STILL Advanced Applications.
Systeemoplossingen voor de
intralogistiek.

first in intralogistics
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"Met het gerealiseerde logistieke concept van
STILL kunnen we flexibeler reageren, zowel
bij grotere orders alsook bij kleinere online
orders. Met de ingebruikname van ons nieuwe
logistieke centrum hebben we
al na korte tijd zeer goede resultaten bereikt
in de prestatiecurve.“
Mario Hammer, Operations Manager Logistics Center New Wave GmbH, Geiselwind

STILL PARTNERPLAN
Uw intralogistiek is onze passie! Met het STILL PartnerPlan als navigator.
Wij begeleiden u door het uitgebreide aanbod aan intralogistieke oplossingen van STILL.

De samenwerking creëert toegevoegde waarde
Material
Handling
Equipment

Advanced
Applications
& Systems

Product
Services

Business
Services

Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is of in welke branche u

Gespecialiseerd door ervaring. Wij realiseren oplossingen met

thuis bent: wij ontwerpen uw intralogistiek op intelligente wijze.

de ervaring en kennis van 100 jaar succesvol geïmplementeerde

Dit geldt zowel voor de optimalisatie van bestaande processen

intralogistieke concepten.

als voor de bouw van een compleet magazijnsysteem. Van

Innovatief door luisteren naar de klant. Samen met u

doelgericht advies tot en met de implementatie staan wij aan

ontwikkelen we nieuwe producten en concepten voor de best

uw zijde als partner die uw wensen tot in het kleinste detail

mogelijke oplossing voor logistieke uitdagingen.

begrijpt. Met een verscheidenheid aan gebruiksvriendelijke

Betrouwbaar door partnerschap. Wij hebben de leiding in

en toekomstgerichte oplossingen maken we een optimale

het hele proces en geven u te allen tijde transparante informatie

interactie mogelijk tussen medewerkers, trucks, software en

over de projectstatus.

infrastructuur in uw magazijn. Daarbij vertrouwen we op de

Effectief door klantgerichtheid. Uw wensen zijn de oriëntatie

samenwerking: in overleg met de betrokken afdelingen van

en het centrum van onze acties.

uw bedrijf ontwikkelen we uw logistieke concept op maat.

Uitstekende prestaties door de grote van het bedrijf. Wij

Combineer nieuwe en gebruikte trucks inclusief de juiste

reparatiewerkzaamheden en kunt profiteren van perfect

Stap voor stap transparant voor u, wordt het de basis van een

begeleiden uw logistieke project met een sterk en wereldwijd

toebehoren uit Material Handling Equipment met

op elkaar afgestemde servicecontracten. In combinatie

intralogistiek systeem dat zijn vruchten afwerpt.

opererend team van verkoop-, advies- en projectspecialisten en

de oplossingen van onze Advanced Aplications voor

met de vlootmanagementprogramma’s en de individueel

automatisering, softwaretoepassingen, stellingsystemen

configureerbare financierings- en huurconcepten van onze

en efficiënt intralogistiek advies. Ontdek in STILL

Business Services kunt u de uitdagingen van uw intralogistiek

Product Services hoe u de uitstekende vakkennis

eenvoudig en efficiënt oplossen.

van onze technici kunt gebruiken voor onderhouds- en

zeer bekwame servicetechnici.
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VERBONDEN OP OOGHOOGTE

UW WENSEN
Wat moet ik doen om concurrerend
te blijven?

Wie is de juiste partner?

U weet dat zowel uw bedrijfsprocessen als die van uw klanten

de supply chain al hebben ontworpen en de nodige logistieke

voortdurend veranderen. Van u wordt verwacht dat u snel

oplossingen hebben gedefinieerd, dan komt het voor de

reageert op deze veranderingen en de bijbehorende logistieke

aankoop van de oplossing aan op de meest geschikte partner.

uitdagingen efficiënt oplost met innovatieve logistieke

De leverancier voor uw toekomstige logistieke oplossing

concepten.

moet niet alleen de juiste producten van de hoogste

Maar wat is de beste logistieke oplossing om deze uitdagingen

kwaliteit aanbieden, maar de oplossing ook betrouwbaar

aan te gaan?

implementeren en de juiste service bieden. In een poging om

Wat als het ontwerp en de planning van de intralogistiek niet tot

efficiënte intralogistiek te realiseren, wordt steeds meer de

uw eigen kernactiviteiten behoren? Hoe kiest u de optimale uit

voorkeur gegeven aan geautomatiseerde oplossingen. Voor de

het grote aantal intralogisitieke hulpmiddelen?

uitvoering hiervan is er echter een hoge mate van vakkennis en

Als uw eigen logistieke experts de volledige organisatie van

technologische competentie vereist.
Wat kunt u doen om bijvoorbeeld
– het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten te compenseren,
zodat efficiënte logistieke concepten kunnen worden
ontwikkeld?
– de eisen te bepalen op het gebied van capaciteit
en prestaties om een overzicht te krijgen van

Wie is bijvoorbeeld de juiste leverancier
– voor het verstrekken van een totaal uitgekiende en
aanpasbare productportfolio?
– voor de uitwerking van transparante en begrijpelijke
aanbiedingen?

de complexe intralogistieke organisatie?

