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Ergonomisch verzamelen
van banden

Maintenance

De Belgische autodealer Delorge gebruikt twee Intermat opslagsystemen van Intertex
op zijn vestiging in Hasselt. Deze ruimtebesparende oplossing van Kardex Remstar’s
industriële partner kan 6.600 banden opslaan. De opslag van banden is 90 procent
sneller met deze automatische oplossingen, wat leidt tot additionele verkoop.

Voordelen in één oogopslag
• Ruimtebesparende opslag van 6.600 banden op
een oppervlakte minder dan 140 vierkante meter
• Bandenservice is nu 90 procent sneller
• Ergonomisch verzamelen van bandensets direct
met een druk op de knop
• Additionele verkoop dankzij efficiëntere service
aan klanten

Meer informatie:
www.kardex-remstar.com
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De klant
Met zeven locaties is Delorge een van de grootste autodealers van België. De oﬃciële dealer van VW, Audi en Skoda is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, met als
gevolg dat Delorge vanwege ruimtegebrek een externe partij moest inschakelen
voor de opslag van winter- en zomerbanden. Dit resulteerde in complexe werkprocessen, lange loopafstanden en lange wachttijden voor klanten. De winterbandenservice was alleen bedoeld om klanten vast te houden en was lange tijd een
verliesgevende activiteit voor Delorge.
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Deﬁnitie opdracht

Delorge maakte al enige tijd gebruik van een
Shuttle XP 500-opslaglift van Kardex Remstar
voor de opslag van reserveonderdelen. Toen
Kardex Remstar de suggestie gaf om ook de bandenopslag weer in eigen huis te nemen met een
automatisch opslag- en orderverzamelsysteem,
zat het management meteen recht overeind. Het
doel van Delorge was om de klantenservice te
verbeteren, een ergonomische werkplek voor zijn
medewerkers te realiseren en extra omzet met
zijn winterbandenservice te realiseren.

3

Oplossing
Sinds begin 2015 liggen 6.600 zomer- en winterbanden, nieuwe banden en lichtmetalen velgen opgeslagen in twee paternosters van Intermat. De opslagsystemen
staan op de vestiging van autodealer Delorge in Hasselt op een vloeroppervlakte
minder dan 140 vierkante meter. Niettemin is het 20-meter diepe bandenhotel nog
altijd niet vol. Ongeveer 40 procent van de opslagcapaciteit is gereserveerd voor
toekomstige groei. De banden worden opgeslagen op basis van kenteken en voertuig indentiﬁcatienummer. De eigen software van Delorge laat zien wanneer de
in- en uitslag van de banden heeft plaatsgevonden. Door het goederen-naar-deman-systeem van de verticale carrousel zijn medewerkers verzekerd van een ergonomische werkplek. Dat betekent concreet niet meer zoeken, minder loopafstand
naar de werkplek (zie foto) en een opslagmethode die de rug ontziet. „Wij hebben
nog maar een tiende van de tijd nodig die we voorheen kwijt waren aan de opslag
van banden. We hoeven ons niet langer te bekommeren om de logistiek“, zegt Peter
Guelinchx, eigenaar van Delorge.
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Leveringsomvang
– 2 Intermat van Intertex
(W x D x H: 7.200 x 19.255 x 6.040 mm)

Persoonlijke informatie voor het optimaliseren van uw intralogistiek:
info.remstar@kardex.com
www.kardex-remstar.com

