
 zijn en een orderverzamelmagazijn (met stukgoeddoorrolstellingen) 
- beide magazijnen worden bediend door automatische  
 stellingbedieningskranen 
- beide magazijnen zijn verbonden door rollenbanen
Geautomatiseerde herbevoorrading van het orderverzamelmagazijn afhankelijk 
van het aantal verzamelde artikelen. De orderverzamelvoorraad komt uit het 
reservemagazijn.

Voordelen:
- geautomatiseerde herbevoorrading naargelang het aantal verzamelde artikelen 
- optimale hoogtebenutting van de beschikbare opslagruimte 
- gelijktijdige bevoorrading van alle orderverzamelstations op de verschillende  
 etages

- stellingsysteem is vergelijkbaar met het inrijsysteem 
- ononderbroken aanvoer van voorraad naar de orderverzamel 
 punten verzekerd 
- automatische bediening door stellingkranen voorzien van  
 ‘shuttles’ die de kanalen kunnen inrijden
De shuttle rijdt het kanaal in op profielen, zet de bak af en rijdt terug naar 
de stellingkraan.

Voordelen:
- optimale benutting van de beschikbare opslagruimte 
- ononderbroken aanvoer van artikelen verzekerd 
- optimale ergonomische inrichting van de orderverzamel-werkposten

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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Eénpositiesysteem

Eénpositiesysteem

Meerplaatssysteem

Automatisch opslagsysteem voor trays

– enkele diepte
Voordelen:
- geschikt voor de opslag van zware bakken 
- korte orderverzameltijd per bak 
- geïntegreerd met het computersysteem 
- maximale hoogtebenutting van de beschikbare opslagruimte 

– dubbeldiep
Voordelen:
- geschikt voor de opslag van middelzware en zware bakken 
- optimale benutting van de beschikbare opslagruimte 
- hoog rendement dankzij de dubbeldiepe bakkenopslag 
- optimaal gebruik van de bedieningsapparatuur

– meerdere bakken per sectie naast elkaar 
– enkeldiepe of dubbeldiepe opslag
Voordelen:
- geschikt voor de opslag van middelzware bakken 
- opslag van bakken of kartons, met ondersteuning van het hele 
 bodemoppervlak door toepassing van legborden 

Voordelen:
- geschikt voor de opslag van zware opslageenheden 
- compakte opslag door uittrekken van de cassettes 
- meerdere artikelreferenties per cassette 
- opslag van een groot aantal artikelreferenties 

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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Automatische magazijnen voor bakken of trays – systeemoverzicht

Dubbelzijdige toegang Geïntegreerde uitgavepositie Veiligheidshekwerk en bekleding Stellingbedieningskraan

1  Stellingkader
2  Horizontale schoring
3  Draagprofiel (dubbeldiep)
4  Bekleding
5  Veiligheidshekwerk

Bij de normale leveringsomvang van 
een automatisch magazijn horen 
meestal:

- de bovenste geleidingsprofielen 
- veiligheidshekwerk ter plaatse 
 van de uitloop van de stelling- 
 bedieningskraan 
- eventueel toepassing van net- 
 wanden, wandpanelen of plexi- 
 glas 
- houders voor sprinklers

Toebehoren

De BITO-kunststofbakken 
worden vaak ingezet als opslaggoed. 
Vooral de series

- multifunctionele bak »KLT« en 
- euro-stapelbak »XL«
zijn door hun concept en specifieke 
ontwerp bijzonder geschikt voor 
opslag in automatische bakkenma-
gazijnen.

Andere standaard bakkenseries die 
hun toepassing vinden in dit systeem:

- universele bak »MB« 
- norm-stapelbak »BN« 
- magazijnbak »SK«
Naast kunststofbakken kunnen ook 
trays ingezet worden. BITO biedt 
trays uit kunststof en staal aan uit 
eigen productie.

Opslaggoed

Verdere informatie over de moge-
lijke opslageenheden vindt u op de 
pagina’s 138 tot 143.
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Voor een perfecte werking van 
het automatisch magazijn moet 
de stelling uitgerust zijn met 
voldoende horizontale en vertica-
le schoringen. Hiervoor worden 
kruisschoren en langsregels uit 
verzinkt materiaal gebruikt.

- zeer stevige constructie

Stellingkader Schoringen

Naargelang de belasting worden 
doorrolstellingen voorzien van 
slechts 1 stellingkader en een 
doorlopend draagprofiel. In dat 
geval plaatst men een U-vormige 
veiligheidsaanslag in het midden 
van de stelling.

- veilig afzetten van de 
   bakken of trays

In plaats van de klassieke opstel-
ling waarbij de overgaveplaats 
zich op de kop van de installatie 
bevindt, worden ook vaak uitsluis- 
stations aan de zijkant van een 
bakkenmagazijn georganiseerd. 
Voor de veiligheid moet er een 
bepaalde afstand zijn tussen uit-
nameplaats en de afzetplaats van 
de bak. Door het toepassen van 
een doorrolkanaal kan de nodige 
afstand gecreëerd worden. De 
draagprofielen worden voorzien 
van wieltjesrails.

- uitsluizen van bakken en 
 trays

Breedte van het draagvlak van het 
L-profiel voor containers of trays 
bedraagt 75 mm. Instelraster in 
de hoogte 6,25 mm. Meestal 
met een geïntegreerde veilig-
heidsaanslag achteraan. 
Verzinkte uitvoering. Beschikbaar 
in verschillende materiaaldiktes 
naargelang de belasting: de 
profielen kunnen indien nodig 
ook met ingavegeleiding geleverd 
worden.

- veilig afzetten van de 
 bakken of trays 
- enkel- of dubbeldiepe 
 uitvoering

Om de hele structuur van het 
bakkenmagazijn te nivelleren is 
de toepassing van individuele 
voetplaten met chemisch veran-
kering de beste oplossing. Na de 
nivellering worden de voetplaten 
meestal ondergoten.

- licht uitnivelleren 
- zeer stabiel dankzij 
 chemische verankering

Draagprofielen voor enkel- en dubbelzijdige opslag

Uitgaveposities met rollenrails

Draagprofiel

Voetplaat

opstelling met aanslag 
in het midden voor het 
inzetten van bakken van 
twee zijden 

opstelling zonder 
aanslag voor dubbeldiep 
inzetten van de bakken

Het systeem laat een stelling-
kaderhoogte toe tot 15.000 mm. 
De stellingkaders zijn volledig 
geniet. 

Afhankelijk van de benodigde 
belasting kunnen staander-
breedten van 30 mm, 45 mm 
of 60 mm toegepast worden. 
Op deze manier wordt er geen 
bredere staander gekozen dan 
nodig (minder plaatsverlies) en 
voldoet de staander toch aan de 
belastingseisen.

- hoge stabiliteit
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- verzendingsbuffer
- magazijn met meerplaatssysteem
- met geïntegreerde doorrolstellingen voor stukgoederen
- sorteerinstallatie

- korte doorlooptijden voor de samenstelling van een bestelling door de 
 sorteerbufferzone

Orderverzamel- en opslagmagazijn voor heftruckonderdelen. Alle artikelen 
nodig voor het samenstellen van een bepaald order worden door de kraan 
automatisch vanaf de inputbaan verdeeld over de verschillende kanalen in de 
doorrolstelling. Eén kanaal per bestelling. 
Wanneer alle artikelen voor een bepaalde bestelling klaarstaan, worden de 
goederen uit het kanaal genomen, verpakt en klaargezet voor verzending.

Thermote & Vanhalst
Onderdelen voor heftrucks

VanDerLande Industries

Beewen (RGB)

Systeempartners
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- meerplaatssysteem
- voorraadmagazijn van waaruit ook orders verzameld worden

- door de toepassing van dit volautomatisch systeem konden 
 conventionele orderverzamelzones vervallen

- meer opslagcapaciteit

- verbeterde orderverzamelprestaties

De 35.600 kanalen zijn hellend opgesteld en functioneren als een glijgoot. 
Per kanaal worden er 3 schoenendozen achter elkaar opgeslagen. De speciale 
bedieningskraan kan deze 3 schoenendozen tegelijk opnemen of terug in de 
stelling zetten. 
Doordat de niveaus schuin gemonteerd zijn, glijden de dozen vanzelf naar de 
orderverzamelposities.

L + L Lieferservice  
und Logistik GmbH

Distributie schoenen

Systeempartner

KHT GmbH, Gelsenkirchen
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- gecentraliseerd magazijn met rollenbanen verbonden met de 
 orderverzamelstations
- dubbeldiepe opslag
- met BITO-kunststofbakken type »KLT«
- met stalen BITO-trays

- snelle en stipte leveringen aan de klanten

- verwerking meer bestellingen in minder tijd

Door een gewijzigd bestelgedrag van de klant en een vergroot productaanbod 
besloot men een automatisch magazijn voor bakken en trays toe te passen om 
het grote aantal bestellingen te kunnen opvangen. Iedere stellingbedienings-
kraan kan 4 bestellingen tegelijk verzamelen. Hierbij worden er telkens 2 bak-
ken of 2 trays tegelijk uitgenomen ter bevoorrading van de orderverzamelsta-
tions. De 4 kranen verzamelen op deze manier 530 x 2 bakken/trays per uur 
met als gevolg dat er meer opdrachten verwerkt kunnen worden in minder tijd.

Berker GmbH & Co.KG
Fabrikant schakelaren  

en elektrische systemen

Systeempartner

TGW GmbH, Wels
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- traymagazijn
- voorraad- en orderverzamelinstallatie
- doorrolbaan als afzetplaats aan kopse kant van stellingen, 
  verbindt het magazijn met de orderverzamelstations

- optimale benutting van de kleine beschikbare ruimte

- snelle beschikbaarheid van de artikelen

- enorm verbeterde orderverzamelprestatie

- korte reactietijden; papierloos orderverzamelen

- computergestuurde toezicht op productieloten en -series

In de trays worden kleine kartonnen doosjes opgeslagen met schroeven en 
bevestigingselementen.

Schrauben Jäger
Groothandel in schroeven  

en toebehoren

psb GmbH, Pirmasens

Systeempartner
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Automatische magazijnen voor bakken of trays – kunststofbak type “XL“

BITO-stapelbak “XL“ in Euro-afmetingen

Meer info...

Een prijsgunstige oplossing voor het uitrusten van een automatisch 
bakkenmagazijn is de XL-bak.

Deze betrouwbare bak (zowel binnen als buiten het magazijn) heeft een 
extra groot binnenvolume, ergonomische handgrepen en een zeer geringe 
doorbuiging bij toepassing van een geribde of dubbele bodem.

Gelieve ons voor meer gedetailleerde informatie over de euro-
stapelbak “XL” te contacteren:
B      03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Het volledige leveringsprogramma kunt u ook vinden in de
productcatalogus “De OPSLAGEXPERT”.
Vraag uw gratis exemplaar aan!

ESD
antistatische

versie
op aanvraag

5
jaar

garantie

Vanaf 200 stuks
van dezelfde type 
gelevered in een
kleur naar keuze
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Euro-stapelbakken “XL“
zie ook op pagina 167

Centreerboringen
(aan alle zijden)

Geïntegreerde holte voor ingrijpen kraan 
(aan alle zijden)

Uitsparingen voor ingrijpen hefapparatuur

Geïntegreerde holte voor ingrijpen kraan Geïntegreerde holte voor ingrijpen kraan 

Constructieve details
voor toepassing in automatische magazijnen

- talrijke varianten en afmetingen
- breed gamma toebehoren
- indeling van de bakken door
 inzetbakjes of verdeelschotten
- barcodevelden aan de
 kopse zijden
- zeer stabiel door
 verstijvingsribben
- controle op ongeoorloofd
 openen door dekselzegels

De geribde bodem heeft een 
draagvermogen van max. 50 kg 
met een maximale doorbuiging 
van 5 mm.

- zeer robuust
- draagvermogen tot 50 kg*
- doorbuiging max. 5 mm*

Groot binnenvolume door de ge-
optimaliseerde constructie van de 
zijwanden.

- groot binnenvolume

De Euro-stapelbakken zijn afge-
stemd op de afmetingen van een 
Euro-pallet. Hierdoor is het niet 
nodig de bakken voor transport
op pallets om te pakken.

Stapelbelasting:
400 x 300 mm = 250 kg
600 x 400 mm = 300 kg

- afmetingen afgestemd op
 Euro-pallets
- geen ompakken nodig

De dubbele bodem heeft een 
draagvermogen van max. 50 kg 
met een maximale doorbuiging 
van 2 mm.  Door zijn gladde 
bodem heeft deze bak zeer goede 
loopeigenschappen op transport-
banen.

- zeer robuust
- draagvermogen tot 50 kg*
- doorbuiging max. 2 mm*

Voordelen

Geribde bodemVolume

Euro-afmetingen Dubbele bodem

* bij gelijkmatig verdeelde last en bij een temperatuur van 23°C
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Automatische magazijnen voor bakken of trays – kunststofbak type “KLT“

BITO-bak voor kleine onderdelen “KLT“

Meer info...

De BITO-KLT-bak is een kunststofbak die op een ideale manier tegemoet 
komt aan de meest recente eisen van de logistiek. Door zijn robuuste 
hoekconstructie en de 3 mogelijke bodemuitvoeringen is de bak geschikt 
voor zeer hoge belastingen.

De varianten met geribde bodem en de aangelaste dubbele bodem maken 
het mogelijk om de zeer nauwe toleranties i.v.m. automatische bakken-
magazijnen daadwerkelijk te realiseren. Dankzij bepaalde constructieve 
details is het mogelijk de bak te integreren in een automatisch magazijn
met de meest verscheiden stellingbedieningsapparatuur.

Naast barcode-etiketten kunnen, voor de automatische identificatie van de 
bakken, ook transponders in de holle hoekkolom of in de geribde bodem 
geïntegreerd worden.

Gelieve ons voor meer gedetailleerde informatie over de euro-
stapelbak “XL” te contacteren:
B      03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Het volledige leveringsprogramma kunt u ook vinden in de
productcatalogus “De OPSLAGEXPERT”.
Vraag uw gratis exemplaar aan!

ESD
antistatische

versie
op aanvraag

5
jaar

garantie

Vanaf 200 stuks
van dezelfde type 
gelevered in een
kleur naar keuze
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Constructieve details
voor toepassing in automatische magazijnen

- talrijke varianten en
 afmetingen
- breed gamma toebehoren
- indeling van de bakken
 door inzetbakjes of
 verdeelschotten
- controle op ongeoorloofd
 openen door dekselzegels
- vlakken voor logo:
 tampondruk, zeefdruk,
 warmmerk of ingespoten
 reliëfmarkering

Het draagvermogen van de bak is 
afhankelijk van de grootte van de 
bak en ligt tussen 25 en 50 kg.

Door zijn gladde bodem heeft 
deze bak zeer goede loopeigen-
schappen op transportbanen.

- draagvermogen 25 - 50 kg
 afhankelijk van de grootte   
 van de bak*

De BITO-KLT garandeert een
storingvrij lopen op alle types
van interne transportbanen. 
Uitstekende loopeigenschappen
op banen met doorgaande rollen, 
op rolletjesbanen, op band- en
kettingstransporteurs, evenals 
prima eigenschappen m.b.t.
transfersystemen, enz.

- optimale loopeigenschappen
- bijna geluidsloze loop

Optimale benutting van de
laadruimte omdat de KLT-bak 
afgestemd is op de gangbare
palletafmetingen. Zeer hoge
stapelveiligheid; tot 500 kg met 
en zonder deksel.

- hoge stapelveiligheid
- hoge stapelbelasting
- afmetingen afgestemd op
 Euro-pallets

De dubbele bodem heeft een 
draagvermogen van max. 75 kg 
en een zeer beperkte doorbuiging 
van slechts 1 mm. Door zijn
gladde bodem heeft deze bak 
zeer goede loopeigenschappen 
op transportbanen.

- draagvermogen tot 75 kg*
- doorbuiging = < 1 mm*

De geribde bodem heeft een 
draagvermogen van max. 50 kg 
en een zeer beperkte doorbuiging 
van slechts 1 mm.

- draagvermogen tot 50 kg*
- doorbuiging = < 1 mm*

Voordelen

Standaard bodem

Transportbanen

Transport Dubbele bodem

Geribde bodem

* bij gelijkmatig verdeelde last en bij een temperatuur van 23°C

Opname referentiepunt

Geïntegreerde holte
voor ingrijpen stelling-
bedieningsapparatuur

Uitsparingen voor 
ingrijpen hefappa-
ratuur

Centreerboringen

Vlakke bodem voor gebruik op 
transportbanen

Optie voor geïnte-
greerde transponder

optionele in/out rib aan lange zijde 
mogelijk

Bak voor kleine onderdelen “KLT“
zie ook op pagina 168
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Automatische magazijnen voor bakken of trays – trays

Kunststoftrays

Voordelen Indeling van de tray met bakken in Euro-afmetingen
- opslageenheden niet geschikt voor een automatisch magazijn 
 kunnen m.b.v. trays toch in dit magazijn ingezet worden; 
 afmetingen 670 x 410 mm, 640 x 426 mm, 600 x 400 mm 
 en 400 x 300 mm
- makkelijke opslag van kartonnen dozen (zelfs beschadigde 
 dozen)
- veilige opslag van kunststofbakken die niet geschikt zijn voor 
 een automatisch magazijn
- geschikt voor alle mogelijke stellingbedieningsapparatuur
- zachte loopeigenschappen door gladde bodem of geoptima- 
 liseerde ribbenstructuur
- optioneel met dubbele bodem verkrijgbaar (sandwichtechniek)

- variant 640 x 426 mm

De inzet van trays in automatische magazijnen wint steeds meer aan belang.

Door deze trays kunnen verschillende types opslageenheden, die niet geschikt 
zijn voor een automatisch magazijn toch ingezet worden (vb. kartonnen dozen, 
of bepaalde kunststofbakken). De trays worden door BITO zelf geproduceerd.
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Voordelen Indeling van de tray met bakken in Euro-afmetingen

- opslageenheden niet geschikt voor een automatisch magazijn 
 kunnen m.b.v. trays toch in dit magazijn ingezet worden
- makkelijke opslag van kartonnen dozen (zelfs beschadigde dozen)
- veilige opslag van kunststofbakken die niet geschikt zijn voor 
 een automatisch magazijn
- geschikt voor alle mogelijke stellingbedieningsapparatuur
- makkelijke indeling m.b.v. inzetbakjes of opzetranden met 
 langs- en dwarsverbinders
- door opzetrand kan de standaardhoogte van 38 mm verhoogd 
 worden tot 400 mm
- zeer minimale bodemdoorbuiging
- belastingen van 50 – 300 kg
- met slimme mechanische verbinding in de hoeken (niet gelast)

Inzetbakjes en opzetrand met langs- en dwarsverdelers

Stalen trays

Stalen trays worden gebruikt bij hogere belastingen. Optimaal handlen door 
geplooide handgreep. Aan de langszijden zijn er uitgediepte voorzieningen 
voor barcodes. Bovendien zijn er zijdelingse uitsparingen voorzien voor 
opzetranden. 
De BITO-tray kan ingedeeld worden door inzetbakjes of door opzetranden met 
langsen dwarsverdelers. Via het parametisch concept kan BITO de tray op uw 
wensen afstemmen.
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PRO-palletstellingen

Ondanks het feit dat de moderne technologie steeds meer haar intrede doet in  
opslag- en orderverzamelsystemen, is de klassieke palletstelling het meest courant  
gebruikte opslagsysteem.

Iedere pallet is gemakkelijk bereikbaar en de stellingopbouw kan eenvoudig omgebouwd 
en uitgebreid worden. De relatief goedkope investering en de flexibiliteit maken dat de 
palletstelling een onmisbaar systeem is in de opslag- en orderverzameltechniek.

Het meerplaatssysteem, met 2, 3 of 4 pallets per vak naast elkaar, wordt het meest  
toegepast. Langsstapeling wordt bij de opslag van buffervoorraad en bij de handeling 
van volledige pallets gebruikt. Om een betere bereikbaarheid tijdens het directe  
orderverzamelen mogelijk te maken, geeft men de voorkeur aan dwarsstapeling.

Het BITO-palletstellingensysteem beschikt over een reeks accessoires waardoor 
de meest uiteenlopende opslageenheden optimaal opgeslagen kunnen worden.