Hoe ziet de juiste oplossing er in detail uit?
Maakt uw bedrijf al gebruik van vakspecialisten voor de

Wij zorgen voor duidelijkheid, bijvoorbeeld door

ontwikkeling van efficiënte logistieke concepten? Dan hebben zij

– een uitgebreid overzicht van de goederenstroom door middel

al een heel duidelijk idee welke intralogistieke hulpmiddelen het

van bijbehorende visualisaties als basis voor de realisatie van

meest geschikt zijn. Zij kennen de functionaliteit en prestaties

de oplossing.

van bijvoorbeeld geautomatiseerde transportsystemen of
handmatig geleide trucks.
Toch rest voor u dan nog de vraag: hoe kunnen deze
oplossingen het meest efficiënt geïntegreerd worden in onze
bestaande infrastructuur? Dus als het "wat" duidelijk is, maar
niet het "hoe", kan het advies van ervaren logistieke specialisten
u de weg wijzen. Hun expertise wijst op mogelijkheden,
signaleert struikelblokken tijdens de uitvoering en voorkomt dat
er verkeerde beslissingen worden genomen.

– de gezamenlijke ontwikkeling van individuele oplossings- en
implementatiebenaderingen in professionele workshops.
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ONZE WEG NAAR UW

OPLOSSING

Uw tevredenheid is onze topprioriteit. Wij nemen graag de
verantwoordelijkheid voor uw intralogistiek. U kunt tevreden
zijn als uw intralogistiek efficiënt en betrouwbaar is, soepel
functioneert en economisch rendabel is.

Softwareoplossingen

Routetreinen

Smalle gangen
trucks

iGo –
Automatisering
STILL Team

 dvanced Applications adviseur
A
Intralogistiek adviseur
Sales Engineer
Operationeel Manager

Intralogistiek advies

Uw uitdaging

Stellingsystemen

Uw oplossing
Advies-, plannings- en implementatiecompetentie.

Snelle uitvoering. Wij vertrouwen op eenvoudig te

Meer dan 100 jaar ervaring in intralogistiek en elektrische

implementeren concepten, gestandaardiseerde componenten

trucks, als ook 30 jaar ervaring in automatisering en het

en procesreeksen.

– Ontwikkelen van proces-, magazijn- en transportlayouts.

implementeren van industrieoplossingen.

Individuele verantwoordelijkheid. Een sterk team van experts

– Opstellen van projectspecificaties, aanbestedingsdocumenten

Uitgebreide en schaalbare productportefeuille.

voor elke fase van uw logistieke project.

Van magazijnplanning tot intelligent intern transport of

Solide basis. De KION-groep biedt economische veiligheid

stellingen tot en met de perfecte automatiseringsoplossing.

en een aanvulling op het STILL-portfolio, bijvoorbeeld met

In voortdurende wisselwerking. Ontwikkel uw

automatiseringsoplossingen van Dematic.

– Snel reageren op veranderende bedrijfsprocessen met
innovatieve en schaalbare logistieke concepten.

en functionele specificaties.
– Evalueren, selecteren en implementeren van technisch
redelijke en economische logistieke systemen.
– Bepalen van de capaciteit en de prestatie-eisen.

oplossingsconcept samen, in partnerschap en vertrouwen.
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ZO ONTWIKKELEN WIJ UW OPLOSSING

Ons team

ONZE PROJECTVOORTGANG

Bekwame experts staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Hoe verloopt een project bij ons?

Advanced Applications
Systeem Adviseur

Intralogistiek
adviseur

Sales Engineer

Operations
Manager

We willen u en uw team persoonlijk leren kennen. Meestal

We nemen u mee in de planning. In gezamelijk overleg

begint een project met een eerste ontmoeting, waarbij onze

concretiseren en plannen onze sales engineers de gewenste

systeemconsultant het probleem, het doel en uw uitdagingen bij

oplossing tot in detail. Wij werken in nauwe samenwerking met

u op locatie vastlegt.

u aanpassingen van het door ons voorgestelde concept uit.

We willen uw manier van werken begrijpen. In vervolg

Wij geven u een transparant beeld van het project. Wij

De vraag WAT, m.a.w. de juiste oplossing, wordt beantwoord

Hij is uw persoonlijke contactpersoon vanaf het eerste overleg

op de evaluatie van uw wensen, beginnen we met de

maken een gedetailleerde berekening om u een transparant

door onze intralogistieke adviseurs, die toekomstgerichte

tot aan de uiteindelijke implementatie.

gegevensverzameling om een op maat gemaakt concept te

en begrijpelijk aanbod te kunnen doen. Na het sluiten van

en efficiënte oplossingsconcepten ontwikkelen. Onze technisch

Als al deze vragen zijn beantwoord, is het tijd voor de

ontwikkelen - van een klassieke truck- en stellingsoplossing tot

het contract start onze Operationele Manager met de

ervaren sales engineers geven gedetailleerde antwoorden op

Operations Manager. Hij/zij neemt actie naar aanleiding van

een compleet magazijnconcept. Afhankelijk van de omvang van

implementatie van uw oplossing.

de vraag HOE de oplossing er in detail uitziet. WIE de juiste

de concepten, en coördineert en begeleidt de implementatie

het project bieden wij ook uitgebreide adviesdiensten aan via

partner voor het implementeren van een logistieke oplossing

van uw intralogistieke oplossing. Daarna zorgen perfect

onze intralogistieke adviseurs.

is wordt beantwoord in samenspraak met een Advanced

op elkaar afgestemde serviceconcepten, een uitgebreid

Applications systeem adviseur.

servicenetwerk en de vakkennis van onze servicetechnici voor

Individuele antwoorden

de inzetbaarheid van uw truck- en systeemoplossingen.

Eerste gesprek
en gegevens verzamelen
Overleg met
de klant

Concept
presentatie
Overleg met
de klant

Projectkwalificatie

Analyse van de algemene
voorwaarden

Ontwikkeling van
oplossingen

Opdracht
Overleg met
de klant

Overleg met
de klant

Concept gevalideerd?
Business case oké?
Budget vrijgegeven?

