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STILL iGo pilot
De intelligente loods voor uw individuele magazijn
Het juiste systeem voor elke klantbehoefte: STILL iGo pilot kan
zowel op RFID-tags als barcodelabels zijn positie bepalen
Individuele configuratie: het systeem kan individueel worden
aangepast aan elk denkbaar smallegangen magazijn
Optimale werkomstandigheden: het elimineren van
zoekopdrachten en foutieve verplaatsingen ontlasten de chauffeur
en maken het mogelijk om nieuwe medewerkers snel in te werken

STILL iGo pilot – Alle prestaties in één oogopslag
De functies iGo pilot navigation en iGo pilot safety bieden maximale
performance en veiligheid in uw magazijn met de trucks die erin
rijden. De iGo pilot navigation-interface communiceert met het
warehouse management systeem en verbindt de processen in het
magazijn tot een intelligent geheel. De truck kent dus de volgende
palletopslaglocatie die in de hoge palletstelling moet worden geplaatst
en ontlast zo de chauffeur. Als de chauffeur de volgende opdracht
aanneemt, vindt de truck zelfstandig zijn weg tussen de stellingen
naar de locatie. Dankzij de assistentie- en waarschuwingssystemen
van iGo pilot navigation en iGo pilot safety, die voor elk magazijn
afzonderlijk kunnen worden ingesteld, past de truck zich op een
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vooruitziende en veilige manier aan de lokale omstandigheden en
bronnen van gevaar op zijn weg aan. Zodra de truck zijn doelpositie
met iGo pilot heeft bereikt, zorgt deze navigation ervoor dat de
vorken precies op de juiste palletpositie stoppen, zowel horizontaal
als verticaal. Zodra de pallet is opgepakt of weggezet, worden de
gegevens teruggestuurd naar het Warehouse Management Systeem. Zo
wordt voorkomen dat er verkeerd wordt gepickt of dat pallets verkeerd
worden opgeslagen of opgehaald.
Het resultaat: een aanzienlijke toename van de prestaties en
tegelijkertijd een grote verbetering van de veiligheid in uw magazijn.

STILL iGo pilot
De „Simply Efficient“-factoren: prestatie-eigenschappen als maatstaf voor economische efficiëntie
Simply easy

Simply flexible

■ Optimale werkomstandigheden: het elimineren van zoekopdrachten

■ Flexibel voor elke verbinding: de iGo pilot navigation interface zorgt

en foutieve verplaatsingen ontlasten de chauffeur en maken het
mogelijk om nieuwe medewerkers snel op te leiden
■ Efficiënte workflows: iGo pilot controleert het afzetten en opnemen
van de pallet en het orderverzamelen en past automatisch de
hefhoogte van de vorken aan
■ Gemakkelijk te gebruiken: het rijden en heffen naar de doelpositie in
de stellinggang begint met slechts één beweging van de rijhendel
■ Altijd goed geïnformeerd: het display van de besturingsunit
informeert de chauffeur over zijn huidige positie en de doelpositie

voor de overdracht van de verplaatsingopdrachten via handscanner,
dataterminal of automatisch via het Warehouse Management
Systeem
■ Voor elke klantbehoefte de juiste technische oplossing: iGo pilot kan
gebruik maken van RFID-tags of barcode-labels
■ Individuele configuratie: het systeem kan individueel worden ingericht
voor elk denkbaar smallegangen magazijn

Simply powerful
■ Hoogste productiviteit: ongeacht de ervaring en het kennisniveau van
de chauffeur navigeert de truck automatisch via de optimale route
naar de bestemming
■ Altijd in de juiste positie: de halfautomatische benadering van de
doelpositie voorkomt het verkeerd in- en uitslaan van pallets

Simply connected
■ Taalgebruik: iGo pilot interface kan met verschillende dataformaten
omgaan, deze interpreteren en verwerken voor een goede
communicatie met een bovenliggend systeem
■ Perfect georganiseerd: iGo pilot navigation zorgt in combinatie met
het Warehouse Managment Systeem voor een veilige fysieke tracking
van de goederen