PRO-palletstellingen
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Opslagsysteem
- voorraad- of orderverzamelmagazijn

Bediening
- manueel orderverzamelen in de onderste niveaus
- alle courante heftrucks
- automatische stellingbediening

Opslagwijze
- langsopslag
- dwarsopslag
- staande opslag
- enkele of dubbeldiepe opslag

Oppervlakte-/volumebenutting
- volumebesparing kan door hoogbouw gerealiseerd worden

Het kwaliteitsmerk  RAL-RG 614/2 staat borg voor de 
uitstekende kwaliteit betreffende stabiliteit en draag-
vermogen in langs- en diepterichting.

Alle onderdelen voldoen aan de strengste Duitse veilig-
heidsrichtlijnen BGR 234.

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“.

Informatie over ons uitgebreide gamma 
vindt u in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

Alle types pallets, draadwandcontainers, speciale pallets, ...
Rotatiesnelheid
- voor grotere hoeveelheden per artikel
- hoog tot middelmatig

Eigenschappen opslaggoed
- volumineuze artikelen
- grote belastingen

Productinformatie

Veiligheid

Documentatie

Opslaggoed

Uittrekbare palletladen

Hoogbouwmagazijn voor pallets

Geautomatiseerde palletstellingen volgens éénplaatssysteem

Veiligheidstoebehoren
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- buffermagazijn 
- kleine tot middelgrote rotatiesnelheid 
- prijsgunstigere oplossing
De meest courante oplossing is de bouwwijze met brede gangen. 
De bediening gebeurt door pallettrucks met frontale bediening, o.a. de 
klassieke palletheftruck, de stapelaar of de reachtruck. Uiteraard ook 
toepassing van orderverzameltrucks. De onderste niveaus kunnen bediend 
worden door een handpalletwagen of een laagheffende orderpicktruck.

Voordelen:
- prijsgunstige opslag 
- makkelijke stellingbediening door pallettrucks met frontale bediening 
- manueel orderverzamelen op grondniveau 

- ergonomisch orderverzamelen langs 3 zijden 
- goede bereikbaarheid, ook bij langsstapeling van de pallet 
- bestaande palletstellingen kunnen ook achteraf met palletladen 
 uitgerust worden
Deelverpakkingen worden gewoonlijk direct van de pallet gepickt. Hiervoor 
wordt het grondniveau en eventueel nog het niveau hierboven benut. 
D.m.v. een palletlade is het mogelijk de pallet moeiteloos uit de stelling 
in de bedieningsgang te trekken. Op deze manier kan er langs 3 zijden 
worden orderverzameld.

Voordelen:
- ergonomisch orderverzamelen langs 3 zijden 
- vermijden van arbeidsongevallen – de orderpicker kan zijn hoofd niet 
 stoten aan de daarboven liggende ligger

- alternatief voor smallegangenmagazijn met geleide trucks
Een dubbeldiep opslagsysteem wordt bediend door een truck met teles-
copische vorken. Door het beperkte zicht van de heftruckchauffeur op de 
achterste pallet kan optioneel een camera tussen de vorken toegepast 
worden. De chauffeur kan dan via een beeldscherm in de heftruckcabine 
de manipulatie volgen.

Voordelen:
- hoge orderverzamelprestaties 
- besparing op magazijnoppervlakte

Brede gangen

Uittrekbare palletladen

Dubbeldiepe opslag

- voorgemonteerde stellingkaders = korte montagetijd
- geboute stellingkaders; makkelijk te herstellen bij aanrijbeschadiging
- snelle, boutloze montage van de basisbouwelementen
- bestand tegen corrosie door hoogwaardige afwerking (verzinkt of gepoedercoat)
- standaardoplossingen voor langs- en dwarsstapeling, alsook voor één- of meerplaatssysteem
- uitgebreid gamma (veiligheids-)toebehoren
- alle stellingonderdelen voldoen aan de keurmerken FEM 10.2.02 en RAL-RG 614 en aan de richtlijnen opgelegd door ZH 1/428
- grotere kaderhoogten op aanvraag
- zeer robuuste onderdelen voor lange levensduur

De specifieke voordelen van BITO-palletstellingen

PRO-palletstellingen – systeemuitvoeringen

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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- pallethoogbouwstelling met smalle gangen en orderverzameltrucks 
- orderverzamelen van omdozen op alle niveaus
De bouwwijze met smalle gangen resulteert in een optimale benutting 
van de beschikbare magazijnoppervlakte en -hoogte. Orderverzamelen en 
bevoorraden gebeurt door geleide orderpicktrucks van het type “man up”. 
Geleidingsrails (verankerde L-profielen) of inductiekabels in de vloer zorgen 
voor een perfecte truckgeleiding. 

Voordelen:
- optimale benutting van de beschikbare magazijnoppervlakte en -hoogte 
- ideaal voor een uitgebreid assortiment met een kleine tot middelgrote 
 rotatiefrequentie 
- vermijden van omstapelen, direct orderverzamelen van toeleveringspallet 
- grotere veiligheid doordat er geen „mengverkeer“ in de gangen is

Door de meerverdiepsbouwwijze kunnen meerdere personen tegelijk 
orderverzamelen. Hierdoor kunnen meer bestellingen verwerkt worden in 
dezelfde tijdspanne. De BITO-palletstellingen kunnen perfect gecom-
bineerd worden met andere stellingsystemen, zoals doorrolstellingen, 
waardoor een probleemloze integratie in het logistieke proces mogelijk is.

Voordelen:
- verwerking van groter aantal opdrachten door orderverzamelen op 
 meerdere verdiepingen tegelijk 
- optimale benutting van de beschikbare magazijnhoogte 
- stellingen zijn beter gevuld door ’random storage’-principe 
- reservepallet is steeds in buurt van orderverzamelpallet 
- geschikt voor langs- en dwarsstapeling van pallets

Optimale benutting van de magazijnruimte door het wegvallen van meerde-
re truckgangen. Hierdoor kan de oppervlaktebesparing tot 100% bedragen. 
Aangezien de stellingrijen verrijdbaar zijn, heeft men te allen tijde toegang 
tot elke palletpositie. 

Voordelen:
- zeer hoge opslagcapaciteit door optimale benutting van de 
 magazijnruimte 
- wanneer nodig kunnen van één brede gang voor heftruckbediening 
 meerdere smalle orderverzamelgangen gemaakt worden 

Naast de klassieke palletopslag met heftruckbediening wint ook de geauto-
matiseerde stellingbediening steeds meer aan belang. De hogere investe-
ringskosten zijn al snel terugverdiend door de enorme tijdswinsten tijdens 
het orderverzamelen en de snellere verwerking van opdrachten.

Voordelen:
- grote werkveiligheid door afgesloten systeem (draadwandpanelen) 
- efficiëntieverbetering door verkorte orderverzamelwegen 
- korte reactie- en levertijden 
- grote beschikbaarheid van het artikel 
- computergestuurde magazijnbediening 
- continuïteit in orderverzamel- en bevoorradingsproces 

Smalle gangen

Meerverdiepsinstallatie

Mobiele installatie

Geautomatiseerde bediening

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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Bescherming van de staander 
over een lengte van 1.000 mm.  
Deze beveiliging wordt aan de 
staander zelf vast geschroefd.

Dit profiel uit staalplaat beschermt 
de kopse zijden van de stelling.  
Het profiel wordt aan de hoekbe-
schermingen gemonteerd die de 
staanders omsluiten en op de vloer 
verankerd.

De toepassing van een tweede 
profiel onderaan is mogelijk.

Beveiliging van werkgangen bij 
enkele stellingrijen. Wordt ge-
bruikt bij de opslag van pallets 
uit één geheel om afvallen van 
de volledige pallet te vermijden.

Ook als doorschuifbeveiliging bij 
dubbele stellingrijen.

Beschikbaar in 2 uitvoeringen 
voor een bescherming langs 
2 of 3 zijden. Wordt toegepast 
bij hoekstaanders of op plaatsen 
waar er druk heftruckverkeer is. 
Deze robuuste beveiliging wordt 
middels vloerankers net voor de 
staander gemonteerd. 
Hoogte 400 mm.

Beveiliging van werkgangen bij 
enkele stellingrijen. Het robuuste 
draadpaneel met een draadraster 
van 50 x 50 mm verhindert het 
afvallen van goederen van de 
pallet.

Als alternatief bieden we een 
goedkopere, lichtere versie aan.

Staanderbescherming

Vangrail

Doorschuifbeveiliging

Aanrijbeveiliging

Draadpaneel

1  Stellingkader
2  Ligger
3  Niveau met houtvezelvloer
4  Niveau met roostervloer
5  Metalen inlegpanelen 
  (los ingelegd tussen de 
  beschermranden van de 
  liggers)
6  Metalen oplegpanelen 
  (liggen boven op de ligger)
7  Vakverdeelschot
8  Containerondersteuningen  

Type AS, 
U-vorm
bescherming 
langs 3 zijden

Type AS 40.2, 
L-vorm
bescherming 
langs 2 zijden

PRO-palletstellingen – systeemoverzicht

  9  Diepteligger
10  Dwarsligger met houten balk
11  Lastverdeelschoen
12  Draadpaneel (afvalbevei- 
   liging aan de achterkant)
13  Doorschuifbeveiliging
14  Eindkader 
   (verhoogt de stellingkaders 
   aan de kopse kant, zijdelingse 
   afvalbeveiliging)

15  Aanrijbeveiliging
16  Staanderbescherming
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De geboute stellingkaders worden gemonteerd geleverd. 
Enkele voordelen: corrosiebestendig door verzinkte uitvoering 
en hoge stabiliteit door robuuste vloerankers. Beschadigde 
onderdelen kunnen makkelijk vervangen worden.

Dankzij de inhaakverbinding 
is een snelle en voordelige 
montage mogelijk. Robuuste 
borgpennen, die niet verlo-
ren kunnen gaan, verhinderen 
het accidenteel uitliften van de 
liggers. 
- hoog draagvermogen 
- zeer goede uitstijving van 
 de stelling in lengterich- 
 ting

De metalen inlegpanelen worden 
tegen mekaar geschoven tussen 
de beschermranden van de  
liggers en vormen zo een glad 
oppervlak dat makkelijk te  
reinigen is. De bovenkant van de 
paneellegborden komt overeen 
met de bovenkant van de liggers 
met beschermrand voor een  
optimale bescherming tegen 
beschadiging bij het laden en 
uitladen.

Deze metalen, verzinkte pane-
len van 300 mm zijn voorzien 
van U-plooi aan de uiteinden. 
Hiermee worden de panelen over 
de liggers gelegd waardoor  
hoogteverlies vermeden wordt. 
De panelen worden tegen  
mekaar geschoven en vormen 
zo een glad oppervlak.

- zeer robuuste segmenten
- hoog draagvermogen

De roostervloer steunt met zijn 
hoekprofiel op de kokervormige 
liggers. Deze vloeren hebben een 
hoog draagvermogen en zijn  
bijzonder geschikt voor hoge 
puntlasten. Ook aanbevolen 
wanneer sprinklers toegepast 
worden (waterdoorlaatbaar). 
Bovendien makkelijk te zien 
wanneer het niveau beladen is. 

De liggers met hun robuuste 
beschermrand beveiligen de 
houtvezelplaat tegen eventuele 
beschadiging bij het laden en  
uitladen van de stelling. Wij  
leveren hoogwaardige  
houtvezelplaten V20 E1.
- niveau vormt één aaneen- 
 gesloten, glad oppervlak 
- hoogwaardige houtvezel- 
 plaat

De vloerondersteuningen waar-
borgen een extra hoog draag- 
vermogen van de houtvezel-
vloeren. De bovenkant van de 
houtvezelvloer komt gelijk met 
het niveau van de liggers.

- houtvezelvloer V20 E1 
- door de ondersteuningen 
 kan ook achteraf makke- 
 lijk een vloerniveau 
 gecreëerd worden

Geboute kaderverbinding met 
aanslag aan de achterkant. 
De zijdelingse opstaande rand  
waarborgt een veilige stapeling 
van draadcontainers en pallets.

Voor de ondersteuning van lasten 
in diepterichting, in het bijzonder 
van dwarsgestapelde pallets.

Stellingkader Ligger

Metalen inlegpanelen

Metalen oplegpanelen

Verzinkte roostervloer

Houtvezelvloer op liggers met beschermrand

Houtvezelvloer op vloerondersteuningen

Containerondersteuning Diepteligger
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PRO-palletstellingen – systeemuitvoering + praktijkvoorbeeld

Smalle gangen

Omdat orderpicktrucks en combitrucks niet bedoeld zijn om buiten de  
stellinggangen te functioneren en omdat orderverzameltrucks relatief 
veel plaats nodig hebben om van gang te wisselen, moet er bijzonder 
veel aandacht besteed worden aan de afzetplaats van de goederen.

Enerzijds worden aan de kopse zijde van de stellingconstructie pallets 
met verzamelde goederen afgezet en door andere apparatuur naar de 
verzendingsafdeling gebracht.

Anderzijds moeten vanuit het buffermagazijn volle reservepallets voor de 
orderverzameling aangevoerd worden om onderbrekingen of onvolledige  
leveringen te vermijden.

De oplossing bestaat uit vrije uitkragende palletposities op verschillende 
niveaus. De pallets worden door de orderverzameltrucks zijdelings afgezet 
en door de “vorkheftrucks voor het horizontaal transport“ vooraan opgehaald.

Smallegangenmagazijn
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IGEPA
Papiergroothandel

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- palletmagazijn met smalle-gangen-trucks type “man-omhoog“
- orderverzamelen op het vloerniveau met bufferopslag erbovenop
- pallets met speciale afmetingen voor gesneden papier
- niveaus met houten roostervloeren met speciale afmetingen – 
 (voldoen aan brandveiligheidrichtlijnen)

- vele palletposities op een klein magazijnvolume

- veilig werken ondanks de vrij verrijdbare orderverzameltrucks in de 
 smalle gangen

- houten roostervloeren met een hoog draagvermogen laten opslag van 
 pallets met speciale afmetingen toe

De Igepa-groep is een van de Europese marktleiders in papiergroothandel 
en heeft meer dan 40.000 klanten. In het distributiecentrum worden volledige 
pallets door een inductiegeleide smalle-gangen-kraan (type ‘man-up’) in de 
palletstellingen gezet. Voor de grotere orders worden soms ook volledige 
pallets weer uit de stelling genomen voor verzending. Doorgaans worden 
echter orderverzameltrucks ingezet om vanuit het vloerniveau en het eerste 
niveau te orderpicken.

De installatie is voorzien van zowat alle veiligheidsaccessoires: vangrails aan 
de kopse zijde van de stelling, staanderbeschermers aan gangzijde, veranker-
de U-vormige aanrijbeveiliging aan iedere staander, doorduwbeveiliging bij 
dubbeldiepe opslag.
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PRO-palletstellingen – systeemuitvoering + praktijkvoorbeeld

Orderverzamelen op het grondniveau

Door middel van een palletlade is het mogelijk een pallet moeiteloos uit 
een stelling te trekken in de bedieningsgang. Op deze manier wordt de rug 
gespaard en kan er langs 3 zijden ergonomisch worden orderverzameld.

Deze uittrekbare palletplaatsen worden vooral ingezet wanneer vrij zware of 
onhandige artikelen verzameld moeten worden.

Een ander voordeel van dit systeem is dat de pallets, door de verbeterde  
toegankelijkheid, nu niet dwarsgestapeld moeten worden. Dwarsgestapelde 
pallets leiden tot langere orderverzamelwegen.

Het is systeemtechnisch mogelijk dat slechts één palletlade tegelijkertijd  
uitgetrokken wordt om onbalans te vermijden.

Afhankelijk van de pallet- en grijphoogte kunnen het grondniveau of de  
bovenliggende liggerniveaus met een palletlade uitgerust worden.

Uittrekbare palletladen

Palletlade direct op de vloer Palletladen op de vloer en op liggers
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Gebruik van andere stellingtypes op grondniveau

Dit is een orderverzameltechniek die vaak voorkomt bij het samenstellen van 
een order direct van de pallet. Deze techniek is doorgaans aangewezen bij een 
klein artikelassortiment, een middelgrote rotatie en grotere orderverzamelhoe-
veelheden per artikel. Ten behoeve van het orderverzamelen worden 
de orderverzamelpallets op het grondniveau beschikbaar gesteld.

Afhankelijk van het type artikel dat verzameld moet worden, kunnen op grond-
niveau andere stellingtypes toegepast worden, bijvoorbeeld doorrolstellingen 
voor bakken of dozen of inschuifstellingen met daarboven de palletbuffer.

Het is ook vrij eenvoudig en kostengunstig om het vloerniveau en het eerste 
niveau van uw bestaande palletstellingen om te vormen tot doorrolniveaus. 
Dit kunt u doen met behulp van de BITO-staanderadapters waaraan de door-
rolniveaus gehangen worden. Bij goederen met minder goede loopeigen-
schappen worden rollenbaantjes ingezet. 

Voor korte loopwegen en een compacte opslag zijn legbordstellingen geschikt. 
In de palletniveaus erboven kan de reservestock van een artikel opgeslagen 
worden (dichtbij de orderverzamelpositie van dat artikel).
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PRO-palletstellingen – praktijkvoorbeelden

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- smallegangenmagazijn met inductiegeleide verzameltrucks
- groot aantal schoringen door hoogbouw
- een deel van de stellingkaders zijn voorzien van X-schoren
- meubeldepots met verzendingsterminal
- ruimte boven de gangwisselplaatsen van de trucks is eveneens 
 voor de opslag benut

- veilig transport van de goederen 

- snelle belading van de vrachtwagens

- compacte opslag

Het meubelbedrijf Rieger heeft meerdere vestigingen in Duitsland. Het is een 
familiebedrijf dat inmiddels reeds door de 3de generatie wordt geleid.

In het verdeelcentrum worden rolcontainers van verschillende afmetingen 
gebruikt bij het orderverzamelen. Ongeveer 70% van de artikelen worden op 
deze manier verzameld. Voordeel is dat de verzending snel kan gebeuren aan-
gezien de rolcontainers met de artikelen zo de vrachtwagen in gerold worden.

Möbel Rieger
Detailhandel meubelen
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- hoogbouwmagazijn 
- 6.000 palletposities in drie hoogten
- drie stellinggangen volledig geautomatiseerd
- orderverzamelen uit 24.000 opslagposities in totaal: 
 uit pallets, doorrolkanalen en legbordstellingen

- geen vuil tussen de smallegang- en de orderverzamelzone

- tijdsbesparing door kleine verpakkingen op pallets op te slaan

- pick-by-voice: handen vrij; hogere concentratie, minder fouten

In het centrale magazijn van deze groothandelaar in kantoorbenodigdheden 
worden de artikelen met een smallegangtruck uit de hoogbouwstelling geno-
men. Deze worden dan naar de orderverzamelomgeving gebracht, opgeslagen 
in legbordstellingen of doorrolniveaus of als volledige pallet beschikbaar 
gesteld.

Om tijd te sparen, worden kleine verpakkingen zoals kartonnen dozen tijdens 
het orderverzamelen tussentijds op pallets opgeslagen. Hierdoor kunnen 
meerdere artikelen/verpakkingen in één keer verzameld worden. De smalle 
gang wordt veiligheidshalve gescheiden van de orderverzamelomgeving via 
een hekwerk. De artikelen zijn ingedeeld in A,- B-, C- en D-artikelen.

Soennecken
Kantoor- en schrijf- 

benodigdheden
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PRO-palletstellingen – systeemuitvoering + praktijkvoorbeeld

Brede gangen

De meest courante oplossing is de bouwwijze 
met brede gangen. De bediening gebeurt door 
pallettrucks met frontale bediening, reach trucks 
of orderverzameltrucks.

Hoe breed de gangen moeten zijn, hangt af van 
het type truck dat ingezet wordt. 

Voordelen: eenvoudige techniek en opslagwijze 
met een minimum aan kosten. De trucks kunnen 
zowel voor bevoorrading als uitname gebruikt 
worden. De onderste niveaus kunnen bediend 

worden door een handpalletwagen of een laag-
heffende orderverzameltruck. Het nadeel ligt in 
het feit dat er meer vloeroppervlakte nodig is in 
vergelijking met het smallegangenmagazijn.

Brede-gangen-magazijn
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Van Eupen
Logistieke dienstverlener

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- palletstellinginstallatie als voorraad- en buffermagazijn
- drieverdiepsinstallatie met legborden als voorraadmagazijn voor 
 kleine onderdelen
- het orderverzamelen gebeurt manueel

- alle artikelen zijn direct bereikbaar

- zeer flexibel bij wijzigingen in het artikelassortiment

- korte reactie- en leveringstijden door snelle aanpassing van het aantal 
 orderverzamelaars

- vele opslagposities op een kleine vloeroppervlakte

- optimaal gebruik van de hoogte van de hal

Deze logistieke dienstverlener beschikt over 100.000 m² magazijnoppervlakte 
verspreid over 17 vestigingen in Duitsland. 