Voorbereiding van
het voorstel voor een
gevalideerd concept

Totaaloplossingen

Uitvoering en
orderverwerking
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DOELGERICHTE PLANNING VAN DE TOEKOMST – SAMEN

INTRALOGISTIEK ADVIES

Ter zake
De intralogistiek van veel bedrijven in productie, handel en

Wat wij kunnen doen

logistiek wordt bepaald door een immens hoge tijds- en

Waar u op kunt rekenen
Magazijnplanning – voor bestaande en nieuwe

Procesoptimalisatie – uw magazijn kan meer dan u denkt

Het STILL intralogistiek adviesteam ontwikkelt in nauwe

magazijnprojecten

– Door de huidige situatie ter plaatse te analyseren,

leveringsdruk. Economisch efficiënt handelen vereist daarom

samenwerking met u een totaalconcept voor een optimale

– Definitie van de opslag- en transportbehoefte, op basis van

optimaal gestructureerde logistieke processen. Er kan behoefte

doorstroming van materiaal en informatie in uw magazijn. Als

zijn aan optimalisatie als u bijvoorbeeld in uw magazijn ontdekt

gevolg daarvan ontvangt u suggesties voor de implementatie

dat

van realistische en toekomstgerichte oplossingen.

– doorlooptijden niet voldoen aan uw logistieke eisen.
– de opslagcapaciteit niet volledig benut wordt.
– een overzicht van de kwaliteit van alle processen en voorraden
ontbreekt.
– de interactie tussen trucks, stellingen en IT-systemen voor
een teveel aan middelen zorgt.
– er modernere technieken bestaan voor het oplossen van
transporttaken.

artikel- en orderstructuur.
– Ontwerp van het magazijn op basis van de capaciteit- en
verwerkingsprestaties.
– Realisatie van het optimale goederenstroomconcept,
gevisualiseerd in begrijpelijke process lay-outs.
– Optimale combinatie van geschikte stellingsystemen,
geschikte industriële trucks, transporttechniek en
automatiseringsoplossingen.

identificeren onze adviseurs de zwakke punten en de
mogelijkheden.
– Ontwikkeling van mogelijke oplossingen en de evaluatie van
de haalbaarheid ervan, bijvoorbeeld de implementatie van
routetreinen.
– Duidelijke documentatie en simulatie van processen met
gestandaardiseerde modelleringstalen.
– Op basis van de bevindingen van de analyse en de evaluatie
van de voorgestelde maatregelen presenteren wij een

– Nauwkeurig in kaart brengen van de vereiste software-eisen.

doelconcept dat uw logistieke processen voor de toekomst

– Indien u dat wenst, kan STILL ook de verantwoordelijkheid

optimaliseert.

voor een volledige projectimplementatie op zich nemen.

– Op verzoek kunnen wij de gedefinieerde processen ook
verwerken in een programma afgestemd op uw IT-systemen.

Hoe wij succesvol adviseren
Gegevens verzamelen. Het verzamelen en voorbereiden van

Waar u op kunt vertrouwen

consistente procesgegevens door het observeren van de logistieke

Duidelijkheid. Onze consultants zijn experts, spreken duidelijke

processen ter plaatse.

taal en communiceren op een begrijpelijke en transparante

Optimalisatie. Ontwikkeling van verbeteringsvoorstellen om

manier.

bestaande processen te herontwerpen of aan te passen met behulp

Competentie. Uitgerust met de kennis van meer dan 100

van speciale software voor materiaalstroomplanning en dankzij

jaar succesvol uitgevoerde klantprojecten en de kennis van de

methodische kennis.

nieuwste logistieke technologieën, geven wij advies op het juiste

Analyse. Het creëren van een geldige planningsbasis door gebruik

moment.

te maken van verschillende technieken en grafische methoden.

Energie. We laten slimme woorden volgen door slimme daden.

Concept. Uit de analyse van verschillende oplossingsmogelijk

Betrouwbaarheid. We houden ons aan ons woord en stellen

heden en het onderzoek naar de haalbaarheid en de economische

alleen oplossingen voor waarvan we volledig overtuigd zijn.

efficiëntie van deze oplossingen, leiden wij op basis hiervan de
oplossing af die het meest geschikt is voor uw behoeften. Met deze
aanbevolen werkwijze ontvangt u van ons een op maat gemaakt en
economisch efficiënt logistiek concept.
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PERFECT AFGESTEMD

SMALLE GANGEN TRUCKS
De upgrade voor uw magazijn

Intelligente extra’s

De gevraagde capaciteit van uw klanten is hoog. Dit maakt

Aangesloten op het netwerk. De mogelijkheid om de trucks

het noodzakelijk om een grote hoeveelheid aan materialen

te integreren in een magazijnmanagementsysteem verhoogt de

en goederen constant op voorraad te hebben. Smalle gangen

transparantie en de snelheid van de processen aanzienlijk.

stellingsystemen creëren hier ruimte voor. Met hun grote

Automatisch. STILL smallegangentrucks zijn ook verkrijgbaar

hoogte en geringe breedte maken ze optimaal gebruik van de

met iGo-systemen in een volledig geautomatiseerde

beschikbare ruimte. Hier vereist de in- en uitslag een hoge

configuratie zonder dat ze hun handmatige bediening verliezen.

mate van precisie en concentratie. Een hoog handlingsniveau
kan daarom alleen worden bereikt als de bestuurder wordt
ondersteund door trucks die veilig, snel en ergonomisch
comfortabel werken mogelijk maken.