Simply safe
■ Hoogste bedrijfszekerheid in het magazijn: de vele individueel
instelbare profielen zorgen voor een veilige en efficiënte werkdag
■ Altijd op het juiste spoor: een symbool op de bedienunit geeft aan
dat de chauffeur in het juiste gangpad rijdt
■ Altijd onder controle: vorkbewegingen kunnen op een specifieke
plek worden geblokkeerd om goederen, stellingen en de truck tegen
schade te beschermen
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STILL iGo pilot
navigation
Gemakkelijk te bedienen: de bestemming wordt ingevoerd via een
scanner, terminal of online vanuit het Warehouse Management
Systeem, en het proces begint met slechts één beweging van de
bedieningshendel
Hoogste productiviteit: de truck navigeert automatisch via de
meest optimale route naar de bestemming - ongeacht de ervaring
of het kennisniveau van de chauffeur
Slimme precisie: de truck beweegt zich precies naar de
gedefinieerde palletpositie, met de mogelijkheid om de
zwenkvorkbewegingen naast deze positie te blokkeren. Dit om
foutief opslaan en uitslaan te voorkomen
iGo pilot navigation begeleidt de chauffeur met zijn smallegangen truck
via de meest optimale route naar de gewenste palletpositie.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een driedimensionaal stellingplan
dat alle beschikbare posities van het magazijn in kaart brengt. Door
het te vergelijken met deze in het systeem opgeslagen kaarten,
herkent de truck zijn huidige locatie in het gangpad en zijn doelpositie.
iGo pilot navigation beheerst activiteiten van opslag, uitslag en
orderpicken.

Zodra een opdracht is ontvangen, bepaalt het systeem de optimale
horizontale en verticale weg naar de gewenste palletpositie. Met
behulp van een display herkent de chauffeur zijn huidige positie ten
opzichte van de doelpositie. Hij kan zijn truck alleen in de aangegeven
richting verplaatsen. Als hij in de verkeerde gang rijdt, wordt dit op zijn
display aangegeven.

Uitgebreide oriëntatie in het magazijn: RFID of barcode
Tijdens de rit in het gangpad tussen de stellingen detecteert de smallegangen truck voortdurend zijn huidige positie. Hiervoor meet hij de afstand
die hij heeft afgelegd en gebruikt hij oriëntatiepunten om zijn huidige positie in het gangpad te bepalen. STILL iGo pilot biedt de keuze uit twee
technologieën als oriëntatiepunt: RFID of barcode.

RFID-technologie:
RFID-transponders (8 mm diameter, 23 mm lengte) zijn op regelmatige
afstanden in de vloer geplaatst en dienen als oriëntatiepunt. Ze zijn
ongevoelig voor vocht. Éénmaal geplaatst in de vloer worden de
openingen afgedicht. Een RFID-antenne aan de onderkant van de truck
leest de transponders tijdens het rijden. Deze signalen definieren
de huidige locatie van de truck. Hij herkent zijn exacte positie aan
de hand van deze signalen in combinatie met de gegevens uit zijn
hoogtemeetsysteem.

Barcode technologie:
Robuuste en krasbestendige barcode-label, waarvan de gedrukte code
zowel het magazijn als de rij en de betreffende stelling positie aangeeft,
worden aan één of aan beide zijden op een hoogte van 500 mm van de
vloer aan de stellingstaanders bevestigd.
Met de optische lezer herkent de truck deze barcodes ook bij maximale
rijsnelheid. Hij berekent zijn exacte positie in het gangpad aan de hand
van de verkregen gegevens en met behulp van zijn hoogtemeetsysteem.
De barcodetechnologie wordt gebruikt waar een hoge precisie vereist
is.
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STILL iGo pilot
navigation interface
Tijdens het in- en uitslaan heeft de truck toegang tot de exacte coördinaten van de opslaglocaties. Afhankelijk van de technische status van het
computersysteem en het gewenste comfortniveau zijn de volgende varianten beschikbaar voor de aansluiting van de iGo pilot navigation:
1. Handmatige invoer:
De gebruiker voert de specifieke opslaglocatiegegevens in als doelcoördinaten op zijn terminal
in de cabine. De iGo pilot navigation interface zet deze coördinaten voor de truck om en zorgt
met een druk op de knop voor een optimale afwikkeling van de opdracht. Een aansluiting op een
computersysteem is bij deze variant niet nodig.