In één van deze logistieke centra in Unna worden volledige pallets met behulp 
van reach trucks in palletstellingen opgeslagen. Afhankelijk van de vraag worden 
de pallets verplaatst naar de orderverzamelomgeving. Hier worden de deelver- 
pakkingen van de pallet manueel verzameld op het vloerniveau, voor de hogere 
niveaus wordt een ‘man-up’-verzameltruck gebruikt.
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PRO-palletstellingen – systeemuitvoering + praktijkvoorbeeld

Eén-positie-systeem

Het één-positie-systeem voor pallets is een 
palletstellinginstallatie waarbij bepaalde tech-
nieken van het automatische bakkenmagazijn 
gebruikt worden.

Het systeem kan bijvoorbeeld ingezet worden 
voor de opslag van compacte draadwandcon-
tainers (met de afmetingen van een norm-pallet) 
– echter rusten deze niet op liggers zoals bij 
palletstellingen, maar op oplegprofielen zoals 
bij een automatisch bakkenmagazijn. 

In de meeste gevallen bestaat het éénpositie-
syseem uit een stellinginstallatie met één of 

meerdere gangen, één stellingbedienings-
apparaat op rails per gang, orderverzamel- 
posities, techniek voor intern transport, een 
‘pick & deposit’-positie en computersturing.

Eén-positie-systeem
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AMAZONEN WERKE
Landbouwmachines

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- palletstellinginstallatie als orderverzamelmagazijn
- bediening met smalle-gangen-trucks op rails
- éénplaatssysteem

- snellere verwerking van de klantenorders (in deze branche een ‘must’)

- kortere interne transport- en doorlooptijden

- meer ingrijphoogte in de draadwandcontainers door éénpositieopslag

- meer opslagposities mogelijk door smalle-gangen-techniek

De firma ‘Amazonen Werke’ produceert en verdeelt landbouwmachines. 
De beslissing werd genomen om alle bestaande magazijnen te centrali- 
seren op één locatie. 

Hierdoor kan de firma een snellere productie en verzameling van de 
machines garanderen. 90% van de machines en apparaten staan op 
draadwandcontainers, 10% op standaard-europallets.
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Palletstellingen – inrijstellingen

Inrijstellingen maken het mogelijk per opslagniveau meerdere pallets in diepterichting 
achter mekaar op te slaan. Op deze manier wordt een optimale oppervlakte- en 
ruimtebenutting bereikt (te vergelijken met blokopslag).

Bij toepassing van dit systeem moet bij het inzetten en uitnemen van de pallets een 
bepaalde cyclus in acht worden genomen.

Inrijstellingen worden vaak toegepast voor de opslag van drukgevoelige of instabiele 
lasten, grote opslaghoeveelheden en een klein tot middelgroot aantal verschillende  
artikelen met een beperkte omslag.

Een lange opslagduur komt bijvoorbeeld voor bij seizoensgebonden artikelen.

Inrijstellingen
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Opslagsysteem
- buffermagazijn, magazijn seizoensgebonden artikelen

Bediening
- pallettruck voor frontale bediening met een mastbreedte van
 max. 950 mm

Opslagwijze
- dwarsopslag
- meerdere pallets achter mekaar

Oppervlakte-/volumebenutting
- hoge benutting van de magazijnruimte
- middelmatige oppervlaktebesparing

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“.

Informatie over ons uitgebreide gamma 
vindt u in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

Gepalletiseerde goederen
Rotatiesnelheid
- voor grote hoeveelheden per artikel
- klein tot middelgroot artikelassortiment
- lage rotatiesnelheid

Eigenschappen opslaggoed
- drukgevoelig
- instabiel

Productinformatie

Documentatie

Opslaggoed
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Palletstellingen – inrijstellingen

Op de plattegronden in dit 
voorbeeld gaan we uit van een 
stellingsysteem voor pallets van 
6 stellingrijen, 12 palletplaatsen 
per niveau en 4 opslagniveaus 
(incl. grondniveau).

De enorme oppervlaktebesparing 
bij toepassing van inrijstellingen 
wordt al meteen duidelijk.

Ook bij een zijaanzicht is de com-
pacte stapeling duidelijk.

Klassieke palletstellingen Inrijstellingen voor pallets Praktijkvoorbeeld

Rendabiliteit

In vergelijking met de klassieke palletstellingen zijn inrijstellingen een  
goedkoper alternatief voor een compacte palletopslag. De magazijnruimte 
die u daarbij uitspaart, kan eventueel gebruikt worden voor een verdere  
uitbreiding.

Per gang worden normaal meerdere pallets van één artikel opgeslagen. De 
pallets worden in de omgekeerde volgorde ontladen als ze geladen werden. 

- goedkoper alternatief voor palletopslag
- oppervlaktebesparing
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De principiële voordelen van inrijstellingen

- compacte stapeling
- geschikt voor drukgevoelige of instabiele goederen
- veilige opslag van pallets met ongelijk verdeelde belastingen
-  grote volumebenutting door compacte opslagwijze

De specifieke voordelen van BITO-inrijstellingen

- stellingkaders van de beproefde BITO-palletstellingen
- opslagniveaus instelbaar in de hoogte per stap van 75 mm
- robuuste palletondersteuningsprofielen
- makkelijke, snelle montage door inhaakconsole  
 (voor pallets zonder overlading)
- veilige opslag van de pallets door trechtervormige zijkant van 
 het oplegprofiel
- hoge stabiliteit door oordeelkundig geplaatste kruisschoren
- alle onderdelen in verzinkte uitvoering

Systeemvoordelen
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Inrijstellingen – systeemoverzicht

1  Stellingkader
2  Console
3  Doorlopend oplegprofiel
4  Geleidingsprofiel  
  (lastverdeler) met invoer- 
  trechter
5  Aanrijbeveiliging type EF
6  Aanrijbeveiliging type AS40.2

De pallettruck heft de pallet op tot  
de gewenste hoogte voor de inrij-
stelling en rijdt dan het kanaal in. 
De mast mag daarom niet breder 
zijn dan 900 mm om vlot tussen de 
oplegprofielen te kunnen rijden.

Pallet zonder overlading 
- inhaakconsole

Pallet met overlading 
- geboute console
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De stellingkaders uit het beproefde 
palletstellingensysteem worden 
ook ingezet bij inrijstellingen. De 
bouwelementen zijn aan mekaar 
vastgeschroefd zodat de stelling-
kader zeer geschikt is bij hoge 
belastingen. De kaders worden met 
mekaar verbonden door langs- en 
dwarsuitstijvingen. Samen met de 
diagonale en horizontale kruisscho-
ren zorgt dit voor een zeer stabiele 
constructie.

- robuuste onderdelen 
- hoog draagvermogen

Deze console is voorzien van 
3 robuuste haken waarmee hij 
inhaakt in het gatenpatroon van 
de staander.  Bijkomende veilig-
heidshaken zorgen voor een extra 
beveiliging tegen een onbedoeld 
uitlichten van de console.

- snelle, boutloze montage  
- verstelbaar in de hoogte 
 per stap van 75 mm 
- hoog draagvermogen

Wordt op de consoles geschroefd. 
Door het brede oplagevlak en de 
trechtervormige zijkant van het 
profiel kunnen de pallets op een 
veilige manier opgenomen en 
neergezet worden in het kanaal.

- veilige opname van de 
 pallets 
- robuuste bouwelement

Optioneel kunnen de inrijkanalen 
uitgerust worden met geleidings-
profielen. Dit profiel zorgt ervoor 
dat de heftruck niet naar links 
of rechts uitwijkt in het kanaal. 
Tegelijk doet het profiel dienst als 
lastverdeler bij vloeren van min-
der goede kwaliteit.

- lastverdeler 
- geleiding van de heftruck 
- invoertrechter

Wordt gebruikt bij pallets met 
overlading. De aangeschroefde 
console ondersteunt de pallet en 
garandeert een stabiele opslag 
ervan.

- voor pallets met 
 overlading

Deze U-vormige stalen beveiliging 
wordt voor de hoekstaanders aan 
de orderverzamelzijde geplaatst 
en beschermt de staander langs 
2 zijden tegen mogelijk aanrij-
schade van heftrucks. 
(Overige: zie type 40.1)

Deze L-vormige (hoek < 90°) 
stalen beveiliging wordt voor de 
(middelste) staanders aan de 
orderverzamelzijde geplaatst en 
beschermt de staander tegen 
mogelijk aanrijschade van hef-
trucks.

- beschermt de staander 
 tegen mogelijke aanrijschade 
- 400 hoog 
- optische signalisatie door 
 duidelijk geel-zwarte 
 strepen

Stellingkaders Inhaakconsole

OplegprofielGeleidingsprofiel (lastverdeler) met invoertrechter

Geboute console

Aanrijbeveiliging type AS 40.2Aanrijbeveiliging type EF
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Palletdoorrolstellingen

Doorrolstellingen voor pallets worden steeds belangrijker in de magazijninrichting. 
De gebruikers ervan beseffen dat palletdoorrolstellingen tot een verregaande rationali-
sering kunnen leiden. In het verleden werd dit systeem voornamelijk ingezet als klassiek  
buffermagazijn binnen het productieproces of in de opslag- en verzendingsafdeling. 
Tegenwoordig worden palletdoorrolsystemen ingezet om het FIFO-principe te realiseren. 
Daarnaast kunnen inschuifstellingen (volgens het LIFO-principe) een plaatsbesparende 
oplossing bieden.

De compacte bouwwijze van de doorrolkanalen boven en naast mekaar garandeert een 
optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het gebouw. In vergelijking met conven-
tionele palletstellingen wordt zelfs een ruimtebesparing tot 60% gerealiseerd. Door het 
automatisch doorrollen van de volgende pallet uit de buffer worden wachttijden tijdens 
het orderverzamelen vermeden.

Palletdoorrolstellingen
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Opslagsysteem
- orderverzamelmagazijn, buffermagazijn, magazijn ter voorbereiding
 van vrachtwagenladingen in verzendzone, omslagmagazijn

Bediening
- manueel, frontaal, zijdelings en geautomatiseerd; met handpalletwagen,
 stapelaars, reachtruck, palletheftruck

Opslagwijze
- dwars- of langsopslag

Oppervlakte-/volumebenutting
- vloeroppervlakte: hoog; gebouwvolume: middelmatig

Rotatiesnelheid
- voor A- en B-artikelen: lage tot middelmatige rotatiesnelheid

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“.

Informatie over ons uitgebreide gamma 
vindt u in onze productcatalogus
“De OPSLAGeXPeRT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

Euro-pallet                     800 x 1.200 mm

Industrie-pallet                 1.000 x 1.200 mm

Brouwerijpallet                 1.000 x 1.200 mm

Chemie-pallet                 1.200 x 1.200 mm

Düsseldorfer-pallet                    800 x    600 mm

Chep-pallet                 1.000 x 1.200 mm

Hygiënische pallet uit kunststof  800 x 1.200 mm

Hygiënische pallet uit kunststof  1.000 x 1.200 mm

Klantspecifi eke pallet

Productinformatie

Documentatie

Opslaggoed                                        Breedte x lengte

Uittrekbare palletplaats               pagina 127

Uitnameplaats voor handpallettrucks             pagina 126

Opklapbare rollenbaan               pagina 127

Neerklapbare rollenbaan               pagina 129

Systeemspecifi eke oplossingen
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Palletdoorrolstellingen

Dit voorbeeld vergelijkt 2 systeem- 
oplossingen voor de opslag voor 
36 verschillende artikelen.

Het doorrolsysteem onderscheidt 
zich door zijn compactere en over-
zichtelijkere opslagwijze.

De 36 verschillende artikelen  
bevinden zich allemaal binnen  
heftruckbereik aan de voorzijde van 
de stellinginstallatie. Iedere pallet 
bevoorraadt zichzelf doordat deze 
vanzelf naar de orderverzamelzijde 
rolt. Alle artikelen zijn permanent 
beschikbaar door de beschikbare 
reservevoorraad.

Door het wegvallen van overbodige 
gangen en door de compacte  
opslagwijze wordt er een ruimte-
besparing tot 60% gerealiseerd. 

De strikte scheiding van de bevoor-
radings- en de orderverzamelzone 
voorkomt wederzijdse storing van 
de processen en doet de omslag-
snelheid verhogen.

Korte rijtijden verhogen de produc-
tiviteit. Dit geldt in het bijzonder 
voor de toepassing van voorberei-
ding van vrachtwagenladingen in 
verzendzones.

De info- en grijptijden blijven voor 
beide oplossingen gelijk, maar er 
wordt een enorme verkorting van de 
rijtijden gerealiseerd.

Hierdoor stijgt de productiviteit van 
de medewerkers waardoor er ook 
meer pallets in dezelfde tijdspanne 
verzameld kunnen worden.

Klassieke palletstelling Doorrolstelling voor pallets Vergelijking

Orderverzamelzijde

Bevoorradingszijde

 Rendabiliteit

Looptijd

Informatie- 
tijd

Grijptijd

Looptijd

Informatie- 
tijd

Grijptijd

Kosten sparen
De voorraadrotatie heeft een 
beslissende invloed op de kost 
per palletplaats.

Bij een voorraadrotatie vanaf 
20 maal per jaar is een dynamisch 
systeem pas echt rendabel en 
kunnen er effectief kosten 
gespaard worden. Ko

st
 p

er
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s 
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Voorraadrotatie per palletplaats per jaar

Palletdoorrolstelling

Palletstelling
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De principiële voordelen 
van palletdoorrolstellingen

- compacte opslag en optimale benutting van de beschikbare 
 opslagruimte, terwijl overbodige gangen wegvallen
- tot 60 % ruimtebesparing in vergelijking met conventionele 
 palletstellingen
- in tegenstelling tot blokstapeling zijn in dit systeem alle 
 opgeslagen artikelreferenties direct bereikbaar
- goederenopslag volgens het FIFO-principe (first in – first out) 
 vereenvoudigt het toezicht op houdbaarheidsdatum van 
 producten en op productieloten en -series
- het systeem is uiterst geschikt voor het verzamelen van snel 
 roterende artikelen: de grote voorraad voorkomt wachttijden
- de scheiding van de bevoorradingszone en de orderverzamelzone   
 voorkomt wederzijdse storing en verhoogt de productiviteit van de  
 medewerkers
- er kunnen specifieke transportmiddelen ingezet worden
- de producten rollen vanzelf naar de orderverzamelzijde, waardoor   
 de totale interne transporttijd in een bedrijf verkort wordt

De specifieke voordelen 
 van BITO-palletdoorrolstellingen

- de dragende structuur is overgenomen van het beproefde 
 palletstellingensysteem
- d.m.v. geschroefde liggers zijn de rollenbanen traploos regelbaar   
 in de hoogte en kan de helling nagesteld worden
- doordachte veiligheidsaccessoires en onderdelen
- keuze tussen rollenbanen en rollenrails voor de meest optimale   
 installatie

Systeemvoordelen

Werkt volgens het FIFO-principe (first in first out). Aan iedere 
stellingblok worden de afzonderlijke kanalen aan de bevoorradings-
zijde gevuld met pallets. Het orderverzamelen gebeurt aan de tegen-
overliggende zijde. FIFO-principe wordt altijd toegepast.

Voordelen:
• geschikt voor automatisering (deels of volledig) 
• optimale benutting van de beschikbare ruimte van het gebouw 
• gescheiden orderverzamel- en bevoorradingszones 
• computersturing mogelijk voor papierloos orderverzamelen 
• het voorbereiden van vrachtwagenladingen in de verzendingszone

Werkt volgens het LIFO-principe (last in first out). De bevoorrading 
gebeurt door de pallets m.b.v. een heftruck tegen de helling in op te 
duwen. Bij het uitnemen van een pallet kan met de snelheid van de 
rij aanrollende pallets tijdens het achteruit rijden goed controleren. 
Hierdoor moeten er geen remrollen of palletseparators geplaatst 
worden en is dit systeem prijsgunstiger. 

Voordelen:
• plaatsbesparend systeem met slechts één bedieningsgang 
• optimale benutting van de beschikbare ruimte van het gebouw 
• in tegenstelling tot een inrijstelling zijn alle artikelreferenties 
    bereikbaar aan de voorzijde van de installatie 
• vooral geschikt bij een groot artikelassortiment

BITO-doorrolsysteem voor pallets BITO-inschuifsysteem voor pallets
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Palletdoorrolstellingen – systeemuitvoeringen

Op het bovenste niveau gebeurt de bufferopslag van pallets die voor de  
bevoorrading van het grondniveau gebruikt worden. Het orderverzamelen 
en bevoorraden gebeurt in dezelfde gang. In de andere gang worden de 
bufferpallets in het grondkanaal geplaatst.

Voordelen:
- opslag volgens het FIFO-principe (first in - first out)

- kanalen met tegengestelde hellingen 
- voor grote hoeveelheden van eenzelfde artikel
Op het 1ste en 2de  niveau gebeurt de bufferopslag van pallets die voor de  
bevoorrading van het grondniveau gebruikt worden. Het orderverzamelen 
van de artikelen gebeurt in een gescheiden orderverzameltunnel.

Voordelen:
- opslag volgens het FIFO-prinzipe (first in - first out) 
- veilige werkwijze door gescheiden bevoorradings- en order- 
 verzamelgangen 
- de orderverzamelaars en de bevoorraders hinderen elkaar niet

- prijsgunstige inschuiftechniek 
- voor grote hoeveelheden van eenzelfde artikel
Voor de korte bufferkanalen wordt de inschuiftechniek toegepast. Deze 
techniek is goedkoper aangezien er geen remtechniek van toepassing is.

Voordelen:
- veilige werkwijze door gescheiden bevoorradings- en order- 
 verzamelgangen 
- optimale benutting van de beschikbare hoogte van het gebouw 
- voldoende orderverzamelvoorraad binnen bereik 
- groot aantal opslagplaatsen op een kleine magazijnoppervlakte

- voor grote hoeveelheden van eenzelfde artikel
Op grondniveau bevindt zich de centrale orderverzameltunnel. 
Hierboven bevinden zich de inschuif- of doorrolkanalen voor bufferopslag 
waardoor er een continu orderverzamelproces kan plaatsvinden. Met  
behulp van doorrolkanalen in tegengestelde richting kunnen beide order-
verzamelzijden bevoorraad worden.

Voordelen:
- maximale benutting van de magazijnhoogte 
- veilige werkwijze door gescheiden bevoorradings- en order- 
 verzamelgangen

Kanalen met tegengestelde helling

Met gescheiden orderverzameltunnel

Bufferniveaus met inschuiftechniek

Met centrale orderverzameltunnel

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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- manueel orderverzamelen van individuele artikelen 
- voor grote hoeveelheden van eenzelfde artikel 
- snelle bevoorrading mogelijk door orderverzameltruck
Door gebruik te maken van een orderverzameltruck bediend door een mede-
werker kunnen de 3 orderverzamelniveaus altijd snel bevoorraad worden. 

Voordelen:
- betere bereikbaarheid van de artikelen dankzij de dwarsstapeling van de  
 pallets 
- voldoende orderverzamelvoorraad binnen bereik 
- maximale hoogtebenutting van de ruimte 
- sneller verwerken van opdrachten door gelijktijdig orderverzamelen 
 op meerdere niveaus

- manueel orderverzamelen van individuele artikelen 
- voor grote hoeveelheden van eenzelfde artikel 
- artikelgeoriënteerd orderverzamelen, ook “batch picking”genoemd
Door gebruik te maken van stellingbedieningskranen (geen manuele bediening 
nodig) kunnen de 3 orderverzamelniveaus altijd snel bevoorraad worden.

Voordelen:
- betere bereikbaarheid van de artikelen dankzij de dwarsstapeling 
 van de pallets 
- voldoende orderverzamelvoorraad binnen bereik 
- sneller verwerken van opdrachten door gelijktijdig orderverzamelen 
 op meerdere niveaus 
- computergestuurde, automatische bevoorrading direct van de buffer

- manueel orderverzamelen van individuele artikelen 
- voor kleine hoeveelheden van eenzelfde artikel 
- snelle bevoorrading mogelijk door stellingbedieningskranen
De ingezette smallegangentrucks en bedieningskranen zijn bemand. De  
orderverzamelaar heeft hierdoor een directe, snelle toegang tot alle  
artikelen in het kanaal.