Opslaan en orderverzamelen in de kleinste ruimtes
Met de MX-X (Man-Up) tot een hoogte

Maximale efficiëntie met een rijsnelheid tot 14 km/u.

van maximaal 18 meter

Oneffenheden in de vloer kunnen worden gecompenseerd met

De STILL smallegangentrucks worden gekenmerkt door

Maximale opslagdichtheid door de hefhoogte tot 18 meter

Active Floor Compensation (AFC).

een groot aantal varianten. Dankzij de modulaire opbouw kan

met minimale gangbreedtes. De compacte zwenkvork of

Maximale snelheid voor in- en uitslag met compacte

voor elke denkbare toepassing de perfect geschikte truck

telescoopvork draagt lasten van 500 kg tot 1.500 kg.

zwenkvorken of telescopische vorken. Masttrillingen worden

worden geconfigureerd. Hier ondersteunen onze bekwame

Maximaal comfort dankzij kantelbare zijhekken,

gereduceerd door Active Load Stabilisation (ALS).

systeemadviseurs u met speciaal ontwikkelde softwaretools.

schokabsorberende bodem, grote voetuitsparing en

Man-down bediening met de NXV truckvariant voor

ergonomische stuurknop.

hefhoogtes tot 13,8 meter.

Individuele oplossingen

Zo werkt het
Natuurlijk. Betrouwbare systemen helpen om apparatuur,

Met de EK-X (Man-Up) tot een hoogte

goederen en personen te beschermen en de snelheid van de

van maximaal 12 meter

truck aan te passen aan de werksituatie.

Maximale opslagdichtheid door de grijphoogte tot 12 meter.

Ergonomisch. Ruime cabineconcepten met individueel

Voor ladingen tot 1.200 kg.

instelbare bedieningspanelen en een uitstekend zicht op en

Maximaal comfort dankzij kantelbare zijhekken,

toegang tot de stellingen en de lading.

schokabsorberende bodem, grote voetuitsparing en

Krachtig. Individueel gepersonaliseerde trucks en innovatieve

ergonomische stuurknop.

assistentiesystemen zoals Active Floor Compensation

Maximale efficiëntie met een rijsnelheid tot 13 km/u en een

(AFC) of iGo pilot optimaliseren het rijgedrag, garanderen een

hefsnelheid van 0,4 m/s.

foutloze navigatie en waarschuwen voor gevaren.
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INTELLIGENTIE VOOROP

ROUTETREINEN
De doorslaggevende factor voor het succes van een

Altijd in het juiste frame –
LiftRunner®

hoogwaardige productie is de snelle en betrouwbare aanvoer

Het innovatieve LiftRunner® systeem biedt een breed scala

en afvoer van materialen op de afzonderlijke punten van de

aan frames (aanhangers) en trolleys die het verplaatsen van

vraag (bijv. montagestations). Als deze taak wordt uitgevoerd

ladingdragers veel gemakkelijker maken en daarmee de

met vorkheftrucks of pallettrucks, neemt de hoeveelheid

bestuurder ergonomisch ontlasten. Het principe van de

en de verscheidenheid van de benodigde componenten toe

LiftRunner® is dat de trolleys in de frames worden geplaatst,

en daarmee ook de aantallen en inzetfrequentie van deze

automatisch worden vastgezet en vervolgens worden opgetild

trucks. In een LEAN-productie werden routetreinen ingezet

voor transport wanneer het trekkende voertuig wordt betreden.

voor dit vraaggerichte aanbod. Met regelmatige tussenpozen

Op de plaats van bestemming worden de frames bij het verlaten

Sterk in je eentje –
samen onverslaanbaar

vervoeren ze een groot aantal verschillende goederen naar hun

van het trekkende voertuig neergelaten en kan de trolley

E-frame tot 1000 kg draagvermogen. Laden en lossen aan

bestemmingen op gedefinieerde routes op hetzelfde moment en

gemakkelijk worden verwijderd. Verschillende LiftRunner

één kant. Bijzonder wendbaar dankzij het 1-assige concept.

met een precieze timing.

-frames kunnen in één trein worden gecombineerd met de

B-frame tot 1000 kg draagvermogen. Laden en lossen aan

Het resultaat: een verhoogde productiecapaciteit in hetzelfde

LTX 50-trekker tot een totaalgewicht van 5.000 kg.

beide zijden mogelijk.

Stap voor stap naar het einddoel

gebied met minder verkeersvolume.

®

C-frame tot 1.600 kg draagvermogen. Variabel instelbare
vorken voor verschillende trolleyformaten. Geschikt voor binnen

Goed geadviseerd

en buiten gebruik.

Uw manier om te profiteren van het potentieel van de STILLroutetrein:
Wij analyseren uw huidige productieprocessen.
Samen met u creëren we een goederenstroomconcept

Met de juiste trekker

voor de cyclische transportprocessen, met

bent u zeker van een goede trekkracht. Profiteer van

magazijnmanagementsystemen inbegrepen.

de compacte afmetingen van de elektrische trekkers en

Wij adviseren u bij de keuze voor de juiste bewegingsmodule

transporteurs van STILL.

voor de routetrein.

Uiterst krachtig. De STILL LXT 350 trekt lasten tot 35.000 kg

We controleren het automatiseringspotentieel. Met iGo-

veilig en energiezuinig.

systemen bieden we een samenspel van geautomatiseerde
trekkers, overnamestations en aanhangers.

Het trekt altijd

Flexibel geautomatiseerd
De handling van de last. Het geautomatiseerde frame

Het STILL LiftRunner -routetreinsysteem is het ideale

LiftRoller® met geavanceerde techniek voor het oppakken en

systeem voor het interne materiaal transport. Met zijn

afzetten van pallets verhoogt de transportcapaciteit tot 1,5 ton

gepatenteerd laad- en lossysteem voor trolleys (frames)

per aanhanger.

combineert het de grootst mogelijke flexibiliteit met uniek

Het vervoeren van de last. De geautomatiseerde trekker

bedieningscomfort en de laagste rolweerstand in de industrie.