2. Invoer via een handscanner:
Als de doelcoördinaten van de opgeslagen goederen beschikbaar zijn in de vorm van een
barcode (bijvoorbeeld op de goederenontvangst/afgiftebon of rechtstreeks op de goederen),
worden deze met behulp van een handscanner ingevoerd. Deze coördinaten worden vervolgens
door de iGo pilot navigation interface voor de truck geconverteerd en vormen de basis voor
het verwerken van de opdracht. In dit geval is een verbinding met het bovenliggend computersysteem niet nodig.

3. Overdracht van de data vanuit het Warehouse Management System (WMS):
Overdracht van de data vanuit het Warehouse Management System (WMS):
Aangepast aan de technische status en het ontwerp van het computer-systeem en het
gewenste comfortniveau biedt het systeem verschillende oplossingen: de chauffeur selecteert
bijvoorbeeld zelfstandig de volgende opdracht uit een pool van orders. Een meer geavanceerde
oplossing is de overdracht van de optimale volgorde van de orders, rekening houdend met de
bijbehorende magazijnstrategie en in combinatie met een truckbesturingssysteem.
De volgende aansluitmogelijkheden zijn standaard beschikbaar:
a. Webservice – Via een RESTFul webservice worden informatie en opdrachten uitgewisseld
tussen het Warehous management systeem en de truck.
b. Dataoverdracht – Tekstbestanden worden uitgewisseld tussen het magazijnbeheersysteem
en de iGo pilot-navigation interface. SMB, WebDAV en SFTP zijn beschikbaar als
dataoverdrachtsprotocollen.
c. Telnet – De iGo pilot navigation interface kan als Telnet-klant worden aangesloten op het
magazijnbeheersysteem.
In alle gevallen worden gegevens uitgewisseld via een WLAN-verbinding tussen het betreffende
magazijnbeheersysteem en de truck.

4. De klantspecifieke oplossing:
Op basis van de individuele wensen in een magazijn en de daarvoor benodigde transporten
kunnen op maat gemaakte oplossingen en ideeën worden gerealiseerd.
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STILL iGo pilot
safety
Dankzij de talrijke veiligheidsfuncties beschermt de
chauffeursassistent goederen, stellingen, gebouw en de truck
tegen schade
Altijd beschikbaar voor inzet: minder stilstand door het vermijden
van schade en de daaruit voortvloeiende reparaties
Dankzij een vereenvoudigde workflow kan de chauffeur zich
volledig concentreren op zijn kernactiviteit, het in- en uitslaan van
pallets of zelfs het orderpicken
Wordt de iGo pilot safety geïnstalleerd, dan nemen de operationele
veiligheid en de prestaties van de STILL smallegangentrucks aanzienlijk
toe. Voor dit doel zijn in het smallegangenmagazijn, waar speciale
veiligheidsvoorschriften gelden, vooraf bepaalde gebieden afgebakend.
Een driedimensionale plattegrond van deze gebieden wordt in de
truck opgeslagen. Op deze manier kunnen obstakels in het gangpad,

vereiste remweg aan het einde van het gangpad of hoogtelimieten in
het dagelijks gebruik worden gecontroleerd. Daarnaast lokaliseert de
truck continu zijn positie met behulp van de mapping. Tijdens de rit
herkent de truck elke magazijngang met specifieke omstandigheden en
past zich daarop aan zonder dat de chauffeur hoeft in te grijpen. Het
systeem volgt continu de vooraf ingestelde veiligheidsregels.