Voordelen:
- betere bereikbaarheid van de artikelen dankzij de dwarsstapeling 
 van de pallets 
- voldoende orderverzamelvoorraad binnen bereik 
- maximale hoogtebenutting van de ruimte 
- optimale benutting van magazijnruimte 

- orderverzamelen en bevoorraden van volledige pallets (bv. voor 
 het voorbereiden van vrachtwagenladingen in de verzendingszone) 
- voor verzamelorders met grote hoeveelheden per artikel, met een 
 snelle voorraadrotatie
Door de gescheiden orderverzamel- en bevoorradingsgangen worden 
opstoppingen voorkomen en stijgt de productiviteit van de heftruckchauffeurs.

Voordelen:
- korte afstanden tussen de plaats van het orderverzamelen en de 
 verzendingszone 
- permanente beschikbaarheid van de artikelen; de pallets rollen 
 vanzelf naar de orderverzamelzijde

Bevoorraden m.b.v. smallegangentruck

Bevoorraden m.b.v. stellingbedieningsapparatuur (kraan)

Bevoorraden m.b.v. smallegangentruck en orderverzamelen met manbediende kraan

Orderverzamelen van volledige pallets

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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1  Geboute ligger 
  voor de traploze regeling van 
  de helling

2  L-ligger 
  - beschermt de rollenbaan 
  - hoogtebesparend

3  Lichtlopende BITO-draagrol 
  met stalen kogellager

4  BITO-remdraagrol 
  voor een gelijkmatig en zacht 
  aanlopen van de pallet

5  Ingavegeleiding
6  Rollenbaanbescherming
7  Zijprofiel van de rollenbaan

  8  Rollenbaanverbinding
  9  Opvulligger rechtstreeks op 
   vloer verankerd
10  Mechanische palletseparator
11  Mechanische palletseparator 
   midden in kanaal 
   bij diepe kanalen, vermindert 
   druk op 1ste pallet

12  Oploopschoenen 
   voor kanalen zonder pallet- 
   separator

13  Hand-/voetontgrendeling
14  Uitnameplaats voor hand- 
   palletwagen

15  Uitnameplaats met 
   tweegedeelde rollenbaan
16  Bevoorradingsplaats met 
   driegedeelde rollenbaan
17  Rollenbaan voor gemengd 
   gebruik  
   (Euro- en industriepallets)

18  Opklapbare rollenbaan
19  Dwarsgestapelde pallet
20  Langsgestapelde pallet

VeILIGHeIDSOnDeRDeLen
21  Aanrijbeveiliging 
   ter bescherming staanders aan 
   de hoeken van de installatie

22  Staanderbescherming
23  Veiligheidsnetwanden
24  Doorgaand profiel als aanrij- 
   beveiliging

Rollenbanen

Palletdoorrolstellingen – systeemoverzicht
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Onderhoudsvrije kogellagers met 
een slechts zeer kleine wrijving 
zorgen voor een probleemloos 
aanlopen van de pallet.

- hoog draagvermogen 
- eenvoudig te monteren

Geschikt voor groot gewichts-
spectrum pallets. Geen instellen 
of bijstellen nodig; inbouwen en 
klaar!

In de regel wordt er één remrol 
per palletlocatie gemonteerd.

- makkelijke montage 
 zonder hoogte-instelling 
- vangt belastingen op 
- lange levensduur; onder- 
 houdsarm en minimale 
 verslijting 

Vermijdt beschadiging aan de 
draagrollen door aanrijding van 
heftrucks. Wanneer L-liggers 
ingezet worden aan de bevoor-
radings- of orderverzamelzijde, 
is het niet noodzakelijk de rollen-
baanbescherming toe te passen.

- zeer robuust onderdeel 
- ter bescherming van de 
 draagrollen

Wanneer de lege pallet verwijderd 
is, kan de palletseparator d.m.v. 
een hendeltje ontgrendeld wor-
den. Zo kan de eerstvolgende 
pallet naar de uitnamepositie 
rollen.

- mogelijk afzonderlijke 
 colli te verzamelen 
- pallet kan eerst veilig 
 weggenomen worden en 
 na ontgrendelen loopt de 
 voorraadpallet door 
- robuuste constructie

Wordt aan de bevoorradings-
zijde, net achter de stelling, 
gemonteerd. Dit profiel voorkomt 
aanrijdingen van heftrucks tegen 
de stelling.

- vaste afstand van de 
 trucks tegenover de stelling 
- beveiliging tegen  
 aanrijschade 

Worden aan de bevoorradings-
zijde direct aan de zijprofielen van 
de rollenbaan gemonteerd. 

- voor een makkelijk en 
 gecentreerd inzetten van 
 pallets 
- eenvoudig te monteren

Aan de uitnamezijde is een auto-
matische, mechanische palletse-
parator gemonteerd, om de eerst 
ingevoerde pallet te scheiden 
van de volgende pallets. Hierdoor 
wordt de stuwdruk van de pallets 
opgevangen zodat de pallets 
veilig kunnen worden uitgenomen. 
Na uitname van de eerste pallet 
loopt de volgende pallet vanzelf 
naar de uitnamepositie. 
- veilig uitnemen van pallets 
- automatisch narollen

Wordt aan de zijkant van de 
stelling gemonteerd om een zijde-
lingse toegang tot het kanaal te 
verhinderen.

- voldoet aan strenge 
 Duitse veiligheidsvoor- 
 schriften 
- voorkomt ongevallen 
- draadraster 50 x 50 mm

Lichtlopende BITO-draagrol BITO-remdraagrol

Rollenbaanbescherming

Hand-/voetontgrendeling

Doorgaand profiel als aanrijbeveiliging

Ingavegeleiders

Mechanische palletseparator

Zijdelingse veiligheidsnetwand

geen onderhoud nodig halfjaarlijkse inspectie

afgewerkt met epoxy-polyester 
poedercoating in geel, RAL 1003

afgewerkt met epoxy-polyester 
poedercoating in geel, RAL 1003

afgewerkt met epoxy-polyester 
poedercoating in geel, RAL 1003

afgewerkt met epoxy-polyester 
poedercoating in geel, RAL 1003

afgewerkt met epoxy-polyester  
poedercoating

afgewerkt met epoxy-polyester 
poedercoating in geel, RAL 1003
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Palletdoorrolstellingen – rollenbanen – praktijkvoorbeelden

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- orderverzameltunnel met doorrolkanalen voor stukgoederen en 
 pallets
- palletbuffer zowel boven de tunnel als ook in een aparte doorrol- 
 stelling en in palletstellingen 
- dubbelzijdig uitgevoerde draagarmstelling uitgerust met bakken

- sneller orderverzamelen door kortere loopwegen 

- verkorting van de orderdoorlooptijden

- storingvrij werken door gescheiden bevoorradings- en orderverzamel- 
 gangen 

- grote reservevoorraad voor de orderverzamelaars door 6 m diepe kanalen

- goede benutting van de magazijnruimte

- stricte toepassing van het FIFO-principe

VET-concept produceert evenwichtige voedingsmiddelen voor dieren. Om 
‘first in first out’ te kunnen realiseren, werd een orderverzameltunnel met 
doorrolkanalen voor stukgoederen en pallets in de installatie geïntegreerd. 
In de doorrolkanalen worden de artikelen in verschillende verpakkingsvormen 
opgeslagen: in BITO-kunststofbakken met handvaten, in de oorspronkelijke 
‘doorrolgeschikte’ verpakking en in zakken op Euro-pallets. 

Met behulp van een orderverzamellijst worden de artikelen verzameld in een 
BITO-bak type “MB” (afmetingen B600 x L800 x H320 mm). Bevoorrading 
gebeurt via de palletbuffer. De bakken met alle verzamelde artikelen worden 
via een transportband naar de verpakkingsafdeling geleid.

VeT Concept
Dierenvoeding
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ASSIST GmbH
Artikelen voor thuiszorg

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- met orderverzameltunnel
- orderverzamelen met pallettrucks voor smalle gangen
- doorrolpalletbuffer

- optimale benutting van magazijnruimte door de compacte opslag

- “first in – first out“-principe bij doorrolkanalen

- grote flexibiliteit bij wijziging van het artikelassortiment

- veel orderverzamelstations op een kleine oppervlakte

- veiligheid door gescheiden bevoorradings- en orderverzamelgangen

- comfortabele werksituatie voor orderverzamelaars door de bedien- 
 vriendelijke opstelling met orderverzameltrucks

De orderverzamelgang is voorzien van statische palletplaatsen die door de 
bovengelegen doorrolkanalen worden bevoorraad. De helling van de rollen-
banen wisselt telkens af, zodat de orderverzameltunnel aan beide zijden vol-
gens het FIFO-principe bevoorraad kan worden.  
Iedere tunnel is ook voorzien van een transportband (“pick-to-belt“-principe). 
De gepickte artikelen worden op deze afvoerband geplaatst en later pas 
gesorteerd per bestelling/klant. Aan de voorkant van de stelling bevinden zich 
ook statische palletopzetplaatsen waar volledige pallets opgeslagen worden. 
Deze worden bediend door een reachtruck.

Bediening van de palletstellingen gebeurt door een smallegangentruck met 
telescoopvorken. De rollenbaan is daarom aan de orderverzamelzijde gedeeld 
uitgevoerd. Het bijzondere aan deze installatie is dat de orderverzameltunnel 
en de bedieningsgangen voor de railgeleide smallegangentrucks zeer dicht 
bij elkaar liggen. Voor de veiligheid werd een optische personendetectie in de 
orderverzamelgangen voorzien.
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Palletdoorrolstellingen – rollenbanen – praktijkvoorbeelden

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- met orderverzameltunnel
- orderverzamelen van verpakkingseenheden op het grondniveau
- inschuif-palletbuffer

- sneller orderverzamelen door kortere loopwegen

- storingvrij werken door gescheiden bevoorradings- en 
  orderverzamelgangen

- snelle herbevoorrading

Per kanaal worden 2 pallets achter elkaar opgeslagen. 
Niveau 2, 3 en 4 zijn voorzien als inschuif-palletbuffer voor 3 pallets achter 
elkaar per kanaal. 

ALCAR Autoteile GmbH
Groothandel autovelgen
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- palletdoorrolstelling met 800 palletposities
- op het platform: inschuifstelling voor 330 pallets
- palletstelling met opvangbakken voor 148 pallets
- bediening met verschillende typen lifttrucks

- opslag volgens de productieseries

- betere benutting van de beschikbare ruimte (in vergelijking met 
 blokopslag)

- verkorting van de rijwegen voor heftrucks

- optimale benutting van de magazijncapaciteit

- flexibele benutting van de vloeroppervlakte

- gevaarlijke stoffen kunnen nabij de productie worden opgeslagen

Dit bedrijf produceert artikelen voor ziekenhuizen en de ambulante, medische 
zorg.

In de productieomgeving dient de palletdoorrolstelling als grondstofbuffer voor 
big bags en zakken. De inschuifinstallatie voor pallets bevindt zich op een 
platform met helling van 4%. Hier worden fusten opgeslagen, zoals jerrycans. 
Door met verdiepingen te werken, kwam er extra vloeroppervlakte vrij. Hier 
staat de palletstellinginstallatie met opvangbakken voor gevaarlijke goederen.
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- opklapbare rollenbanen op het grondniveau
- makkelijke reiniging van de vloer
- vermijdt hygiënische problemen, vooral van belang in de voedings- 
 en drankenbranche

- optimale benutting van het magazijnvolume

- alle artikelen zijn altijd beschikbaar voor de orderverzamelaars

- geen storingen in de orderverzamelproces door vuil onder de rollenbanen 

- afwijkende tussenlengten van rollenbanen zijn te allen tijde leverbaar

Tucano behoort tot één van de voornaamste merkaanbieders van vruchten-
sappen.

De rollenbanen van deze doorrolinstallatie hebben een lengte van 31,6 meter. 
In deze gehelde doorrolkanelen staan pallets met kartonnen dozen met drank, 
die door de zwaartekracht automatisch naar de uitnamepositie rollen. Door de 
modulaire bouwwijze kunnen de banen vrij eenvoudig gemonteerd worden en 
zijn ze ook makkelijk aan te passen aan een eventuele gewijzigde situatie.

TUCAnO Vertriebs GmbH
Drankendistributie

Palletdoorrolstellingen – rollenbanen – praktijkvoorbeelden
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Kenmerken van de installatie

Voordelen

- orderverzamelen van deelpakketten
- automatische bevoorrading d.m.v. stellingbedieningsapparatuur

- grotere productiviteit en werkveiligheid door de korte, gescheiden 
 rijwegen voor heftruck en kraan

- directe aansluiting met transportbanen

- compacte, overzichtelijke en veilige opslag bij een maximale 
 benutting van de magazijnruimte

- continue bevoorrading/beschikbaarheid van de goederen door de kraan

- permanente inventariscontrole dankzij de computersturing

- strikte toepassing FIFO-principe

- optimaal rendement van personeel en heftrucks

Toepassing

De palletdoorrolkanalen op grondniveau vormen de orderverzamelzone. 
Hierboven bevinden zich de statische palletstellingen die dienen als buffer. 
De doorrolkanalen worden automatisch bevoorraad door de stellingbedie-
ningskraan met pallets van de statische palletbuffer. De pallets rollen hierna 
vanzelf naar de uitnamepositie. Zo kunnen ze manueel worden verzameld met 
behulp van een laagheffende orderverzameltruck.

Unilever
Voedingsindustrie
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Palletdoorrolstellingen – rollenbanen – systeemspecifieke oplossingen

Uitnamesegment voor handpalletwagens – 
standaarduitvoering 

Uitnamesegment voor handpalletwagens – 
extra robuuste uitvoering

Het kan interessant zijn volle pallets op grondniveau met een handpalletwagen 
uit het kanaal te nemen, in plaats van met een heftruck.

Zo hoeft men niet te wachten tot er een heftruck beschikbaar is, maar kan de 
orderverzamelaar zelf te allen tijde met behulp van een handpalletwagen de 
pallet uitnemen.

Enkel geschikt voor langs opgeslagen pallets. Afhankelijk van het gewicht 
van de pallets moet de doorrolbaan vooraan 2- of 3-gedeeld en verlaagd uit-
gevoerd worden. Wegens de hefhoogte van een standaard handpalletwagen 
(185 mm) en de hoogte van een normale baan, wordt deze eenheid verlaagd 
uitgevoerd.

Op deze manier kunnen de vorken van de handpalletwagen probleemloos in 
het kanaal rijden. Solide beschermingsprofielen (en optioneel ook invoergelei-
dingen) beschermen de baan tegen mogelijke aanrijschade.

Deze extra robuuste uitvoering wordt ingezet in magazijnen waar het er wat 
ruwer aan toe gaat. Bijvoorbeeld waar op het grondniveau het kanaal bediend 
wordt door een elektrische palletwagen.

Bijkomende veiligheidsaccessoires, zoals de heftruckstop, beschermen het 
segment tegen aanrijschade door de vorken van een palletwagen.

- in magazijnen waar het er wat ruwer aan toe gaat 
- lange levensduur 
- bediening met behulp van een elektro-pallettruck (ePT) 
- robuuste onderdelen beschermen de draagrollen en de  
 rollenbaanprofielen 
- makkelijke reiniging onder de rollen door de uitneembare  
 rollenbaanprofielen 

1  Invoertrechter 
  inrijhulp met dempingsrubber voor het afleiden van de vorken

2  Oploopschoen 
  na uitname van de eerste pallet geeft de oploopschoen de volgende 
  palletbulk vrij, zodat de eerstvolgende pallet naar voor kan rollen

3  Rollenbaanprofiel 
  uitneembaar, voor het reinigen van de vloer onder de rollen

4  Separator 
  scheidt de eerste pallet van de volgende palletbulk zodat deze 
  makkelijk uitgenomen kan worden

5  Aanrijbeveiliging 
  robuuste stalen plaat ter aanrijbeveiliging van het rollenbaanprofiel 
  en de draagrollen van het uitnamesegment

6  Vorkenstopper 
  robuust onderdeel met dempend rubber
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Uitschuifbare palletplaats

Opklapbare rollenbaan

Vanaf een bepaalde rotatiesnelheid per artikel is het rechtstreeks orderverza-
melen van de pallet, die in een stelling staat, de meest rendabele oplossing.

Bij kleine verpakkingsafmetingen en/of hoge gewichten per artikel kan reeds 
met 800 mm de grens overschreden zijn voor ergonomisch orderverzamelen. 
Dit geldt vooral bij beperkte vakhoogten.

De uitschuifbare palletplaats is hierbij een hulpmiddel. De eerste palletplaats 
in de doorrolstelling is een zelfstandige eenheid op wieltjes die d.m.v. een 
stang in de orderverzamelgang getrokken kan worden. De pallet is dan van 
drie kanten bereikbaar, wat ergonomisch zeer voordelig is. Na het orderver-
zamelen wordt de eenheid opnieuw in de stelling geschoven. De uitschuif-
bare palletplaats is zo ontworpen, dat palletgewichten tot 1.000 kg zonder 
grote krachtinspanningen bediend kunnen worden. De palletseparator en het 
gescheiden grendel- en ontgrendelmechanisme maken deze palletplaats een 
uiterst veilig hulpmiddel.

- maakt makkelijk en ergonomisch orderverzamelen van de 
 artikelen mogelijk 
- zware pallets kunnen zonder grote inspanningen bediend worden

Omdat de palletplaats uit de stelling geschoven kan worden, kunnen er op een 
makkelijke en ergonomische manier deelpakketten van de pallet verzameld 
worden. Nadien kan de pallet gewoon terug in de stelling geschoven worden.

Alhoewel men wel zorgzaam omgaat met het verplaatsen van pallets is het 
onvermijdelijk dat de pallettruckchauffeur verpakkingen beschadigt of dat 
verpakkingen openscheuren. Dit leidt dan tot een opeenhoping van vuil op 
de grond onder de installatie.

Vooral in branchen waarin men te maken heeft met levensmiddelen of verse 
producten, kan dit een probleem vormen.

Om een oplossing te bieden aan dit probleem heeft BITO rollenbaanseg-
menten ontwikkeld die opklapbaar zijn. De rollenbaan op grondniveau kan 
eenvoudig omhooggeklapt worden wat een grondig reinigen van de vloer 
mogelijk maakt.

 
- makkelijke reiniging vermijdt hygiënische problemen, vooral 
 van belang in voedingsbranche 
- verhindert schade aan de draagrollen door opengescheurde 
 verpakkingen 
- geen storingen in orderverzamelproces door vuil onder de 
 rollenbaan
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Palletdoorrolstellingen – rollenbanen – systeemspecifieke oplossingen

Afvoer van lege pallets
- ergonomisch afvoeren van lege pallets 
 Slechts krachtinspanning nodig tot 10 kg (gewicht van een euro-pallet = 20 – 25 kg)

- Smallere orderverzamelgangen mogelijk 
 De lege pallet wordt gekanteld en rechtop gezet en via een smalle rollenbaan afgevoerd. 
 Hierdoor kan de orderverzamelgang minder breed uitgevoerd worden.

- makkelijk inleggen van de lege pallet in het terugvoerkanaal 
 Het kantelmechanisme aan de frontzijde van het terugvoerkanaal maakt het mogelijk 
 de lege pallet zonder veel moeite in het terugvoerkanaal te leggen.

- Automatische palletstapeling 
 Tot en met 15 lege pallets kunnen gestapeld worden. 
 Zowel lege pallets als de volledige stapel kunnen uitgenomen worden. 
 Techniek: pneumatiek/elektrotechniek.

- efficiënt orderverzamelen 
 Slechts korte onderbreking in het eigenlijke orderverzamelproces. 
 Geen storende lege pallets in de orderverzamelgang. 
 Geen extra handling voor het maken van palletstapels. 
 Weinig krachtinspanning voor het afvoeren van de lege pallets.

Haak om de pallet recht te 
trekken

Verticale afvoerbaan

Kantelmechanisme

Afvoerstation

Horizontale afvoerbaan

Pneumatische 
palletstapeling
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Handling van lege pallets

Verticale afvoer tussen de doorrolbanen

Horizontale afvoer onder de doorrolbaan

Automatische palletafvoer met neerklapbare rollenbaan

Laterale afvoer vóór de doorrolkanalen

Het afvoeren van lege pallets in een smalle orderverzamelgang leidt onvermij-
delijk tot problemen (verminderd rendement van de orderverzamelaar, onge-
vallen, hinder voor andere orderverzamelaars, ...). Het is van groot belang 
reeds in de planningsfase na te denken over deze problematiek. Het is name-
lijk zeer moeilijk en duur om een afvoerinstallatie voor lege pallets achteraf in 
uw bestaande stellingen te monteren.