LTX 50 iGo-systems navigeert zonder bestuurder op een vooraf

Van de trekkende trucks tot de frames (aanhangers) tot de

bepaalde route en zorgt zo voor een ononderbroken transport

trolleys, alle onderdelen zijn compatibel met elkaar en kunnen

naar de juiste locaties.

®

dus vrij worden gecombineerd. Dit maakt het eenvoudig om
de optimale routetrein voor uw individuele toepassing te
configureren.

16

STILL AUTOMATISERING

17

WIJ RIJDEN MET GEAUTOMATISEERDE TRANSPORTMIDDELEN

AUTOMATISERING
Uw behoefte – onze oplossing
Complexer. Sneller. Goedkoper. Staat u ook elke dag voor
dergelijke uitdagingen in de concurrentiestrijd om tevreden
klanten?
– Vertragingen in de levering als gevolg van toenemende
inkomende bestellingen.
– De opslagcapaciteiten bereiken hun grenzen.
– Magazijnmedewerkers staan bloot aan hoge fysieke stress.
– Inefficiënte processen door fouten, lege ritten en
transportschade.
U kunt dan overwegen om uw intralogistieke processen te
automatiseren – een zeer productieve manier om deze en
soortgelijke problemen efficiënt op te lossen.

Ons advies – uw beslissing

Met STILL iGo bieden wij u verschillende truckgebonden

De mate van automatisering wordt bepaald door uw processen.

uitbreidingsfasen voor de automatisering van uw processen, die

Onze adviseurs en experts werken nauw met u samen om het

individueel kunnen worden aangepast aan de complexiteit van

juiste automatiseringsniveau te vinden en werken stap voor stap

uw wensen - en dus in ieder geval rendabel zijn.

met u samen:

iGo pilot – bestuurdersassistentiesystemen

Manueel. Half-automatisch. Volledig geautomatiseerd.

iGo neo – autonome assistent van de bestuurder
iGo systems – volledig geautomatiseerde trucks

In vier stappen naar het automatiseringsconcept
Met een gedetailleerd intralogistiek aanbod maken wij het u
makkelijk om een beslissing te nemen:
Gegevensverzameling. Na een inspectie van het magazijn
krijgen we een transparant overzicht van de bestaande
materiaalstroom.
Analyse. De automatiseringsmogelijkheden worden

Georganiseerd door de industrie 4.0 jungle

afgeleid uit proces- en transportgegevens waarbij de
Onze Autonome Mobiele Robots (AMR) van de ACH-

technische en economische haalbaarheid van verschillende

Niet elke technologische innovatie is economisch zinvol voor uw

Om een volledig geautomatiseerde supply chain mogelijk te

serie zijn de slimme aanvulling op uw geautomatiseerde

automatiseringsvarianten wordt bepaald.

opdracht. Wij zorgen ervoor dat u niet verdwaald in het oerwoud

maken, hebben we het iGo systems-portfolio aangevuld met

magazijnbeheer. De kleine, wendbare en lage robots werken

Aanbeveling voor te nemen maatregelen. Op basis van onze

van digitale aanbiedingen van de industrie 4.0, en beschouwen u

autonome mobiele robots, zoals de STILL ACH en oplossingen

proactief en autonoom in complexe magazijnstructuren en

jarenlange branchekennis en uw economische kerngetallen

als onze partner:

van ons zusterbedrijf Dematic, 's werelds belangrijkste

vormen een rendabele, flexibele en efficiënte oplossing voor uw

ontvangt u een persoonlijke advies.

– ongeacht in welke fase van uw automatiseringsproject u zich

leverancier van geïntegreerde automatiseringstechnologie.

geoptimaliseerde horizontale materiaalstroom.

Concept en specificaties. Ontwikkeling van een concept

Zo profiteert u van de voordelen van een perfect samenspel

dat een duidelijke meerwaarde laat zien. Uitwerking van een

– wij hebben altijd uw Return of Investment in gedachten.

van geautomatiseerde STILL-serie trucks met Dematic-

functionele eisenspecificatie als basis voor de implementatie

– met een mix van technische oplossingen, precies passend

automatiseringsoplossingen, bijvoorbeeld transport-, distributie-

van een maatwerkoplossing.

bevindt.

voor uw intralogistieke situatie.

en sorteersystemen, stellingbedieningsmachines of AutoStoresystemen.
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WIJ RIJDEN MET GEAUTOMATISEERDE TRANSPORTMIDDELEN

GEAUTOMATISEERDE EN
AUTONOME SYSTEMEN

Met de iGo neo-technologie is STILL de eerste fabrikant die

iGo pilot – het assistentiesysteem
voor smalle gangpaden

erin geslaagd is om in serie geproduceerde trucks om te zetten

iGo pilot navigation

in zelfstandig opererende assistenten voor uw bestuurder. Op

Productief. De truck wordt semi-automatisch via een optimale

deze manier kan een orderverzameltruck als de OPX iGo neo

route naar de gedefinieerde palletpositie geleid.

iGo systems – het volledig geautomatiseerde logistieke proces

zijn bestuurder bij elke stap volgen.

Eenvoudig. De bestemming wordt ingevoerd via scanner,

iGo systems implementeert de geautomatiseerde interactie

Doelgericht. Moderne navigatietechnologieën voor het veilig en

terminal of online door het warehouse management systeem.

van een of meer verschillende industriële trucks om

zelfstandig verplaatsen van trucks in het magazijn.