Functies
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Dynamische remhulp – op basis van specifieke berekeningen remt de truck aan
het einde van het gangpad op het optimale moment. Het systeem houdt niet alleen
rekening met de afstand tot het einde van het gangpad, zoals bij andere systemen,
maar ook met de werkelijke rijsnelheid. Voordeel: grotere handlingcapaciteit
dankzij meer efficiëntie bij het werken aan het einde van het gangpad, aangezien
het voertuig gedurende langere tijd sneller kan rijden.

Vermijding van botsingen – de truck houdt rekening met vooraf ingestelde
obstakels zoals lampen, sprinklersystemen of dwarsverbindingen van het dak en
voorkomt zo botsingen. Door het continu aftasten van de contour van de truck,
stopt de truck op tijd voordat het obstakel geraakt wordt. Voordeel: een betere
benutting van de opslagruimte door het bereiken van gebieden die voorheen
moeilijk toegankelijk waren, en een betere bescherming tegen botsingen aldaar.

Lokale hoogtebegrenzing – de maximaal mogelijke hefhoogte kan voor bepaalde
gebieden binnen een gangpad worden beperkt. Dit maakt het mogelijk om rekening
te houden met verschillende dakhoogtes in de diverse gangpaden. Voordeel: meer
veiligheid in gebieden met verschillende hoogtes.

Lokale daalbegrenzing – het zakken van de cabine kan in bepaalde zones
worden voorkomen. Dit voorkomt schade aan de truck, de lading of de geleiderails.
Voordeel: verhoogde veiligheid bij obstakels op de grond.

STILL iGo pilot
safety

Lokale snelheidsbegrenzing – in bepaalde gebieden kan de rij- en hefsnelheid
van de truck worden begrensd. Dit voorkomt schade aan de truck of de stellingen
in gebieden met onvlakke vloeren zelfs zonder een continue snelheidsbeperking
voor alle gangpaden. Voordeel: verhoogde handlingcapaciteit dankzij verbeterde
efficiëntie en meer veiligheid in zones met een oneffen ondergrond.

Stuurvergrendeling buiten het gangpad – ook na het verlaten van het gangpad
kan de besturing van de truck voor een bepaalde afstand worden geblokkeerd
om pallets neer te zetten of op te pakken. Dit voorkomt schade aan de truck en
de goederen bij het verlaten van het gangpad. Voordeel: meer veiligheid door het
vermijden van schade aan truck en goederen.

Lokale reachvergrendeling – het uitschuiven van de vorken in de stelling kan in
bepaalde gebieden worden geblokkeerd. Dit voorkomt botsingen met bestaande
obstakels in bepaalde gebieden. Voordeel: meer veiligheid door het voorkomen van
schade aan de truck en de goederen.

Lokale reachtvergrendeling – in gedefinieerde gebieden of aan de gehele zijde
van een stellingrij kan het uitreachen worden gereduceerd tot een gedefinieerde
maat. Pallets met verschillende afmetingen kunnen op deze manier veilig worden
opgeslagen. Voordeel: meer veiligheid door het vermijden van schade aan de truck
en de goederen.

Plaatselijk blokkeren van de zwenkvork – het zwenken van de vorken naar één
kant van het gangpad kan in een bepaald gebied, over de gehele lengte of op een
bepaalde locatie worden geblokkeerd. Dit is nuttig als de opslag slechts aan één
kant van het gangpad mogelijk is of als in smalle gangpaden alleen op bepaalde
punten mag worden gezwenkt. Voordeel: meer veiligheid door het vermijden van
schade aan de truck en aan de goederen.

Assistent voor pick- en droplocaties – de posities van de pick en droplocaties
voor het stellingpad kunnen worden gedefinieerd met RFID-tags en kunnen
vervolgens worden opgeroepen met een druk op de knop. De truck stopt op de
gekozen overdrachtspositie. Voordeel: verhoogde handlingcapaciteit dankzij meer
efficiëntie bij directe benadering van de stations.
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