BITO biedt u 4 mogelijke oplossingen aan:

De lege pallet wordt manueel uit het kanaal genomen en gekanteld op de 
lange zijde zodat deze rechtop staat. De pallet wordt zo op een speciaal 
ontwikkelde smalle rollenbaan gezet (met een hoge zijgeleiding). De pallet 
rolt over dit smal rollenbaantje naar de bevoorradingszijde. Deze afvoer-
kanalen worden langs het orderverzameltraject meermaals herhaald zodat 
de orderverzamelaar geen lange weg hoeft af te leggen om een afvoerbaan 
te bereiken.

De lege pallet wordt manueel uit het kanaal genomen en direct onder het 
kanaal in een speciaal ontwikkelde terugvoerbaan gelegd. De pallet wordt 
dus horizontaal afgevoerd naar de bevoorradingszijde met een minimum aan 
bewegingen.

In dit systeem is de eerste palletplaats een zelfstandige eenheid die d.m.v. 
een hefboom naar onder kan wegklappen. De lege pallet glijdt automatisch 
over op een houten glijplaat of rolt via een rollenbaan met tegengestelde hel-
ling terug naar de bevoorradingszijde. Een 
pallettruck neemt de lege pallets weg en voert deze naar een cen- 
trale plaats. Daarna brengt een 2de hefboommechanisme de neerklapbare 
rollenbaan opnieuw in zijn normale positie. Tenslotte ontgrendelt de orderver-
zamelaar de palletseparator en een nieuwe voorraad pallets rolt vanzelf naar 
de orderverzamelplaats.

De lege pallets worden manueel uit het kanaal genomen en dwars op een 
smalle afvoerbaan gezet aan de frontzijde van de stelling. De pallet wordt zo 
door de orderverzamelaar verschoven naar een gemeenschappelijk terugloop-
kanaal. Hier worden de pallets op elkaar gestapeld. Wanneer een hoge stapel 
gevormd is, wordt deze vrijgegeven en de pallets rollen naar de bevoorra-
dingszijde. Deze afvoerbanen kunnen, al naargelang de behoefte, meermaals 
in het orderverzameltraject herhaald worden.

LAnCASTeR, cosmetica

RAVenSBURGeR, producent van puzzels en spelletjes

HALFORDS, onderdelen

MAIeR´S, uitgeverij
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Palletdoorrolstellingen

Rollenbaan voor drankkratten
De rollenbanen voor drankkratten zijn te verkrijgen in 3 uitvoeringen en worden 
gebruikt voor het bevoorraden en orderverzamelen van volledige kratten of van 
de aparte flessen. Bij de rechte uitvoering kunnen de kratten ook gestapeld 
worden. Alle uitvoeringen kunnen bovendien uitgerust worden met zijdelingse 
geleidingsprofielen.

Een permanente beschikbaarheid van de artikelen aan de orderverzamelzijde 
wordt gegarandeerd. De beschikbare ruimte wordt optimaal benut waardoor 
een grote aantal drankkratten beschikbaar is. Het concept is gebruiksvriende-
lijk door het feit dat de kratten vanzelf naar de uitnamezijde rollen.

- opslag van groot aantal kratten (grote reservevoorraad). Het 
 systeem moet slechts sporadisch bijgevuld worden en de 
 installatie behoeft geen onderhoud (in tegenstelling tot drank- 
 automaten).
- mooie presentatie van de goederen
- korte loopwegen door compacte opstelling
- opslag van de drankkratten zelf (geen palletopslag)
- orderverzamelen van aparte flessen
- uitname gebeurt direct door de eindgebruiker

Orderverzamelen van individuele flessen

Orderverzamelen van volledige drankkratten

Bevoorradingszijde met eindaanslag als beveiliging tegen terugschuiven – 
afgeschuind voor een makkelijker inzetten

Geknikt niveau voor de uitname van flessen en recht niveau voor de uitname van  
volledige kratten
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Rollenrails
In vergelijking met het rollenbaansysteem, dat vooral geschikt is 
voor lange kanalen, is het rollenrailsysteem bij de kortere kanalen 
de meest rendabele oplossing.

De BITO-systeemoplossingen, zoals bijvoorbeeld het doordachte 
push-back-systeem bij de opslag van 2 pallets achter mekaar, 
overtuigen door hun functionaliteit en de goede prijskwaliteit-
verhouding.

De rollenrails zijn echter niet enkel geschikt voor pallets. Ook 
voor opslageenheden met een andere basis, zoals bv. draadwand-
containers, wordt, mits een kleinere rollensteek, een verzekerde 
doorloop gegarandeerd.
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Palletdoorrolstellingen – rollenrails

Voordelen van de BITO-rollenrail

BITO-rollenbaan

Deze rollenrail voor zware belastingen is de meest toegewezen oplossing bij 
korte doorrolkanalen, bij een kleine helling waarbij geen remtechniek vereist 
is en bij inschuifstellingen.

De rails zijn verkrijgbaar in 2 verschillende hoogten. De rollen zijn beschikbaar 
in 3 uitvoeringen. Hierdoor is de rollenrail geschikt voor de meest uiteenlopen-
de toepassingen. 

- 3 verschillende roluitvoeringen: steeds met stalen as 
 • metaal met rollager 
 • kunststof cilindrisch - glijlagerprincipe 
 • kunststof met flens - glijlagerprincipe
- kunststof rol draagvermogen van 65 kg 
- metalen rol 130 kg per rol
- spitsvondige klemtechniek voor vatting van assen in het 
 draagprofiel
- rollensteek 48, 72, 96, 120 mm
- zeer goede loopeigenschappen door hoogwaardige lichtlopende 
 kogellagers
- kostengunstig tweeplaatssysteem bij inschuifstellingen 
 “push-back“-systeem (zie p. 124)
- kunststofflensrollen voor een veilige geleiding bij het doorrollen

De rollenbaan combineert het voordeel van het brede opzetvlak voor pallets 
en de kleine rollensteek van de rollenrail. Dit maakt het mogelijk dat uiteen-
lopende afmetingen in één kanaal kunnen worden opgeslagen.

- voor zowel langs- als dwarsgestapelde pallets 
- kleine rollensteek minimal 48 mm 
- draagvermogen van 160 kg per rol 
- lichtlopende kogellagers 
- geschikt als bevoorradingsbaan, bv. aan een laadkade 
- laag genoeg om met handpalletwagen te bedienen 
- rollengte 205 mm 
- overmeten baanbreedte 243 mm 
- gemengde opslag mogelijk van verschillende palletafmetingen, 
 bv. europallet (800 mm breed) en industriepallet (1.000 mm breed)
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Er zijn 3 verschillende  
roluitvoeringen beschikbaar:

- cilindrische metalen rollen 
 • draagvermogen 130 kg 
 • blankstaal of verzinkt 
 • met rollager 
 • roldiameter 47 mm 
 • bovenzijde rol 83 mm

- cilindrische kunststofrollen 
 • draagvermogen 65 kg 
 • met met glijlager 
 • roldiameter 47 mm 
 • bovenzijde rol 83 mm 
 • rollensteek minimaal 48 mm

- kunststofflensrollen 
 • draagvermogen 65 kg 
 • met glijlager 
 • roldiameter 47/70 mm 
 • bovenzijde rol 83 mm 
 • rollensteek minimaal 72 mm

De stalen as van de rol wordt in 
de vertanding van het railprofiel 
geklikt. Zonder een mechanisch 
hulpmiddel is het niet mogelijk 
de rol weer te verwijderen. De 
rol blijft dus vast op zijn plaats 
zitten. Een bijkomende beveiliging 
om de stalen as op zijn plaats te 
houden, is niet nodig.

Het rollenprofiel is in 
2 hoogten verkrijgbaar.

- zeer robuust onderdeel 
- rollen kunnen niet uit de 
 rail vallen door de getande 
 vorm 
- op verzoek bovenzijde rol 
 63 mm

De ingavegeleiding wordt aan de 
bevoorradingszijde op het rollen-
railprofiel geschroefd. Deze gelei-
ding zorgt ervoor dat de pallet 
recht in het kanaal gezet wordt.

- gecentreerde ingave van 
 de pallets 
- beschermt de flensrol 
 wanneer de pallets in het 
 kanaal gezet worden

Aan de uiteinden van de rollenrail 
kunnen railbeschermers toegepast 
worden (met of zonder aanslag). 
De railbeschermer wordt in de 
rollenrail geschoven en samen met 
het railprofiel aan de bestaande 
stelling geschroefd of verankerd 
op de vloer.  
- eenvoudige, boutloze  
 montage 
- bescherming tegen bescha- 
 diging van de rollenrail 
- dient tegelijk als aanslag 
 voor de pallet

De oploopschoen wordt gecom-
bineerd gemonteerd met de 
railbescherming. Door de zachte 
remfunctie van de licht hellende 
oploopschoen kan de pallet zacht 
tot aan de eindaanslag rollen.

- remt de pallet licht af tot 
 aan de eindaanslag

Roluitvoeringen

Rollenrailprofiel

Ingavegeleiding

Railbeschermer

Oploopschoen
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Palletdoorrolstellingen – rollenrails – praktijkvoorbeelden

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- inschuifstelling
- bediening met heftruck

- compacte, overzichtelijke en veilige opslag, waarbij alle artikelen 
 direct bereikbaar zijn

- er werd een bedieningsgang uitgespaard wat belangrijk is in een, 
 wat betreft investering en onderhoud, zeer dure koelruimte

De afgebeelde inschuifstelling is in een koelruimte geïnstalleerd en dient als 
buffermagazijn voor artikelen die omwille van hun geringe rotatiesnelheid in 
slechts kleine hoeveelheden bevoorraad worden. 
Om de magazijnvloer onder de stelling gemakkelijker te kunnen reinigen, is 
het onderste niveau voorzien van rollenrails. De bovenste niveaus zijn met  
rollenbanen met doorgaande rollen uitgerust.

LTW Lagerhaus und 
Transport GmbH

Distributie
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- doorrolinstallatie
- bediening door reach trucks met tiltbare mastconstructie
- uitname van vrachtwagencabines
- klantspecifiek maatwerk 

- storingvrije en veilige werkwijze door gescheiden bevoorradings- en 
 orderverzamelgangen

- snelle herbevoorrading

- compacte, overzichtelijke en veilige opslag en tegelijkertijd goede 
 benutting van de beschikbare ruimte in het gebouw 

- strikte toepassing van het FIFO-principe

De firma IVECO Magirus AG beschikt over 6 vestigingen in Europa waar o.a. 
voertuigen en apparaten voor brandveiligheid geproduceerd worden. In de 
vestiging in Ulm (DE) worden cockpits van vrachtwagens opgeslagen in door-
rolstellingen om ze daarna beschikbaar te stellen aan de assemblagelijn. De 
doorrolstellingen op maat maken het mogelijk zeer veel verschillende cockpits 
op een zo klein mogelijke oppervlakte te stockeren. Wanneer de eerste cock-
pit uit het doorrolkanaal genomen wordt, rollen de volgende cockpits automa-
tisch naar voren. Remvoorzieningen en een oploopschoen zorgen ervoor dat 
de cockpits zacht uitlopen naar de uitnamepositie.

IVeCO
Automobiel
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De eerste pallet wordt op het 
push-back-profiel gezet.

Tijdens het inzetten van de tweede pallet 
wordt de eerste pallet naar achter gescho-
ven. 
De tweede pallet wordt op de rollen van de 
rollenrail afgezet.

Palletdoorrolstellingen – rollenrails – systeemspecifieke oplossingen

Push-back

Naast de klassieke inschuifstelling is nu ook het push-back-systeem verkrijg-
baar. Prijsgunstig en efficiënt systeem, vooral bij de dwarsopslag van 
2 pallets diep.

Interessant omdat: 
- een grotere rollensteek kan worden gebruikt (prijsgunstiger) 
- niet de pallet over de rollen loopt, maar het push-back-profiel, 
 waardoor pallets met ongunstige loopeigenschappen toch toegepast 
 kunnen worden

Deze specifieke oplossing garandeert een veilige opslag van de pallets op 
rollen of op het push-back-profiel. 
De eerste pallet wordt door de heftruck op het push-back-profiel gezet. 
Tijdens het inzetten van de 2de pallet, wordt de eerste pallet op het push-
back-profiel naar achter geschoven. De 2de pallet wordt daarna neergezet 
op de rollen van de rollenrail. 
Door de goedlopende kogellagerrollen wordt er slechts een hele lichte 
helling ingebouwd. Hierdoor is er veel minder kracht nodig om een pallet 
te verschuiven dan bij een traditionele inschuifstelling.
 

- plaatsbesparende opslag volgens LIFO-principe (last in first out)
- vooral efficiënt bij dwarsopslag van 2 pallets achter mekaar
- geschikt voor minder hoge magazijnruimtes (minder hoogte nodig 
 door kleine helling)
- optimaal gebruik van de hoogte van het gebouw
- goede beschikbaarheid van de pallets aan de uitnamezijde
- geschikt voor verschillende palletlattenbodems
- geschikt voor pallets met slechte loopeigenschappen

Opmerking: Door de specifieke bouwwijze van de BITO-push-back wordt dit 
systeem niet beïnvloed (geblokkeerd) door vuil.



137

1. 2.

www.bitosystems.com

 Projectmanagement: B  03 870 99 00          NL  030 711 30 90

Dwarsopslag van draadwandcontainers

Separatormechanisme voor 2 diep

Automatische palletafvoer met neerklapbare rollenbaan

Door de smalle palletvoeten van de draadwandcontainer worden twee rollen-
rails naast mekaar gemonteerd. Bovendien wordt er op gelet dat de rollen 
een halve rollensteek van mekaar geplaatst zijn. Met behulp van adapters 
kan onder de rollenrail nog een zijgeleiding aangebracht worden.

- soepele doorrol ondanks de smalle palletvoeten
- orderverzamelkanalen met hulphelling
- kanaaldiepte voor 2 tot 3 draadwandcontainers achter mekaar

Dit mechanisme scheidt de eerste pallet van de volgende pallets in het kanaal. 
Op deze manier ontstaat er geen stuwdruk en kan de eerste pallet makkelijk 
uit het kanaal genomen worden. Pas nadat de orderverzamelaar de volgende 
pallets in het kanaal vrijgeeft, kan de 2de pallet naar de uitnamepositie rollen.

- palletseparator bij een kanaaldiepte van 2 pallets achter mekaar
- niet toepasbaar op grondniveau

In dit systeem is de eerste palletplaats een zelfstandige eenheid die d.m.v. 
een hefboom naar onder kan wegklappen. De lege pallet glijdt automatisch 
over op een houten glijplaat of rolt via een rollenbaan met tegengestelde hel-
ling weg en voert deze naar een centrale plaats. Daarna brengt een 2de hef-
boommechanisme de neerklapbare rollenbaan opnieuw in zijn normale positie. 
Tenslotte ontgrendelt de orderverzamelaar de palletseparator en een nieuwe 
voorraad pallets rolt vanzelf naar de orderverzamelplaats.

- makkelijk verzamelen van deelpakketten van de pallet
- geen optillen van lege pallets
- snelle afvoer van de lege pallets naar de bevoorradingszijde
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Geautomatiseerde palletmagazijnen

Geautomatiseerde of deels geautomatiseerde logistieke systemen zijn dan te overwegen 
tegenover de klassieke, manuele systemen wanneer, zonder aan flexibiliteit te moeten 
inboeten, het volgende bereikt kan worden: een verbetering van de werkomstandig-
heden, kortere doorlooptijden voor orders, een vermindering van het foutenpercentage, 
het constant beschikbaar zijn van de opgeslagen goederen en een ruimte- en opper-
vlaktebesparing.

Een belangrijk voordeel is de permanante real-time voorraadcontrole en tracking.

Vooral de geautomatiseerde stukgoeddoorrol-, palletdoorrol-, en palletstellingen zijn 
bijzonder rendabel door de enorme tijdsbesparingen.

Doordat het systeem ten behoeve van de veiligheid als een afgesloten geheel wordt 
opgezet, is het meteen ook afgesloten voor onbevoegde toegang.

BITO werkt met gerenommeerde systeempartners samen voor het leveren van de 
stellingbedieningsapparatuur.

Geautomatiseerde palletmagazijnen
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Geautomatiseerde palletstellingen zijn in de regel volautomatische 
magazijnen, meestal toegepast als tussenbuffer (bv. in productie) 
of als voorraadmagazijn (bv. in distributie).

Een van de systeemspecifieke eigenschappen zijn de centrale 
overgaveplaatsen aan de kopse zijden van de stellingrijen. Van 
hieruit worden productieafdelingen, het orderverzamelmagazijn 
of de verzendingsafdeling met volle pallets bevoorrraad.

Geautomatiseerde 
palletstellingen

Hoogbouwinstallatie met stellingbedieningskraan

EISENMANN, machinebouw; éénplaatssysteem voor stalen bakken
(meer info over dit project: zie p. 100)

Gangwisselende kranen

Sacchi Guiseppe SpA, groothandel elektrische artikelen
Geautomatiseerde opslag van kabelhaspels

Stellingbedieningsapparatuur in de stellinggang
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Geautomatiseerde palletmagazijnen

Geautomatiseerde  
doorrolstellingen voor pallets
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- bevoorrading met volledige pallets d.m.v. een transferwagen 
  (kettingtransporteur)
- orderverzamelen van verpakkingseenheden
- afvoer van de gepickte goederen met orderverzamelkarren

- constant orderverzamelen mogelijk van zowel volledig, alsook van 
 gedeeltelijk beladen pallets

De orderverzamelzijde wordt automatisch bevoorraad d.m.v. een automatische 
transferwagen. Wanneer de orderverzamelaar de eerste pallet uit de stelling 
neemt, wordt onmiddellijk een tweede pallet aangevoerd. De orderverzamelaar 
heeft dus altijd een tweede pallet beschikbaar als reserve.

De bevoorradingszijde is voorzien van doorgaande draagrollen, de uitname-
baan is 3-gedeeld met uitvullingen in traanplaat om de pallets m.b.v. een 
handpalletwagentje uit te kunnen nemen.

Müller Milch
Zuivelproducten
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Draagarmstellingen voor lichte en zware toepassingen

Draagarmstellingen vormen een flexibel systeem voor de opslag van lange goederen, 
(zoals profielen en buizen), plaatmateriaal van hout of staal alsook volumineuze artikelen.

Het bijzondere aan dit stellingsysteem is dat alle onderdelen op maat worden geprodu-
ceerd. De stellinginstallatie wordt individueel vervaardigd afhankelijk van de afmetingen 
en het gewicht van uw goederen en de beschikbare magazijnruimte.

- zeer goede kwaliteit  
- dankzij het brede gamma van staander- en draagarmprofielen met verschillende 
 materiaaldikten en uitvoeringen kan altijd een kostefficiënte configuratie worden 
 gerealiseerd 
- stellingafmetingen afgestemd op uw opslaggoed 
- optimale ruimtebenutting 
- ook voor buitenopslag verkrijgbaar, voorzien van een dak 
- integratie in bestaande logistieke concepten mogelijk.

We werken een offerte voor u uit op basis van uw gegevens betreffende de opslagruimte, 
de fundering en het opslaggoed. Maak gebruik van deze service voor de professionele 
planning van uw project!

Draagarmstellingen voor 
lichte en zware toepassingen

Voor extra zware lastenVoor lichte tot middelzware lasten
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Documentatie

Opslaggoed

Uitvoeringen

Opslagsysteem
- geschikt voor zeer lange goederen, buitenopslag

Bediening
- manueel
- met alle gangbare heftrucks
- geautomatiseerde bediening mogelijk

Opslagwijze
langs en dwars, voor bobijnen en staande opslag, enkel- en dubbelzijdig

Oppervlakte-/volumebenutting
„doorgaande“ ruimtebenutting doordat er geen tweede staander aan de 
voorzijde staat

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“.