OPX iGo neo

Zodra de rijhendel wordt bediend, begint de rit automatisch.

transporttaken in het magazijn uit te voeren zonder dat er

Veilig. Persoonlijke beschermingssystemen garanderen

Productief. De truck volgt de bestuurder en stopt altijd precies

Precies. De navigatie wordt uitgevoerd door samenspel met

een bestuurder nodig is. Voor elke transporttaak wordt een

maximale veiligheid. Geschikte sensortechnologie zorgt voor

op de optimale orderverzamelpositie. Kunstmatige intelligentie

het in de truck opgeslagen 3D-magazijnplan en de verwijzing

geschikte STILL-standaardtruck geautomatiseerd.

een nauwkeurige palletherkenning.

past het traject en de snelheid intuïtief aan op de betreffende

via barcodes of RFID-transponders. Op deze manier worden de

taak.

vorken horizontaal en verticaal in de exacte positie gebracht.

iGo neo – de autonome partners

Ontlastend. Tot 75 % minder inspanning en tijdrovend op- en

Flexibel. Geautomatiseerde productietrucks die in speciale
Compleet. De goederenstroom met geautomatiseerde

gevallen ook handmatig bediend kunnen worden.

STILL trucks - van goederenontvangst tot opslag, buffering,

Afgestemd op de eisen. Gestandaardiseerde en schaalbare

afstappen door een aanzienlijke vermindering van de af te

iGo pilot safety

orderverzameling, productietoevoer en -afvoer tot aan de afgifte

oplossingen voor elke automatiseringsbehoefte.

leggen afstanden met last.

Veilig. Met maximaal 15 veiligheidsconfiguraties kunnen

van de goederen.

Overzichtelijk. Korte reactietijden zowel in de ontwerp- en

Veilig. Een multi-level veiligheidsconcept beschermt mensen,

de specifieke kenmerken van de magazijninrichting worden

Intelligent. De iGo-software neemt de besturing van de trucks

aanbiedingsfase alsook tijdens de uitvoering van het project.

stellingen en goederen. Speciale sensoren detecteren alle

gedefinieerd, zoals bv. hoogte- en snelheidsbeperkingen,

en de verkeersregeling over, waardoor een effectief gebruik

dynamische en statische objecten in het magazijn. De truck

obstakels of remafstanden.

van de vloot wordt gerealiseerd en de batterijstatus continue

stopt voor obstakels of omzeilt deze.

Betrouwbaar. De truck reageert automatisch op gevaarlijke

bewaakt wordt.

Betrouwbaar. Met het hybride volgsysteem identificeert de

plaatsen. Dit voorkomt schade aan goederen en stellingen.

Georganiseerd. Effectieve samenwerking van handmatig

truck te allen tijde zijn individuele bestuurder en volgt alleen

geleide trucks met half- en volautomatische transportsystemen.

hem - zelfs tijdens Z-picking.
Efficiënt. Aanzienlijke verhoging van de productiviteit in
vergelijking met conventioneel orderverzamelen.

Autonome Mobiele Robots (AMR)
Voor een efficiënt magazijnbeheer en een geoptimaliseerde

Compact en kostenefficiënt: De compacte robots staan

interne materiaalstroom zijn autonome mobiele robots, zoals

garant voor een hoge doorvoer met een kleine voetafdruk.

onze ACH-serie, een slimme en innovatieve aanvulling op

Bovendien kunnen deze robots op een kostenefficiënte manier

hybride trucks of automatisch geleide voertuigen (AGV’s).

in bestaande systemen worden geïntegreerd en zijn de bedrijfsen onderhoudskosten relatief laag.

Autonoom en proactief: De kleine, wendbare robots bewegen
volledig autonoom, proactief en flexibel door het magazijn
dankzij een intelligente aansturing.
Flexibel gebruik: AMR kan worden gebruikt als zelfstandige
oplossing of in gecombineerd gebruik en kan gemakkelijk
worden geïntegreerd in bestaande magazijnbeheer- en
controlesystemen.
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TRENDSETTENDE SOFTWARE

SLIMME DATA-ANALYSE VOOR GEAUTOMATISEERDE TRUCKS

WAREHOUSE
MANAGEMENT SYSTEEM

iGo INSIGHTS
Voortuitziende blik
Geautomatiseerde trucks zijn 365 dagen per jaar 24 uur per

Op de beste manier

Softwaremodules voor iedere
toepassing

Voor de moderne intralogistiek zijn warehouse management

Het warehouse managementsysteem. Organisatie van de

waardevolle gegevens genereert die een grondige analyse van

systemen een onmisbaar instrument voor een efficiënte

goederenstromen van de goederenontvangst via picking tot aan

uw systeem en processen vanuit een hoger niveau mogelijk

beheersing van de goederenstroom. Met een warehouse

het laden van de goederen.

maakt.

management systeem bieden wij hiervoor een krachtige

Het truckgeleidingsysteem. Verspreidt en optimaliseert de

Met iGo insights biedt STILL een cloud-based tool voor de

tool, waarmee u alle goederen- en informatiestromen in de

transporttaken, rekening houdend met aansluitende ritten,

evaluatie, die verbanden filtert uit de overvloed aan verzamelde

gehele intralogistieke keten efficiënt kunt controleren, in kaart

orderprioriteiten en transportopdrachten - hetzij manueel, half-

procesinformatie en hieruit concrete aanbevelingen voor acties

brengen en analyseren.

of volautomatisch.

afleidt over hoe de beschikbaarheid en prestaties van uw

Het informatiesysteem. Registreert in real time alle

systeem kunnen worden geoptimaliseerd.