Informatie over ons uitgebreide gamma 
vindt u in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

lange goederen
houtvezelvloeren, plaatmateriaal van hout of staal
pakketten staalplaat
langgoedcassetten, plaatstalen kuipen
kunststofbakken, kartonnen dozen of losse artikelen
alle pallettypen, draadwandcontainers
klantspecifieke ladingsdragers, etc.

inhaaksysteem, niveaus zijn boutloos in de hoogte verstelbaar 
per stap van 60 mm
schroefsysteem, niveaus zijn in de hoogte verstelbaar per stap 
van 50 of 100 mm
enkelzijdig gebruik
dubbelzijdig gebruik
staanders en draagarmen
- met epoxy-polyester poedercoating of gelakt voor binnenopslag
- vuurverzinkt voor buitenopslag

Productinformatie
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Draagarmstellingen – inhaaksysteem – systeemoverzicht

Voor lichte tot middelzware toepassingen

1  Staander voor dubbelzijdig 
   gebruik
2  Draagarm met afrolbeveiliging
3  Stabiliteitsligger
4  Kruisschoor
5  Afrolbeveiliging voor 
   staandervoet
6  Metalen legbord
7  Legbord op staandervoet
8  Ophangprofiel voor ronde 
   draagarmen
9  Ronde draagarm

Er kunnen zoveel secties aan elkaar 
worden geplaast als nodig voor uw 
toepassing. 

Breed gamma toebehoren en 
veiligheidstoebehoren.

- stellingen en draagarmen/niveaus kunnen zonder bouten worden gemonteerd

- draagarmen/niveaus zijn in de hoogte verstelbaar per stap van 60 mm

- enkelzijdig en dubbelzijdig gebruik

Staanders en staandervoeten zijn aan elkaar gelast; vervaardigd van warmgewalste IPE-profielen.  
Draagarmen van kwaliteitsstaal; U-vorm

Inhaaksysteem

RAL-RG 614/5 
Draagarmstellingen
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Legbord op staandervoet Ophangprofiel

Glansverzinkt

Wordt op de staandervoet gelegd

Nuttige diepten: 400 tot 600 mm

Met epoxy-polyester poedercoating

Voor ronde draagarmen

Lengten: 1.057 mm of 1.247 mm

Ronde draagarm

Met epoxy-polyester poedercoating

In langsrichting staploos verstel-
baar

Nuttige diepte: 400 mm

Stabiliteitsligger

Glansverzinkt

Lengten: 1.057 mm en 1.247 mm

Kruisschoor

Glansverzinkt

Verstevigt de stellingrij

Compleet zoals afgebeeld

Staander

Met epoxy-polyester poedercoating

Voor enkel- en dubbelzijdig 
gebruik
Staanders van IPE-profielen

Alle onderdelen zijn conform de 
Duitse veiligheidsrichtlijn BGR 234.

Geleverd met vloerankers en 
nivelleerplaten.

Hoogten: 1.980 tot 3.700 mm 
Nuttige diepten: 400 tot 850 mm

Draagarmen

Met epoxy-polyester poedercoating

Inclusief borgpen

In de hoogte verstelbaar per stap 
van 60 mm, eenvoudig in te haken

Nuttige diepten: 400 tot 850 mm

Afrolbeveiliging/draagarmverdeler

Glansverzinkt

Inclusief bevestigingsmateriaal

Hoogten: 60 en 150 mm

Metalen legbord

Glansverzinkt

Wordt op de draagarmen gelegd

Nuttige diepten: 400 tot 600 mm
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Draagarmstellingen – inhaaksysteem – systeemuitvoeringen

Complete stelling met afrolbeveiligingen Complete stelling met metalen legborden

Complete stelling met schuine legborden Complete stelling voor de opslag van haspels
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- draagarmstellingen als voorraadstellingen voor de 
 orderverzamelaars
- frontale bediening met pallettruck
- manuele uitname

- grotere productiviteit door verkorting van de rijwegen binnen de 
 productieafdeling

- de productiemedewerkers kunnen onmiddelijk de benodigde artikelen 
 uitnemen

- overzichtelijke, optimale opslag

De firma Lederer GmbH in Ennepetal (DE) is handelaar in hoogwaardige 
verbindingselementen uit roestvrij staal zoals schroeven en moeren.

Eén van de sterke punten van het bedrijf is het optimaal uitgeruste magazijn 
met meer dan 25.000 artikelen. De langgoederen, zoals bijvoorbeeld draad-
stangen, worden verzameld vanuit draagarmstellingen. Op deze manier zijn 
de benodigde artikelen voor productie continu beschikbaar.

Lederer GmbH
Verbindingselementen
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Draagarmstellingen – gebout systeem – systeemoverzicht

Voor extra zware toepassingen

1 Staander
2 Draagarm
3 Stabiliteitsligger
4 Kruisschoor
5 Draagarmbrug

Statische berekeningen zijn volgens 
DIN 18800, RAL-RG 614/5 en 
BGR 234 gedocumenteerd.

De keuze van de stalen profielen 
gebeurt naargelang de officiële 
statische parameters.

- stellingen en draagarmen/niveaus worden met bouten gemonteerd 
- draagarmen/niveaus zijn in de hoogte verstelbaar per stap van 100 mm 
- enkelzijdig en dubbelzijdig gebruik

Basis van het gebout systeem zijn uiterst solide stalen profielen voor staanders en draagarmen. 
Vele mogelijke accessoires die het gamma vervolledigen.

Statische berekeningen zijn conform de officiële testinstituten uitgevoerd.

BITO geeft ook advies met betrekking tot de juiste vloerkwaliteit.

Gebout systeem

Geboute draagarmen
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Stabiliteitsligger

Verbindt de stellingstaanders met 
elkaar tot een stevige eenheid.

- dient als ophanging voor de 
 kruisschoren

Kruisschoor

Verhoogt de stevigheid van 
de stelling in langsrichting.

Staander

Enkel- en dubbelzijdig gebruik
Staanders en staandervoeten van 
warmgewalste IPE-profielen 
(IPE 120 – IPE 500)

Inclusief vloerankers en 
nivelleerplaten

Hoogten: 2 tot 12 m 
Nuttige diepten: tot 3 m

Draagarm

van warmgewalste IPE-profielen 
(IPE 80 – IPE 180)

Nuttige diepten: tot 3 m

Draagarmbrug Roostervloer

Houtvezelvloer Afrolbeveiliging/Draagarmverdeler

montage met schroeven; 
voor de opslag van pallets 
of ter ondersteuning van 
houtvezel- en roostervloeren

Afmetingen naargelang uw 
behoeften.

V20, E1, 38 mm

inclusief bevestigingsmateriaal

Afrolbeveiligingen in verschillende 
varianten voor iedere toepassing.

Standaard 
variant

Draagarm- 
verdeler

Aangelaste variant

Vierkante buis

U-profiel
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Draagarmstellingen – gebout systeem – systeemuitvoeringen

met dak van damwand

met rugwand van damwand met zijwand

Hal en stelling bij één leverancier

Oppervlakteuitvoeringen

Staanders + - profielstaal (oppervlaktebehandeling d.m.v. 
draagarmen  shotpeenen)

 - elektrostatisch gelakt op waterbasis volgens 
  de nieuwste emissierichtlijnen

Kruisschoor - bandstaal, verzinkt volgens EN 10 326

Stabiliteitsligger - sectiebreedte ≤ 2,25 m, staal, verzinkt volgens 
  EN 10 326

 - sectiebreedte > 2,25 m, stalen buis, gelakt

Voor binnenopslag

Staanders + - profielstaal, vuurverzinkt 
draagarmen
Kruisschoor - bandstaal, verzinkt volgens EN 10 326

Stabiliteitsligger - sectiebreedte ≤ 2,25 m, staal, verzinkt volgens 
  EN 10 326

 - sectiebreedte > 2,25 m, stalen buis, vuurverzinkt

Voor buitenopslag
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Hörmann KG
Fabrikant van 

deuren en poorten

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- draagarmstellingen voor de tussenopslag van afgewerkte producten
- bevoorrading en uitnemen m.b.v. heftrucks met frontale bediening

- overzichtelijke opslag van bestellingen die reeds verzameld zijn en voor 
   de verzending klaarstaan 

- optimale ruimtebenutting

- opslag van zware lasten

De Hörmann-groep is één van de grootste aanbieders van poorten, deuren, 
raamwerk en aandrijfmechanismen. Dit groot artikelassortiment wordt 
opgeslagen op enkel- of dubbelzijdige draagarmstellingen (tegen de wand of 
vrijstaand) in de verzendingsafdeling.  Aangezien een deel van de producten 
bijzonder zwaar zijn, zijn ook draagarmstellingen voor extra zware lasten voor-
zien. Het bevoorraden van de stellingen gebeurt met heftrucks met frontale 
bediening.
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Mobiele stellinginstallaties

Mobiele stellingsystemen bestaan uit samen geschoven rijen legbord-, draagarm- 
of palletstellingen. Deze stellingen worden geplaatst op verrijdbare onderstellen die 
mechanisch of handmatig aangedreven kunnen worden. Slechts één bedieningsgang 
per opslagzone.

Afhankelijk van welk stellingsysteem ingezet wordt, kan er 100% tot 180% meer 
opslagcapaciteit bereikt worden. Er wordt dus meer dan 50% bespaard op magazijn-
oppervlakte. 

Een ander voordeel is de lagere investeringskost bij nieuwbouw; bespaar op operationele 
kosten zoals energie- en reinigingskosten. De modulaire bouwwijze maakt het mogelijk 
om nadien uit te breiden.

Onze technisch-commerciële adviseurs geven u graag professioneel advies en 
kunnen ter plaatse met u de beste en meest rendabele oplossing uitwerken.

Mobiele stellinginstallaties
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Veiligheid

Opslagsysteem
- voorraadmagazijn
- archiefmagazijn

Bediening
- manueel
- met heftruck

Oppervlakte-/volumebenutting
- zeer hoge benuttingsgraad van de magazijnoppervlakte 
 (oppervlaktebesparing tot 50%)

Rotatiesnelheid
- lage frequentie

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“.

Informatie over ons uitgebreide gamma 
vindt u in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

Het kwaliteitsmerk RAL-RG 614 staat borg voor
de uitstekende kwaliteit betreffende stabiliteit
en draagvermogen in langs- en diepterichting.

Alle onderdelen voldoen aan de Duitse veiligheids-
richtlijnen BGR234.

Alle onderdelen voldoen aan de Duitse veiligheids-
richtlijnen BGR234.

Safety first
Om de juiste afstand tussen de wagens te behouden,
worden inductieve eindschakelaars gebruikt.

Lichtsensoren aan de ingang van de bedieningsgang
zorgen, wanneer nodig, voor een onmiddellijke stil-
stand van het onderstel (toegangsbeveiliging).

Productinformatie

Documentatie

Mobiele draagarmstellingen voor lange lasten

Mobiele legbordstellingen

Mobiele palletstellingen

Systeemvarianten
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Mobiele stellinginstallaties

De principiële voordelen 
van mobiele stellinginstallaties

- economisch verantwoorde opslagwijze
- grotere benutting van het magazijnoppervlak
- grotere opslagcapaciteit
- beter overzicht magazijn
- minder oppervlaktekosten in vergelijking met de conventionele  
 opslagwijze
- tot 80% meer capaciteit in vergelijking met de conventionele  
  opslagwijze
- optimale benutting van het magazijnvolume
- goedkopere systeemoplossing
- het verrijdbaar onderstel wordt specifiek afgestemd op het  
   stellingsysteem
- besparing magazijnoppervlakte tot 50%
- 100% bereikbaarheid van alle artikelen
- makkelijk verplaatsen bij manuele aandrijving (handmatige of   
 mechanische overbrenging)
- elektrische aandrijving vanaf 5.000 kg belasting per onderstel 

Systeemvoordelen
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Uitvoeringen van de rails
Spaanplaten 

Krimpvrije mortel

Ondergrond

Strookfundament 

Monolietvloer 

Betonnen afwerklaag

Ruwe beton

- optimale uitvoering wanneer de vloer bestaat uit ruw beton, hierboven  
 komt een cementen uitvulvloer

-  hoogteverschillen van de rails worden exact uitgenivelleerd, vervolgens  
 wordt de krimpvrije mortel onder de rails gestort

- daarna wordt de uitvullaag tot aan de bovenkant van de rails 
 afgestreken

- voor lichte tot middelzware belastingen

- opgelet! door het uitfrezen van de gleuven voor de rails kan het 
 draagvermogen van de betonvloer verminderen

- de vloer moet zeer effen zijn omdat de rails exact uitgenivelleerd  
 worden

- een monolietvloer (eenlaags) wordt voornamelijk toegepast in  
 nieuwbouw of in koelruimtes

- voordelen: kortere montagetijd en optimaal contact met de rails

Op ruwe betonvloer

Op bestaande vloer

Op monolietvloer

Looprail 80 x 25 mm Geleidingsrail 45 x 20 mm

Looprail 80 x 25 / 80 x 50 mm Geleidingsrail 45 x 20 / 40 x 30 mm

Looprail: kraanrail A45 Geleidingsrail: kraanrail A45
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Mobiele stellinginstallaties – mobiele palletstellingen

Conventionele palletstellinginstallatie 
met vorkheftruck of reachtruck

Breedte werkgang: 4 x 3.000 mm

Nuttige stellinglengte: 7 x 2.700 mm = 18.900 mm

Aantal pallets boven mekaar:  6

Aantal pallets naast mekaar: 3 x 7 = 21

Opslagcapaciteit (Euro-pallets): 1.008

Kosten gebouw: ca. 357.000,– €

Kosten stellingen: ca. 20.160,– €

Kosten intern transport: ca. 24.000,– €

Totale investering: ca. 401.160,– €

Totale kosten per palletplaats: ca. 398,– €

Mobiele palletstellinginstallatie 
met vorkheftruck of reachtruck

Conventionele palletstellinginstallatie 
met smallegangentruck

Aantal stellingrijen: 
2 enkele rijen + 3 dubbele rijen 

Ruimte- 
benutting

Aantal stellingrijen: 
2 enkele rijen + 4 dubbele rijen 

Aantal stellingrijen: 
2 enkele rijen + 6 dubbele rijen 

Breedte werkgang: 5 x 1.800 mm

Nuttige stellinglengte:  7 x 2.700 mm =   18.900 mm

Aantal pallets boven mekaar:  6

Aantal pallets naast mekaar: 3 x 7 = 21

Opslagcapaciteit (Euro-pallets): 1.260

Kosten gebouw: ca. 357.000,– €

Kosten stellingen: ca. 25.200,– €

Kosten intern transport: ca. 57.000,– €

Totale investering: ca. 439.200,– €

Totale kosten per palletplaats: ca. 349,– €

Breedte werkgang: 1 x 3.000 mm

Nuttige stellinglengte: 7 x 2.700 mm =    18.900 mm

Aantal pallets boven mekaar: 6

Aantal pallets naast mekaar: 3 x 7 = 21

Opslagcapaciteit (Euro-pallets): 1.764

Kosten gebouw: ca. 357.000,– €

Kosten stellingen: ca. 105.840,– €

Kosten intern transport: ca. 24.000,– €

Totale investering: ca. 486.840,– €

Totale kosten per palletplaats: ca. 276,– €

Capa- 
citeits- 
stijging

Kosten- 
verminde-

ring

Ruimte- 
benutting

Opper- 
vlakte- 

besparing

Capa- 
citeits- 
stijging

Kosten- 
verminde-

ring

Ruimte- 
benutting

Opper- 
vlakte- 

besparing
Referentie-installatie voor het 
berekenen van de

- capaciteitsstijging 
- oppervlaktebesparing 
- kostenvermindering

Optimalisatie en comprimering van de opslagcapaciteit zijn de belangrijkste 
trefwoorden bij het kostenbeheer van een magazijn. Telkens wanneer het 
magazijnoppervlak zo optimaal mogelijk gebruikt moet worden waardoor er 
weer meer opslagcapaciteit gecreëerd wordt, zijn mobiele stellinginstallaties 
de meest efficiënte oplossing.

In samenhang met de mogelijkheden van moderne WCS- en WMS-systemen 
en een goede projectplanning en begeleiding kan vandaag reeds uw toe-
komstvisie realiteit worden.

Comprimering  
- hogere benuttingsgraad



157www.bitosystems.com

 Projectmanagement: B  03 870 99 00          NL  030 711 30 90

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- extra grote onderstellen nodig voor de specifieke omgeving van de  
 klant
- grote flexibiliteit met betrekking tot de vakhoogten en 
 draagvermogens
- gescheiden zones met gescheiden beveiliging en sturing

- zoneafbakening per eindklant

- korte rijtijden

- verdere aanpassingen mogelijk in zoverre vereist door klant

De heftruckchauffeur krijgt zijn opdrachten via een mobiele terminal.
Hij opent de desbetreffende gang door middel van een afstandsbediening. 
Het is ook mogelijk elke wagen met een vaste schakelaar te bedienen.

Nellen & Quack
Dienstverlening en transport
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Mobiele stellinginstallaties – praktijkvoorbeelden

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- mobiele palletstellingen als buffervoorraad voor de productie
- bevoorrading en uitname m.b.v. heftruck met frontale bediening

- alle artikelen zijn bereikbaar

- optimaal ruimtegebruik

- snelle orderafwikkeling door koppeling aan een WMS

- mogelijk meerdere ‘smallere’ gangen tegelijk te openen

De Hörmann-groep is één van de grootste aanbieders van poorten, deuren, 
raamwerk en aandrijfmechanismen. In het magazijn in Steinhagen (DE) 
wordt een mobiele palletstellinginstallatie gebruikt als buffervoorraad voor 
de productie. De te verwerken goederen zijn gestockeerd op pallets of  in 
draadwandcontainers. Zowel de bevoorrading als de uitname gebeurt door 
een heftruck met frontbediening. Doordat meerdere gangen wegvallen, kan 
de magazijnoppervlakte optimaal gebruikt worden. Alle pallets zijn bereikbaar 
door één of meerdere stellingrijen te verrijden.

Hörmann KG
Fabrikant van 

deuren en poorten
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- mobiele palletstellingen
- opslag van onafgewerkte producten voor eindmontage
- klaarzetten van afgewerkte producten voor verzending

- compacte opslag op een kleine vloeroppervlakte 

- goede benutting van de magazijnruimte 

- in plaats van één brede bedieningsgang voor de heftruck kunnen ook 
 meerdere smalle gangen voor orderverzamelaars worden geopend

De firma UVEX verdeelt veiligheidsartikelen zoals veiligheidsbrillen of adem-
halingsmaskers. Mobiele palletstellingen worden gebruikt voor de stockage 
van zowel onafgewerkte producten voor eindmontage als voor afgewerkte 
artikelen. De artikelen gaan in bakken of kartonnen dozen op een pallet. 
Aangezien meerdere orderverzamel- en bevoorradingsgangen wegvallen, kan 
de magazijnoppervlakte optimaal gebruikt worden. Door het verrijden van de 
stellingrijen heeft men te allen tijde toegang tot iedere pallet. Men bedient de 
stelling m.b.v. handpalletwagens of reach trucks.

UVEX
Veiligheidstoebehoren 

en -kleding
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Kunststofbakken

Het grote bakkenassortiment van BITO omvat een grote variëteit aan uitvoeringen 
en grootten voor iedere toepassing: gaande van bv. orderverzamelbakken en 
stapelbakken in Euro-afmetingen tot de heel succesvolle distributiebakken ‘MB’ 
en trays voor automatische magazijnen.

In onze ontwikkelingsafdeling werken onze ingenieurs en constructeurs toekomst-
en klantgerichte producten uit. Een eerste idee wordt omgezet tot een driedimen-
sionaal digitaal model waaruit een prototype ontstaat dat grondig getest wordt 
alvorens het in productie gaat. De ontwikkeling van het bakkengamma wordt sterk 
beïnvloed door observatie van de markt, de evolutie in de verschillende branches 
en de vragen/praktijkervaringen van onze klanten.

Minder verpakkingsmateriaal, lagere opslag- en transportkosten, makkelijk te 
hanteren, grote stevigheid, grote keuze uit afmetingen en varianten, ergono-
mische vormgeving en een garantie van 5 jaar op kwaliteit en functie ... die zijn 
slechts enkele van de vele factoren die de BITO-bakken interessant maken voor 
elk magazijn.

Kunststofbakken
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Magazijnbakken
- vele grootten met pickopening aan de kopse zijde,
 uitgekiende toebehoren

Stapelbakken in Euro-afmetingen
- vele afmetingen en uitvoeringen
- afgestemd op de afmetingen van Euro-pallets

Trays
- „adapter“ voor opslageenheden die door hun eigenschappen
 normalerwijze niet geschikt zijn voor opslag in een automatisch
 magazijn

Opslagbak voor kleine onderdelen
- een grote keuze voor iedere toepassing in uw goederenstroom

Nestbare bakken
- opslag-, verzamel- en distributiebak in één

Bakken met een groot volume
- voor de bediening met handpalletrucks en heftrucks

Klantenspecifieke oplossingen
- BITO werkt graag individuele oplossingen uit volgens uw wensen!

Gelieve ons voor meer gedetailleerde 
informatie te contacteren:

B     03/870 99 00
NL   030/711 30 90

Meer informatie vindt u ook
op onze DVD “Dynamische opslag“.

Informatie over ons uitgebreide gamma 
vindt u in onze productcatalogus
“DE OPSLAGEXPERT“.

Vraag uw gratis exemplaar aan!

- voor geautomatiseerde en manueel bediende magazijnen
- voor het orderverzamelen
- voor transport en distributie

Productinformatie

Documentatie

Toepassing
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Kunststofbakken – ideaal voor toepassing in projecten

Onze „projectbakken“ in één overzicht

- de bakken van de series XL en MB hebben de
 afmetingen van een halve pallet
- bakken met dubbele bodem hebben een draag-
 vermogen tot 200 kg
- optioneel met palletvoeten voor de handling met
 heftruck
- geschikt voor automatische magazijnen
- optioneel met scharnierende klapdeksels
- breed gamma toebehoren

Bakken met groot volume – afmetingen  800 x 600 mm

- tot 75% minder leegvolume
- zeer duurzaam
- vermindert verpakkingsafval
- vermijdt onnodig ompakken
- transportbak, orderverzamelbak en opslagbak in één
- ook in de afmetingen 800 x 600 mm verkrijgbaar
- accessoires: deksels, dekselzegels, stapelbeugels,
 verrijdbaar onderstellen, verbindingsclips, etc.

Multifunctionele bak, serie MB

- bakken in Euro-afmetingen
- groot binnenvolume
- verschillende bodemvarianten
- ook in de afmetingen 800 x 600 mm verkrijgbaar
- met pickopening (doorkijkvensters uit polycarbonaat)
- ergonomisch gevormde doorgrijphandvaten
- etikethouders op alle 4  zijden
- alle bakkenafmetingen zijn compatibel met de
 afmetingen van Euro-pallets
- toebehoren: draagstangen, etikethouders, oplegdek-
 sels, verrijdbare onderstellen, etc.

Euro-stapelbak, serie XL
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Onze „projectbakken“ in één overzicht

- verschillende bodemvarianten: 
 standaardbodem, dubbele bodem, geribde bodem
- ideaal voor automatische bakkenmagazijnen
- voortreffelijke stapelveiligheid
- vlakken voor tampondruk, thermische inprenting of 
 reliëfmarkering
- toebehoren: deksels, dekselzegels, verrijdbare 
 onderstellen, etc.

- geschikt voor de meest uiteenlopende stellingkranen
- loopt geluidsarm door gladde loopvlak
- zeer stabiel door binnenribben
-	 specifieke	constructieopties	op	aanvraag
- voor opslaggoederen die niet geschikt zijn voor een 
 automatisch magazijn
- ook compatibel met de bakkenseries BN, XL, KLT
-	 optioneel:	insteekbare	fixeerelementen

- optimaal aangepast aan BITO-stellingsystemen
- groot binnenvolume
- zeer stabiel
- veilige stapeling
- uitgebreid gamma aan accessoires: borgings-/ 
 draagbeugels, topdeksels, dwars- en langsverdeel- 
 schotten, etc.

- optimale loopeigenschappen door bodem met 
 structuur en afgeronde contouren
- geborgd doorkijkvenster dat ook bij stapeling geopend  
 kan worden
- goede stapeleigenschappen door veiligheidsnoppen
- goede grijpvastheid door ergonomische handgrepen
- inclusief etiket
- 9 varianten in 5 verschillende bodemafmetingen

Bak voor kleine onderdelen, serie KLT

Trays

Stelling-/bevoorradingsbak, serie RK

Magazijnbak, serie SK
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Bakken met dubbele bodem 
kunnen door eenvoudige 
schroefmontage met pallet-
voeten worden voorzien 
Materiaal: PP-RE

Euro-stapelbak, serie XL 
800 x 600 mm

Constructiedetails

De ergonomisch gevormde door-
grijphandvaten kunnen ook aan 
de langszijden worden aange-
bracht.

De schelpgrepen beschermen 
de inhoud tegen stof en ongeoor-
loofd toegang.

Handgreepvarianten

Het scharnierende klapdeksel 
biedt hoge stapelveiligheid. 
Het is meervoudig verzegelbaar 
en vast met de bak verbonden.

1 basisafmeting – 5 hoogteopties voor vele toepassingen. 
De XL in de afmetingen 800 x 600 mm is in 5 hoogten verkrijgbaar. 
Afhankelijk van de uitvoering hebben de bakken een draagvermogen 
tot 200 kg.

Klapdeksel

Hoogten

Bakken met pickopening zijn ook 
in stapels ideaal voor het order-
verzamelen.

Een optioneel verkrijgbaar door-
kijkvenster beschermt de inhoud.

Draagvermogen van bakken met 

- standaardbodem tot 60 kg 
- dubbele bodem tot 200 kg

Bodemvarianten

Pickopening

Kunststofbakken – in „XXL-formaat“ 800 x 600 mm
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Draagvermogen van bakken met 

- standaardbodem tot 50 kg
- geribde bodem tot 75 kg
- dubbele bodem tot 200 kg

De geïntegreerde etikethouders 
bieden ruimte plaats voor adres-
etiketten en -kaartjes.

De geïntegreerde etikethouders 
bieden ruimte voor adresetiketten 
of -stroken. Verdiepte velden voor 
barcode- of RFID-labels.

Het ruwe plakgebied aan de 
bovenkant van het deksel ver-
eenvoudigt het aanbrengen en 
verwijderen van kleefetiketten.

Het vast scharnierende deksel 
biedt, in combinatie met dek-
selzegels, een hoge veiligheid 
voor uw verzendingen. Het open-
en van de bakken is alleen moge-
lijk door de eenmalig te gebruiken 
zegels te verbreken. Toegang 
voor onbevoegden is daarmee 
vrijwel uitgesloten.

Goed en veilig hanteerbaar
door de grote ergonomische 
handgrepen.

Bodemvarianten

Etikethouders Veld voor kleven etiketten

Veiligheid

Makkelijk te hanteren

Plaatsbesparing

Bakken met dubbele bodem 
kunnen door eenvoudige 
schroefmontage met pallet-
voeten worden voorzien.
Materiaal: PP-RE

Multifunctionele bak, serie MB 
800 x 600 mm

Constructiedetails
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Kunststofbakken

Multifunctionele bak, serie MB 

Constructiedetails

De MB-serie is afgestemd op de 
afmetingen van EURO-pallets 
(1.200 x 800 mm).

Bakkenafmetingen: 
300 x 200 mm 
600 x 400 mm 
800 x 400 mm 
800 x 600 mm

Alle afmetingen zijn in ver- 
schillende hoogten verkrijgbaar.

De BITO-MB-bak is niet enkel milieuvriendelijk maar ook kostenbespa-
rend. U vermijdt nodeloos ompakken en bespaart eveneens op verpak-
kingsmateriaal. Verminder de doorlooptijden in uw verzending door de 
eenvoudige handling van deze bak.

Bij onze klant „Mazda” 
werd het break-even point, 
in vergelijking met wegwerp- 
kartons, reeds bereikt na 
10 transporten.

De BITO-MB-bak is een opslag-, 
verzamel- en transportbak. Drie 
functies in één verenigd, perfect 
inzetbaar in het gehele logistieke 
circuit. Nutteloos in- en uitladen 
wordt vermeden, heel wat tijd en 
geld worden bespaard.

Tot 75 % volume- en vracht-
kostenbesparing bij lege hand- 
ling! 
De lege bakken – zowel met 
stapelbeugels als met deksels – 
nesten in elkaar, waarbij de 
deksels praktisch loodrecht 
naar beneden vallen.

De deksels kunnen met deksel-
zegels worden afgesloten. Zo 
kan men meteen controleren of 
de bakken ongeoorloofd geopend 
werden. Hier voldoet de polyva-
lante MB-bak aan de strengste 
veiligheids- en verzekerings-
normen die gehanteerd worden 
door de transportmaatschappijen.  
Bakopdrukken of niet-standaard 
kleuren op aanvraag.

De MB-bak is een bijzonder 
robuuste bak met een hoog 
draagvermogen. Stapelbe- 
lastingen tot 200 kg vormen 
noch voor het deksel noch voor 
de stapelbeugels een probleem. 
Recycleerbaar, inzetbaar binnen 
de temperatuursgrenzen van 
-20 °C tot +90 °C, geschikt 
voor levensmiddelen.

Wij bieden u een functie- 
garantie van 5 jaar.

Euro-afmetingen

Kosten reduceren

Tijdwinst

Plaatsbesparing Veiligheid

Garantie

Aantal 
transporten

Gecumuleerde kosten (€)

Wegwerp- 
kartons

MB 
bakken
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Euro-stapelbakken XL
zie ook op pagina 84-85

Centreerboringen
(aan alle zijden)

Geïntegreerde holte voor ingrijpen kraan 
(aan alle zijden)

Uitsparingen voor ingrijpen hefapparatuur

Geïntegreerde holte voor ingrijpen kraan Geïntegreerde holte voor ingrijpen kraan 

Constructiedetails
voor toepassing in automatische magazijnen

- talrijke varianten en afmetingen
- breed gamma toebehoren
- indeling van de bakken door
 inzetbakjes of verdeelschotten
- barcodevelden aan de kopse
 zijden
- zeer stabiel door
 verstijvingsribben
- controle op ongeoorloofd
 openen door dekselzegels

De geribde bodem heeft een 
draagvermogen van max. 50 kg 
met een maximale doorbuiging 
van 5 mm.

- zeer robuust
- draagvermogen tot 50 kg*
- doorbuiging max. 5 mm*

Groot binnenvolume door de
geoptimaliseerde constructie
van de zijwanden.

- groot binnenvolume

De Euro-stapelbakken zijn afge-
stemd op de afmetingen van een 
Euro-pallet. Hierdoor is het niet 
nodig de bakken voor transport
op pallets om te pakken.

Stapelbelasting:
400 x 300 mm = 250 kg
600 x 400 mm = 300 kg

- afmetingen afgestemd op
 Euro-pallets
- geen ompakken nodig

De dubbele bodem heeft een 
draagvermogen van max. 50 kg 
met een maximale doorbuiging 
van 2 mm.  Door zijn gladde 
bodem heeft deze bak zeer goede 
loopeigenschappen op transport-
banen.

- zeer robuust
- draagvermogen tot 50 kg*
- doorbuiging max. 2 mm*

Voordelen

Geribde bodemVolume

EURO-afmetingen Dubbele bodem

* bij gelijkmatig verdeelde last en bij een temperatuur van 23°C
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Constructiedetails
voor toepassing in automatische magazijnen

- talrijke varianten en
 afmetingen
- breed gamma toebehoren
- indeling van de bakken
 door inzetbakjes of
 verdeelschotten
- controle op ongeoorloofd
 openen door dekselzegels
- vlakken voor logo:
 tampondruk, zeefdruk,
 warmmerk of ingespoten
 reliëfmarkering

Het draagvermogen van de bak is 
afhankelijk van de grootte van de 
bak en ligt tussen 25 en 50 kg.

Door zijn gladde bodem heeft 
deze bak zeer goede loopeigen-
schappen op transportbanen.

- draagvermogen 25 - 50 kg
 afhankelijk van de grootte   
 van de bak*

De BITO-KLT garandeert een
storingvrij lopen op alle types
van interne transportbanen. 
Uitstekende loopeigenschappen
op banen met doorgaande rollen, 
op rolletjesbanen, op band- en
kettingstransporteurs, evenals 
prima eigenschappen m.b.t.
transfersystemen, enz.

- optimale loopeigenschappen
- bijna geluidloze loop

Optimale benutting van de
laadruimte omdat de KLT-bak 
afgestemd is op de gangbare
palletafmetingen. Zeer hoge
stapelveiligheid; tot 500 kg
met en zonder deksel.

- hoge stapelveiligheid
- hoge stapelbelasting
- afmetingen afgestemd
 op Euro-pallets

De dubbele bodem heeft een 
draagvermogen van max. 75 kg 
en een zeer beperkte doorbuiging 
van slechts 1 mm. Door zijn
gladde bodem heeft deze bak 
zeer goede loopeigenschappen 
op transportbanen.

- draagvermogen tot 75 kg*
- doorbuiging = < 1 mm*

De geribde bodem heeft een 
draagvermogen van max. 50 kg 
en een zeer beperkte doorbuiging 
van slechts 1 mm.

- draagvermogen tot 50 kg*
- doorbuiging = < 1 mm*

Voordelen

Standaard bodem

Transportbanen

Transport Dubbele bodem

Geribde bodem

* bij gelijkmatig verdeelde last en bij een temperatuur van 23°C

Opname referentiepunt

Geïntegreerde holte
voor ingrijpen stelling-
bedieningsapparatuur

Uitsparingen voor 
ingrijpen hefappa-
ratuur

Centreerboringen

Vlakke bodem voor gebruik 
op transportbanen

Optie voor geïnte-
greerde transponder

optionele in/out rib aan lange zijde 
mogelijk

Kunststofbakken voor toepassing in automatische magazijnen

Multifunctionele bak, serie KLT
zie ook op pagina 86-87
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Kunststoftrays

Voordelen Indeling van de tray met bakken in Euro-afmetingen

- opslageenheden niet geschikt voor een automatisch magazijn 
 kunnen m.b.v. trays toch in dit magazijn ingezet worden; 
 afmetingen 670 x 410 mm, 640 x 426 mm, 600 x 400 mm 
 en 400 x 300 mm
- makkelijke opslag van kartonnen dozen (zelfs beschadigde 
 dozen)
- veilige opslag van kunststofbakken die niet geschikt zijn voor 
 een automatisch magazijn
- geschikt voor alle mogelijke stellingbedieningsapparatuur
- zachte loopeigenschappen door gladde bodem of geoptima- 
 liseerde ribbenstructuur
- optioneel met dubbele bodem verkrijgbaar (sandwichtechniek)

– variant 640 x 426 mm

De inzet van trays in automatische magazijnen wint steeds meer aan belang. 
Met behulp van trays kunnen ook opslageenheden met minder goede 
eigenschappen in een automatisch magazijn ingezet worden (bv. kartonnen 
dozen of bakken).

BITO biedt kunststoftrays aan uit eigen productie.
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Kenmerken

Toepassing

Voordelen

- transport- en opslagbak
- orderverzamelbak
- toepassing van verschillende bakkengrooten en -uitvoeringen

„Drie in één“ – dat is de formule voor de multifunctionele bakkenserie van 
BITO die zowel voor het transport en de opslag als ook voor het orderverza-
melen kan worden gebruikt. Verkrijgbaar in meerdere Euro-afmetingen – 
van 300 x 200 mm tot 800 x 600 mm, met hun uitstekende stapelveiligheid, 
het hoog draagvermogen, optioneel zonder of met klapdeksel en met gladde 
binnenwanden zijn de MB-bakken universeel inzetbaar.

- zonder inhoud zijn de bakken nestbaar 
 Dit reduceert het leegvolume om 70% en bespaart heel wat transport- 
 kosten.

- onnodig ompakken wordt vermeden

- verpakkingsafval wordt tot een minimum gereduceerd

- het aanbrengen van dekselzegels beschermt de inhoud tegen ongeoor- 
 loofde toegang

GEPA
Fair Trade

Kunststofbakken – praktijkvoorbeelden
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Kenmerken

Toepassing

Voordelen

- bakken met geribde bodem voor draaglasten tot 50 kg 
- materiaal: van antistatisch polypropyleen 
- voorzien met barcodes en klantenspecifieke inprenting door 
 tampondruk 
- gesloten zijwanden

Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verdeelt sensoren voor de machinebouw 
en verpakkingsindustrie. Deze elektronische componenten worden opgeslagen 
in BITO-bakken uit de series XL en KLT, L 600 x B 400 mm. Door de speci-
fieke schelpgrepen en het groot binnenvolume kunnen deze bakken optimaal 
gevuld/beladen worden en zijn ze makkelijk te hanteren. Aangezien we met 
elektronische artikelen te maken hebben, zijn de bakken van antistatisch 
materiaal gemaakt. Zo kan er geen elektrostatische ontlading plaatsvinden dat 
de goederen zou kunnen beschadigen. Automatische bediening van de bakken 
door een stellingkraan.

- maximale opvulling van de bakken

- ergonomische handling

- beschermt tegen elektrostatische ontlading

- geen beschadiging van elektronische componenten

Wenglor Sensoric GmbH
Sensortechniek
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Kenmerken van de bakken

Toepassing

Voordelen

- orderverzamel- en verzendingsbak
- met stapelbeugels
- met pickopening aan de korte zijde
- voorzien van firmalogo

Door een sterk groeiende omzet werd geïnvesteerd in automatisch orderverza-
melen, transportbanen en één kunststofbak voor verschillende toepassingen. 

Er worden BITO-bakken met stapelbeugels ingezet, met basisafmetingen 
600 x 400 mm en een hoogte van 223 en 323 mm. De bakken zijn voorzien 
van zelfklevende etikethouders en 6 barcode-etiketten. Daarnaast worden ook 
MB-bakken van 600 x 400 x 273 mm met orderverzamelopening aan de kopse 
zijde gebruikt. De bakken met stapelbeugel worden gebruikt als orderverza-
melbakken. Hierin worden de orders volledig verzameld en zonder ompakken 
naar ca. 1.500 apotheken en drogisterijen verzonden.

- de afmetingen en de vormgeving van de bodem maken de 
 nieuwe bakken zeer geschikt voor de interne transportbanen

- het gebruiksvolume kan nu beter worden afgestemd op de 
 actuele verzendingshoeveelheden

- het overladen valt weg, omdat de orders rechtstreeks in de 
 transportbakken verzameld worden

- hoge stapelveiligheid en optimale volumebenutting door stapel- 
 beugels

- tot 75% minder leegvolume bij het retourtransport

Voigt GmbH & Co. AG
Groothandel in 

farmaceutische producten

Kunststofbakken – praktijkvoorbeelden
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Kenmerken

Toepassing

Voordelen

- XL 800 X 600 mm met dubbele bodem en palletvoeten
- pickopening aan de kopse zijde
- toepassing als verzendings- en opslagbak
- bevoorrading van de assemblage-afdeling

De firma ZF Marine gebruikte in het verleden reeds opslag- en transportbak-
ken van een ander merk. Men wilde echter een zo optimaal mogelijke invulling 
geven aan de beschikbare magazijnruimte. Door naar de BITO-bak type XL 
over te schakelen (afmetingen L 800 x B 600 mm), heeft men tot 20% meer 
opslaglocaties kunnen creëren. 

Een bepaald gedeelte van de bakken worden in het omloopsysteem 
gemeenschappelijk met de leveranciers gebruikt. De onderdelen komen in 
bakken bij de goederenontvangst binnen en gaan zonder ompakken op verrijd-
bare onderstellen verder naar de assemblage-afdeling.

- 20% meer opslagposities

- Pick + Pack

ZF Marine GmbH
Aandrijftechnologie
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Gecombineerde magazijnen

Functionele en efficiënte orderverzamelsystemen bestaan slechts zelden uit één enkel 
systeem. Uit economisch oogpunt vormt een combinatie van verschillende technieken 
het meest optimale orderverzamelmagazijn.

In dit verband spelen stellingen en de flexibiliteit van de samenbouw een zeer belangrijke 
rol. Door verschillende stellingtechnieken toe te passen, kan de efficiëntie in het maga-
zijn aanzienlijk verhoogd worden.

De keuze van de technieken en de dimensionering van de zones is een samenspel 
tussen frequentie van herbevoorraden en de cyclustijden van het systeem. De globale 
classificatie van de rotatie is dus niet alleen de maatgevende factor.

Te kleine aanvulhoeveelheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot te grote aanvulfrequenties 
of kunnen de continue beschikbaarheid tijdens het orderverzamelproces verstoren. 

Gecombineerde magazijnen
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Systeemvoordelen

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

Het automatische bakkenmagazijn en de daarmee verbonden doorrol-
stellingen vormen in zone 1 het centrale verdeel- en buffermagazijn. De 
computergestuurde stellingbedieningskraan zorgt voor een permanente 
bevoorrading van de orderverzamelzones (2 + 3). 