Uitwisseling van informatie in
elke richting

dag in bedrijf. De AGV’s* worden gecontroleerd en bewaakt
door een AGV-besturingssysteem, dat een enorme hoeveelheid

ordergegevens en levert relevante logistieke cijfers op
een duidelijke en beknopte manier voor uitgebreide
analysemogelijkheden.

Geautomatiseerd werken loont

Netwerk. Gestandaardiseerde interfaces maken

iGo insights maakt gebruik van het principe van

datacommunicatie mogelijk met alle gangbare host- en ERP-

geautomatiseerd werken om de prestaties van uw systeem te

systemen.

verbeteren. Alle gegevens die door het AGV-controlesysteem

Verbonden. Alle STILL bestuurdersassistentiesystemen en

gedurende een lange periode worden verzameld, in de cloud

automatiseringsoplossingen kunnen worden geïntegreerd in

worden geladen voor evaluatie en toegankelijk zijn via het

het warehouse management systeem. Met de overgedragen

gecodeerde webportaal zijn online toegankelijk.

gegevens kunnen processen flexibel worden gecontroleerd en

In deze datastroom herkent de software structuren, berekent ze

geëvalueerd.

en stelt u zo in staat om proactief te handelen - bijvoorbeeld bij
het plannen van onderhoud of reparaties.

In het voordeel met iGo insights
Analytisch. Grafische registratie van alle truckbewegingen in

*Automated Guided Vehicle (automatisch geleide truck)

warmtekaarten, om knelpunten in de prestaties te identificeren
en deze te optimaliseren.
Probleemoplossing. De playback functie maakt een exacte
foutbepaling mogelijk door terug te kijken naar de truck en het
rijgedrag.
Controle. Cijfers voor reactietijden, verkeersdichtheid,
bezettingsgraad en stilstand tijden.
Toekomstgericht. Dagelijkse informatie over trends en
afwijkende normen.
Reactief. Webinterface voor desktop en alle mobiele devices.
Tijdbesparend. Onderhouds- of reparatiemaatregelen worden
proactief in gang gezet.
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WAARBIJ DIVERSITEIT EEN ROL SPEELT

STELLINGSYSTEMEN
De fundering van het magazijn
Uw intralogistiek kan slechts zo goed zijn als ieder component

Echte vakmensen

in uw magazijn. Daarom is de keuze van geschikte

Als totaalleverancier heeft STILL een uitgebreid assortiment aan

stellingsystemen van uitzonderlijk belang - zij vormen de

veilige en degelijke stellingen. De keuze van het juiste systeem

basis van ieder magazijn. Ongeacht de specifieke eisen van

is echter bepalend voor uw economisch succes. Met deskundig

uw branche staat u altijd voor de uitdaging om verschillende

advies van onze specialisten begeleiden wij u vanaf de planning

goederen veilig op te slaan, optimaal gebruik te maken van de

tot en met de installatie van uw stellingsysteem.

ruimte en het gebied in uw magazijn en te zorgen voor een snel
in- en uitslagproces.

Zo slaan wij op
Palletstellingen. Universeel toepasbaar voor alle brede
gangpaden, smalle gangpaden en hoge stellingen.
Drive-in en drive-through stellingen. Compacte kanaalopslag
voor vele pallets met homogene goederen.

STILL-palletshuttlestellingen

Draagarmstellingen. Perfect voor volumineus materiaal en

Bij stellingen met een hoge dichtheid kan de omloopsnelheid

lange goederen.

met de palletshuttle aanzienlijk worden verhoogd. Het

Doorrij- en inschuifbare stellingen. Dynamische

intelligente systeem maakt het mogelijk om de lastdragers

ruimtebesparing volgens het FiFo- of LiFo-principe dankzij het

semi-automatisch op te nemen en terug te halen. Hiervoor

automatisch verplaatsen van goederen.

levert een vorkheftruck de pallet aan het begin van een

Mobiele stellingen. Maximale verdichting dankzij elektrisch

stellingniveau aan. Daar wordt de pallet door de radiogestuurde

beweegbare stellingrijen.

shuttle automatisch opgetild, in de diepte van de stelling

Podiumstellingen. Breed scala aan toepassingen voor opslag,

gebracht en aan het einde zachtjes af gezet.

werk of productieruimtes.
Legbordstellingen. De flexibele oplossing voor het opslaan van
dozen en kleine onderdelen.

Samen goed gepositioneerd
Wij adviseren u over de keuze van een geschikt
stellingsysteem.
Wij maken een ontwerp aan de hand van uw opslagcondities,
de artikelstructuur en het orderverzamelproces.
Wij combineren stellingen met de juiste truck- en
automatiseringsoplossingen.
Bij het ontwerp houden we rekening met regionaal geldende
normen en veiligheidsvoorschriften.
Wij werken met speciaal opgeleide montageteams.
Wij controleren jaarlijks de veiligheid van uw stellingen met de
wettelijk verplichte stellingcontrole (DIN EN 15635).
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UW TEVREDENHEID IS

HET BELANGRIJKSTE VAN
ALLES
Het is onze taak om uw intralogistiek succesvol te maken.

Het hele STILL-team kenmerkt zich door solidariteit. Wij treden

Onze missie is hiervan afgeleid: uw tevredenheid is ons zakelijk

op als een sterk team om de best mogelijke oplossingen voor

succes. Daarom zijn we ervan overtuigd dat wij ook voor u van

u te ontwikkelen en te implementeren. Bij STILL identificeert

belang kunnen zijn: omdat we goed luisteren, omdat we uw

elke werknemer zich in buitengewone mate met deze missie

logistieke uitdagingen herkennen en ons eigen maken, en omdat

en werkt er met passie en liefde voor. Een band die ook de

we er alles aan doen om ze zo goed mogelijk op te lossen.

samenwerking met onze partnerbedrijven kenmerkt.

GEWOON SUCCESVOL

SIMPLY EFFICIENT
Zoals elk STILL product wordt de Advanced Applications-

Simply powerful. Door het grootste portfolio van state-

portefeuille gekenmerkt door vijf prestatie-kenmerken die

of-the-art intralogistieke transportsystemen en vele jaren

dienen als maatstaf voor economische efficiëntie.

projectervaring.

Onze oplossingen zijn:

Simply safe. Door middel van toekomstgerichte

Simply easy. Door intuïtieve bedieningsconcepten en

concepten, competente expertteams en betrouwbaarheid in

eenvoudige integratie in bestaande structuren.

projectmanagement en de ingebruikname.

Simply flexible. Door de schaalbaarheid van concepten en de

Simply connected. Door middel van een intelligente interface-

modulaire en individueel configureerbare productportfolio.

architectuur kunnen alle oplossingen met elkaar en met externe
systemen communiceren.

“We willen voor iedereen,
die met ons verbonden is
een aanwinst zijn.“
Simply safe

“Een klanttevredenheid
van 97 % is voor ons een
bevestiging en tegelijkertijd
een stimulans!“

Simply easy

Simply powerful

Simply connected

Simply flexible
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AUDI

VOORSPRONG DOOR TEAMWORK
In tijden van slimme fabrieken worden efficiënte

De geautomatiseerde iGo systemen reachtrucks nemen de

autonome processen steeds belangrijker. Ze kunnen

inkomende goederen zelfstandig over. Hoge stellingen en zware

vaak zeer complex zijn. In het logistieke centrum van

lasten zijn geen probleem. De goederen worden moeiteloos

Audi in Ingolstadt is STILL samen met haar zusterbedrijf

vijf meter de lucht in gehesen en voorzichtig neergezet.

Dematic (KION Group) deze uitdaging aangegaan. In

Veiligheidsmaatregelen zoals sensoren en akoestische signalen

een pilotproject realiseerden zij een stabiel en efficiënt

voorkomen aanrijdingen met handgeschakelde trucks. Bij

logistiek proces met geautomatiseerde STILL reachtrucks.

het laadstation vervangt een medewerker elke 10 uur in vijf

NEW WAVE

PERFECTE LOGISTIEKE UITRUSTING

minuten de lege batterij door een opgeladen batterij. De trucks

New Wave GmbH in Duitsland opende in 2019 een

Industrie: textielindustrie

passen zich qua snelheid automatisch aan op de 24 manuele

modern logistiek centrum. Het doel van het nieuwe

Bedrijf: 2.500 medewerkers,

verpakkingsstations.

magazijn was om een optimaal gebruik van de opslag- en

Industrie: Autofabrikanten

transportfaciliteiten te realiseren en tegelijkertijd de

Bedrijf: de Audi Groep is wereldwijd

kosten voor het magazijnbeheer te minimaliseren.

aanwezig op meer dan 100 markten en

omzet van meer dan 500 miljoen euro,
actief in 20 landen.
Uitdaging: optimale benutting van opslag- en
transportfaciliteiten, selectie van de juiste trucks

heeft ongeveer 90.000 medewerkers in
dienst.
Uitdaging: efficiënt, autonoom en stabiele
logistieke processen opzetten voor het wereldwijde
transport van auto-onderdelen met een hoge
goederenvariatie en integratie in interne Audi ITsystemen.
Oplossing: de automatische reachtrucks herkennen
alle goederen en de IT-interfaces voorzien ze permanent
van transportorders.

"De firma STILL was de enige
leverancier die voor onze
complexe eisen een oplossing
kon bieden waarover wij volledig
tevreden waren."
Adam Molnar,
Hoofd internationale logistiek, Audi

Een team van lokale experts en intralogistieke specialisten
in Hamburg ontwikkelde een verscheidenheid aan
magazijnoplossingen op basis van goederenstroom- en

en stellingsystemen.
Oplossing: analyse, magazijninrichting en
vlootplanning. 10.500 m2 opslagoppervlak, vijf stellingen

truckanalyses. Naast de planning en organisatie van de stelling-

en vloerniveaus, 33.000 orderverzamellocaties en

en transporttechniek en het lay-outontwerp heeft STILL de

8.500 palletlocaties. Het Active Floor Compensation (AFC)

volledige intralogistiek voor het nieuwe logistieke centrum
geleverd. Een van de grote uitdagingen hier was het omzetten
van de onderdelen van het voormalige magazijn naar de wereld
van de hoge stellingen. Dankzij de transparante organisatie van
de opslaglocaties met de duidelijke verdeling naar omzet is het

hulpsysteem maakt maximale prestaties mogelijk,
zelfs op oneffen vloeren.
STILL producten: intralogistiek advies,
smallegangenmagazijn met 10 gangen,
magazijn met 8 gangen, platformsysteem,

STILL producten: FM-X reachtruck iGo systemen

overzicht in het magazijn verbeterd. Samen met de schaalbare

smallegangentruck MX-X met AFC, reachtruck

inclusief automatisering en truckbeheersing.

industriële trucks inclusief innovatieve hulpsystemen werd de

FM-X, verticale orderverzameltruck EK-X.

gehele goederenstroom geoptimaliseerd en kunnen leveringen
binnen 24 uur worden gegarandeerd.

Uw wens
Eerste afspraak

Advanced Applications
Systeem adviseur

Ontwikkeling van
oplossingen

Concept
specificatie

Intralogistiek
adviseur

Verkoop adviseur

Uw oplossing
Aanbieding

Advanced Applications
Systeem adviseur

Implementatie

Service

Service-monteur
Operation Manager
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