In zone 2 worden de verzamelde bestellingen per klant in een distributie-
bak verpakt en weggevoerd naar de verzendafdeling. 

Zone 3 vormt een werkplaats waar, 
indien nodig, de eindmontage plaats- 
vindt. Hiervoor wordt het grondniveau 
van een meerverdiepsinstallatie 
gebruikt. Het magazijnoppervlak  
wordt in dit geval 3-voudig gebruikt.

De orderverzamelzone (1) wordt door twee verschillende stellingsystemen 
bevoorraad. In het hoogbouw-palletmagazijn (zone 2) worden de artikelen 
tussentijds op pallets opgeslagen voor 
latere bevoorrading van de orderver-
zamelzone. 

Het automatisch bakkenmagazijn vult 
aparte artikelen aan in de stukgoed-
doorrolstellingen in de orderverza-
melzone. 

De verzamelde bestellingen worden 
via een aangedreven transportbaan 
naar de verzendafdeling getranspor-
teerd.

De combinatie van stukgoeddoorrolstellingen met een daarboven liggende 
palletbuffer of inschuifstelling wordt het vaakst toegepast. De buffer zorgt 
voor een voldoende reservevoorraad waardoor een continuïteit in het 
orderverzamelproces gegarandeerd is. 

De palletbuffer in zone 1 is de goedkopere oplossing. Een deel van het 
magazijnvolume blijft bij deze techniek echter onbenut. 

Bij inschuifstellingen (zone 2) daarentegen wordt de volledige ruimte boven 
de stukgoeddoorrolstellingen gebruikt. Hierdoor kan er natuurlijk ook meer 
reservevoorraad opgeslagen worden.

Welke stellingsystemen gecombineerd worden en hoe ze gelay-out worden, 
hangt af van verschillende factoren: orderverzameltijd, looptijdoptimalisatie, 
plaatsbesparing en het artikel zelf. 

Het resultaat van deze investering houdt het volgende in: rationalisering van 
de bedrijfsprocessen, werktijdinkorting door minder lange grijp- en looptijden, 
betere prestaties van de werknemers en dus een algehele grotere producti-
viteit. 

Voor dit soort orderverzamelprojecten is BITO een vaste waarde in de markt. 
Speciale projectteams analyeren uw magazijngegevens en bezorgen u een 
rendabele oplossing.

Orderverzamelzone Bevoorradingszone Buffervoorraad Orderverzamelvoorraad
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Gecombineerde magazijnen

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- orderverzamelen met orderverzamellijsten
- interne transportbanen
- met palletbuffer, 1 diep

- de strikte scheiding van de snel roterende goederen van de rest van 
 het assortiment en een overzichtelijke presentatie van de goederen  
 verminderen de doorlooptijd van de orders

- seizoensgebonden piekperiodes kunnen gemakkelijk opgevangen  
 worden

- de centrale magazijncomputer kan de A-, B- en C-artikelen voortdurend  
 herindelen door de dynamische analyse van de gegevens

- minder controlestations nodig  door laag foutenpercentage en automa- 
 tische gewichtscontrole

De kantoorartikelen worden verzameld uit Euro-norm-kunststofbakken, 
uit originele verpakkingen of rechtstreeks van pallets. Het orderverzamelen 
gebeurt parallel in de verschillende zones. Het interne transportsysteem 
sorteert de gecodeerde verzamelbakken die in wachtbanen uitgesluisd 
worden en stuurt hen vervolgens per order naar de verpakkingszone.

Baier und Schneider
Papier- en kantoormateriaal

Stukgoeddoorrolstellingen 
met palletbuffer erboven 

en palletdoorrolstellingen
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- orderverzamel- en buffermagazijn
- opslag van VDA/KLT-bakken en draadwandcontainers
- inzetten en uitnemen van de draadwandcontainers m.b.v. een 
 meeloopstapelaar
- manueel orderverzamelen

- daling van de kosten door het wegvallen van wachttijden, 
 verkorting van interne transportwegen en compacte opslag

- opslag volgens het FIFO-principe

- gemakkelijke toezicht op de productieloten

Het onderste deel van de installatie bestaat uit stukgoeddoorrolstellingen waar 
losse artikelen opgeslagen worden in VDA/KLT-bakken. Hierboven bevinden 
zich de palletdoorrolkanalen met draadwandcontainers. Uit deze containers 
worden volledige deelpakketten verzameld.

Zeuna Stärker
Onderdelen voor 

de automobielindustrie

Pallet- en stukgoed- 
doorrolstellingen
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Gecombineerde magazijnen

Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- voortdurende uitbreiding van de opslagsystemen over 
 verschillende jaren
- open, modulaire systemen
- breed assortiment aan opslag- en orderverzamelsystemen

- modulaire uitbreiding naar behoefte over vele jaren

- alle opslagsystemen en -installaties kunnen verder worden gebruikt

- continu verhoging van het prestatievermogen 

- verdubbeling van de opslag- en verzamelcapaciteit

MEWA zorgt voor een allround textielservice door klanten te voorzien van werk-
kleding, veiligheidskleding en herbruikbare reinigingsdoeken. Het textiel wordt 
door MEWA gebracht en opgehaald, gewassen en indien nodig vervangen.

In Immenhausen (D) bevindt zich het distributiecentrum waar de goederen 
worden opgeslagen,  verzameld en verstuurd. De magazijninrichting kende in 
de voorbije jaren vele uitbreidingen.

Men maakt o.a. gebruik van doorrolstellingen voor stukgoederen en een meer-
verdiepsinstallatie voor legbordstellingen. De transportbanen zijn geïntegreerd 
in de stellingtechniek. Het systeem werd bij de eerste investering zo ontworpen 
dat flexibele uitbreidingen steeds mogelijk waren.

MEWA
Wassen, onderhouden en 

vervangen van textiel

Meerverdiepsinstallatie met 
stukgoed- en palletdoorrol-

stellingen en legbordstelling-
installaties
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Kenmerken

Voordelen

Toepassing

- planning, levering en installatie van stukgoed- en palletdoorrol- 
 stellingen, pallet- en legbordstellingen
-	modulair	en	flexibel	uitbreidbaar	systeem
- orderverzamelen m.b.v. van een pick-by-light systeem

- korte orderdoorlooptijden

- efficiënt orderverzamelen

- snelle levering aan de klanten

- het prestatieniveau kan te allen tijde aan de behoeften worden aangepast

Office Depot is een van de marktleiders op het gebied van de verkoop van 
kantoorartikelen, computersupplies en papier. Een bedrijfsuitbreiding maakte 
het noodzakelijk een nieuw logistiek centrum te bouwen in Großostheim (D).

Er worden palletstellingen ingezet als buffervoorraad voor de orderverzame-
laars. Op vloerniveau wordt verzameld vanuit stukgoeddoorrolstellingen met 
geïntegreerde transportbanen. Hierboven bevinden zich palletdoorrolstellingen 
met geïntegreerde platformen. Op deze manier kan er ook op de 3 bovenlig-
gende etages verzameld worden. Een organisatie die aangepast kan worden 
naargelang de behoeften/vraag van de klant, is mogelijk door de modulaire en 
flexibele opslagtechnieken.

Office	Depot
Verkoop van kantoorartikelen 
via postorder en e-commerce

Meerverdiepsinstallatie 
met stukgoed- en pallet- 

doorrolstellingen
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Brancheoverzicht

Brancheoverzicht Automotive, toeleveranciers, automobielindustrie

- Montagewerkplekbevoorrading

- Palletdoorrolstellingen

- Automatische magazijnen voor bakken of trays

36-45

112-137

72-89

Praktijkvoorbeeld 

122

In zowat iedere branche is de logistieke aanpak een zeer belangrijk facet 
van de bedrijfsvoering geworden.
Welk systeem of welke combinatie van systemen de optimale oplossing 
vormt, hangt van vele factoren af. Maar toch kan men bepaalde tendensen 
vaststellen.
Aan de hand van de vele gerealiseerde projecten stellen we u in dit 
handboek de stellingsystemen voor die het meest worden toegepast in een 
aantal geselecteerde branches.

Voor bijkomende referenties of referentiebezoeken kunt u met 
ons contact opnemen.

Kleding, schoenenBouwmaterialen

- Automatische magazijnen voor bakken of trays
- Meerverdiepsinstallaties 
- Palletstellingen 
- Mobiele stellingen

72-89
20-35

90-105 
152-159

- Palletdoorrolstellingen 
- Palletstellingen 
- Draagarmstellingen
- Mobiele stellingen

112-137 
90-105 

142-151
152-159

Praktijkvoorbeeld 

151, 158

Praktijkvoorbeeld 

30, 68, 69, 159

Elektrotechniek, elektronische apparaten

Huishoudelijke artikelen

Boeken, geluidsdragers, uitgeverijen, spelletjes

Wisselstukken, service-onderdelen

- Automatische magazijnen voor bakken of trays
- Stukgoeddoorrolstellingen
- Legbordstellingen

72-89
46-63
20-35

- Stukgoeddoorrolstellingen
- Palletstellingen
- Legbordstellingen

46-63
90-105
20-35

- Stukgoeddoorrolstellingen 
- Palletstellingen

46-63
90-105

- Automatische magazijnen voor bakken of trays
- Stukgoeddoorrolstellingen
- Meerverdiepsinstallaties
- Distributiebakken »MB«

72-89
46-63
20-35

160-169

Praktijkvoorbeeld 

65

Praktijkvoorbeeld 

31, 80

Praktijkvoorbeeld 

82

Praktijkvoorbeeld 

61
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Cosmetica, lichaamsverzorging Machinebouw

Voedings- en genotsmiddelen, drank

Papier- en schrijfwaren

Metaalverwerking, gereedschap

Verbindingsstukken

- Palletdoorrolstellingen
- Stukgoeddoorrolstellingen
- Automatische magazijnen voor bakken of trays

112-137
46-63
72-89

- Automatische magazijnen voor bakken of trays
- Palletdoorrolstellingen 
- Mobiele stellingen
- Palletstellingen

72-89
112-137
152-159
90-105

- Palletdoorrolstellingen
- Palletstellingen

112-137
90-105

- Stukgoeddoorrolstellingen
- Palletstellingen

46-63
90-105

- Palletstellingen
- Stukgoeddoorrolstellingen
- Automatische magazijnen voor bakken of trays
- Meerverdiepsinstallaties

90-105
46-63
72-89
20-35

- Stukgoeddoorrolstellingen
- Automatische magazijnen voor bakken of trays
- Legbordstellingen
- Meerverdiepsinstallaties

46-63
72-89
20-35
20-35

Praktijkvoorbeeld 

34

Praktijkvoorbeeld 

105

Praktijkvoorbeeld 

121

Praktijkvoorbeeld 

35, 83

Praktijkvoorbeeld 

57, 120, 124, 125, 134

Praktijkvoorbeeld 

60, 97, 101

Farmaceutische en chemische productenTransport

- Stukgoeddoorrolstellingen
- Automatische magazijnen voor bakken of trays

46-63
72-89

- Palletdoorrolstellingen
- Palletstellingen

112-137
90-105

Praktijkvoorbeeld 

59, 103, 135, 157

Praktijkvoorbeeld 

123
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 A
Aanrijbeveiliging 94, 111, 118-119

Aanslagprofiel 43

Afdekprofiel 43

Afrolbeveiliging 145, 149

Afvoer van lege pallets 128, 137

Automatische bakken- 
magazijnen 76

Automatische magazijnen 
voor bakken en trays 72-89

 B
Bak voor kleine onderdelen, 
serie KLT 86-87, 163, 168

Bevoorradingsstellingen 42

Blokopslag 17

Bodemuitvoeringen 85, 87, 
164-168

Bokwiel 40

Boutloos stellingsysteem 22

Bredegangenmagazijn 92, 102-103

Buffervoorraad 51, 59, 76, 116

Buitenopslag 150

 C
Cilindrische rollen 133

Cilindrische wieltjes 55

Containerondersteuning 95

 D
Diepteligger 94

Doorrolniveau 38-39, 54

Doorrolpalletbuffer 120-121

Doorrolstellingen 46-71, 112-141

Doorrolsysteem voor pallets 115

Doorschuifbeveiliging 94

Doorschuifbeveiliging 94

Draadmand 22

Draadpaneel 94

Draagarm 145, 149

Draagarmbrug 149

Draagarmstellingen 142-151

Draagarmverdeler 145, 149

Draagprofiel 79

Draagrol 119

Drukplaat 69

Dubbeldiepe opslag 73, 79, 82, 92

Dubbele bodem 85, 87, 167, 168

Dwarsligger 94

Dwarsopslag van 
draadwandcontainers 137

Dwarsverdeler 89

Dynamische opslagsystemen 19

 E
Eénpositiesysteem 76, 104-105

Eénverdiepsinstallatie 20-35

Eindondersteuning 69

ERGO-systeem 44-45

Etikethouder 56

Euro-afmetingen 85, 167, 169

 F
Flensrollen 133

Flenswieltjes 55

Fontzijde - layouts 50

 G
Geautomatiseerde pallet- 
doorrolmagazijnen 140-141

Geautomatiseerde pallet- 
magazijnen 138-139

Geautomatiseerde pallet- 
stellingen 91

Geautomatiseerde stukgoed- 
doorrolstellingen 52

Geboute console 111

Gecombineerde 
magazijnen 174-179

Geïntegreerd bakkenmagazijn 52

Geleidingsklem 69

Geleidingsprofiel 111

Geleidingsprofiel, 
standaard en universeel 55

Geleidingsrail 155

Gereedstelsystemen 36-47

Geribde bodem 85, 87, 167, 168

 H
Halve inhaakverbinding 40

Handling van lege pallets 129

Handontgrendeling 119

Hoogbouwmagazijnen 53, 91, 101, 
 121

Houtvezelvloer 27, 95, 149

Hulpaandrijving 69

 I
Ingavegeleiding 133

Inhaakconsole 111

Inhaaksysteem 144

Inlegpaneel 95

Inrijstelling 18, 106-111

Inschuifpalletbuffer 122

Inschuifstelling 134

Inschuifsysteem voor pallets 115

Inzetbakjes 88-89, 169

 K
Kader voor losse artikelen 22

KAIZEN-principe 44-45

Kledingstangenset 22

Kolom 33

Kruisschoor met 
spansloten 26, 41, 145

Kuiplegbord 22

Kunststofbakken 37, 39, 84-87, 
 160-173

Kunststoftray 88, 169

 L
Langsverdeler 89

Lastverdeelschoen 94

Legbord 43, 145

Legbordstellingen 17, 31, 42

Leuning 27, 33

Liggers 43, 69, 95

Looprail 155

 M
Magazijnbak, serie SK 163

Meerplaatssysteem 77, 80, 81

Meerverdiepsinstallaties 20-35, 
 53, 93, 103, 178-179
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Mobiele stellinginstallaties 93, 
 152-159

Montagewerkplekbevoorrading 36

Multifunctionele bak, 
serie MB 163, 165-166

 N
Neerklapbare rollenbaan 113, 129

Nivelleervoetplaat 69

 O
Ondersteuningsbok voor 
rollenbanen 47, 55

Ophangprofiel 145

Opklapbare rollenbaan 113, 124, 
 127

Oplegpaneel 95

Oplegprofiel 111

Oploopschoen 118, 133

Opstapje 47, 55

Orderverzameltunnel 52, 116

 P
Palletstelling 17, 90-111

Palletdoorrolstelling 112-141

Palletopzetplaats 26, 29, 33, 120

Palletopzetplaats met kantelhek 33

Palletopzetplaats met schuif- 
leuning 33

Palletopzetplaats met 
teruggezette leuning 33

Palletseparator 119, 137

Pallettypen 113

Pendelmappenset 22

Pick & Pack 61

Pick-to-light 60, 61, 179

Platformsysteem 32-35

PRO-palletstellingen 90-105

Push-back systeem 136

 R
Railbeschermer 133

Remdraagrol 119

Reservemagazijn 76

Rollen 132-133

Rollenbaan 62, 113, 118-130, 132

Rollenbaanbescherming 119

Rollenrail 131-137

Rollenrailprofiel 133

Roosterlegbord 22

Roostervloer 27, 95, 149

Rugwand 22

 S
Schoringen 79

Semi-automatische 
stukgoeddoorrolstellingen 64-65

Separatiebeugel 22

Shuttle 76

Signalisatie herbevoorraden 54

Smallegangenmagazijn 18, 93, 
 96-97, 100, 105, 117, 121

Snelwisselbaan „Adapta-Flow“ 62

Staander 145, 149

Staanderadapterprofiel 47, 56

Staanderbescherming 94, 118

Stabiliteitsligger 22, 40, 145, 149

Stalen tray 89

Standaard bodem 87

Stapelbakken, serie XL 84-85, 
 162, 164, 167

Statische opslagsystemen 18

Stelling-/bevoorradingsbak, 
serie RK 263

Stellingkader 22, 26, 79, 95, 111

Stellingmodules 40

Stellingtuning 62-63, 99

Stofbeschermingsplaat 57

Stukgoeddoorrolstellingen 47-71

 T
Tegengestelde helling 116

Transportbaan 58

Trap 26, 28, 33, 87

Traymagazijn 83

Trays 88-89, 169

Tuning 62-63, 99

 U
Uitgavepositie 78, 79

Uitnameplaats met twee- 
gedeelde rollenbaan 118, 126

Uitnameplaats voor hand- 
pallettrucks 113

Uitnamesegment voor 
handpalletwagens 118, 126

Uitschuifbare palletplaats 127

Uittrekbare bakposities 73

Uittrekbare palletladen 91, 92, 98

Uittrekbare palletplaats 113

 V
Vakseparatie 22

Vakverdeelschot 22, 94

Vangrail 94

VDA-/KLT-bakken 37-39

Veiligheidsnetwand 119

Veiligheidstoebehoren 91, 94, 111, 
 119

Verbindingsprofiel 43

Verdeelstang 22

Verstelhaakje 55

Vloetplaten 27, 79

Voetontgrendeling 119

Volledig geautomatiseerde 
stukgoeddoorrolstellingen 66-67

Voorraadmagazijn 81

 W
Wegklapbaar geleidingsprofiel 39

Werkblad 41

Werkpleksystemen 36-47

Wieltjesrails 39, 55, 62, 69

 Z
Zijgeleiding 43

Zijprofiel 39

Zijwand 22

Zwenkwiel 40
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BITO – Alles wat u nodig heeft...

… op slechts een muisklik verwijderd!

Webwinkel: www.bitosystems.com

Oktober 2009

www.bito.com

STORAGE SOLUTIONS
innovative

Dynamisch Lagern • Dynamic Storage

BITBITO-LO-Lageagertertechnchnikik
BitBittmatmannnn GmbGmbHH
ObeObertortor 2r 299
5555559090 MeiMeisesenheihe m
TelT lefoefoe n  0 60 7 53 // 12 1222-02-0
Tele efaaax  xx  0 60 67 57 3 // 12 122-32-3 9999
eMaeMail il      infinfo@bo@@ itoto.cocomm

… zijn gratis verkrijgbaar!

 BITO-productgids “De Opslagexpert”

 BITO-orderverzamelgids “De Systeemexpert”

 DVD over orderverzamelsystemen

 Montagehandleidingen, technische info

 Brochures over specifieke producten

Alle catalogi, brochures en DVD‘s …

… kunt u

 alle standaardartikelen direct bestellen

 verschillende producten vergelijken

 documentatie aanvragen

 ideeën opdoen uit praktijkvoorbeelden

 de BITO-groep leren kennen

 advies ter plaatse –

 de contactgegevens van

 uw verkoopadviseur

 verschijnen in beeld na

 ingave van uw postcode

 gebruik het e-mailformulier

 voor vragen, offertes of

 bestellingen

 bel ons voor zowel algemene

 als technische vragen: 

 B   03 870 99 00
 NL 030 711 30 90

Op de BITO-website www.bitosystems.com

Klantenservice

www.bitosystems.com
184



BITO-klanten – een keuze …



Hoofdkantoor België: 
BITO Systems nv
Boomsesteenweg 97
B-2630 Aartselaar

Tel. 03 / 870 99 00
Fax 03 / 870 99 01
E-mail info@bitosystems.com 
Wsite www.bitosystems.com

Kantoor Nederland:
BITO Systems nv
Niasstraat 1
NL-3531 WR Utrecht

Tel. 030 / 711 30 90
Fax 030 / 711 30 91
E-mail info@bitosystems.com 
Wsite www.bitosystems.com
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