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PACC Floorservice slijpt
perfect vlakke vloer

TekJt en foto's: Nlck Kivit5

"Kijk, hier kun je het op de vloer

Boed zien." Edwin Verwaa ijen,
warehouse supervisor bij staal-
fabrikant Sandvlk jn Venlo, wijst
naar de maBazijnvloer. Links: een

perfect gladde vloer. Rechts, de
zelfde perfect gladde v oer, maar
dan duldelijk bewerkt met zwaar
machinaal. De vloer rechts was

Ë-(t€'is+iek fêbru.r 20 r.

namelijk niet he emaalvlak en is

daarom door PACC Floorservice

onder handen genomen.

Een vlakke vloer is immers on-

misbaar in een hoogbouwma
gazijn zoals dat van Sandvik.

Verwaa ijen: "De vloeren moeten
honderd procent vlak zijn. Als er

op de grond ook maar een paar

mil irneter speling is, dan kan

dat al leiden tot onveilige - en

dus ongewenste sit u aties- Een

paar millimeter lijkt rnisschien

niet vee, maar op grotere hoog
te kunnen de gevo gen desas-
treus zijn. Er zit intmers maa r

een hee k eine marge tussen
de breedte van de gang en de

truck-"

Bovendien neemt door gaten en

oneffenheden in de v oer niet al

een de kans op onge ukken toe.
Ook kunnen onderhoudskosten
voor trucks en stellingen hoger
uitvallen en neemt het risi.o toe
dat producten beschadigd ra ken.

n het gevalvan Sandvik gaat
het om roestvast staal. Het van

origine Zweedse bedrijf produ-
ceert grote, ange buizen en staf
materiaa van gemiddeld zo'n 6

meter engte, tot 450 mm door
snee. De lange goederen va lcn
onder de divi5ie 5andvik Mate
ria Technologie, producent van
buizen, bandstaalen d raadstaal,

en worden sinds de oper'ring van

het Venlose DC in 2004vanuit
de Noord Lirnburgse stad veÍ-
scheept. Pas begin 2009 kwam
daar een tweede afdeling bij: Ít-
tingen en flenzen. "Die goederen

werden tot die tijd gedistribu-
eerd in het d istributiecentrum
ln Schiedam. Het was echter a

langer de bedoeling dat ook de
fittingen en flenzen hiernaartoe
zouden verhuizen, zodai we vee
beter kunnen profteren van de

voordelen van een centrale voor
raad", verte t Verwaa ijen.

Met de centralisatie van de bei

de afdellngen moest het DC in
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a.gin 2009 haolde Sandvlk de divisie fttinqen en Jlenzen von het d. tn S.htedom naor venla. Een deel von het maqdzijn
,rerd ingeti(ht met nieuwe stelljngen en trucks von lungheintich

Wo rch a use su pe rv i to t Ed wi n

Vetwoaijen is trats ap het resultaat

en de vlakke vlaeren in zijn mogazijn

Sandvik pÍoduceett en vethandelt in Venla vaarnomelijk long gaads:

raettvaste stalen buizen van ca 6 meter lang, met een maximum doorsnede

vdn 45A millimcfPr

Venlo uiteraard worden aa nge

Dast. H iervoor schakeide Sandvik
de hu p in van Croenewout
Consultants & Engineers. Het

adviesbureau verrichte een stu-
i e, waaruit onder meer b eek
oat een deelvan het magazijn
.r oe st worden omgebouwd naa r

:Ên hoogbouwmagazijn. Voor

tle transformatie moest wel een

iantal aanpassingen worden
gedaan.

Zo vo deed de bestaande beton
.en vloer in het gebouw niet aan

:e vlakheideisen voor geleide

-<m a llegangentrucks, bleek na

retingen van een extern bu

rea u. Om zorg te d ragen voor een

rptlnrale vlakheid met het oog
:p veiligheid, inzetbaarheld en

:rgonomie, benaderde Sandvik
PÀCC Floorservice, dat de vloer
:nder handen na m. Er werd een

:ehee nieuw profel in de vloer
ias epen, Waarna de rnachine
/en PACC honderd procent auto
^latisch Bestuurd de v oer in de
qangpaden u travLak sleep.

E?n k eÍnjaar na het begin van
rei totale project was de ma

sazijnruimte k aar voor gebruik,

nclusief stellingen en een aanta

sloednieuwe Jungheinrich trucks
,vaaronder één combitruck en

ilvee orderpicktrucks. Daarnaast

schafte Sandvik nog een hef
truck, een reachtruck en een

àantal elektrische pa lettrucks
aa n. "We hebben bewust niet
n.kozen voor inductiegeleide

trucks, omdat de vloerconstruc-
tie daarvoor niet geschikt was

en aanpassing hiervan een te
grote kostenpost werd", verte t
Verwaa ijen.

Sandvik heeft ervoor gekozen

om zijgeleiding angs de gang-
paden te rnonteren. "Dat werkt
perfect. Wanneer de man up
trucks de gangpaden in rijden,

hebben ze min ima le spe ing. Een

groot voordee is dat de paliets
niet rneer eerst naar beneden
hoeven worden gebracht. Het or
derpicken vindt op hoogte plaats

en dat scheelt vijftig tot zestig
procent in de orderverza meltijd.
Daarnaast kunnen onze mede-

werkers zowel inks als rechts
van het gangpad orderpicken.
Er hoeft dus niet rneet te worden
gedraaid, waardoor de gangpa-
den extra smal konden woÍden
gemaa kt."
De drie nleuwe trucks staan nog

netjes te glimnren in het nieuwe
magazljn. Het lijkt net of ze uit
een folder van Jungheinrich
geknipt zijn, a lleen groter. De

stellingen waar de trucks tus
sendoor moeten rijden, zijn ook
van Jungheinrich. Dat was voor
de warehouse supervisor een

van de belangrijkste redenen om

voor dit merk te k ieze n. Ver
waaijenr "Jungheinrich is goed

in zoweltÍucks als stellingen.
Ze everen alles uit één hand en

hebben al es naadloos op elkaar

afgestemd. Dat werkt wel zo

prettig. Zo voorkom je dat twee
partijen naa r e kaar wijzen als

zich problemen voordoen. Dat is

nu op voorhand al uitgesloten."
Ondertussen loopt hij een van
de gangpaden tussen de stellin-
gen in. Hij s uit de gang af met
een kleine ketting met daaraan

een stopbord. "Be eid. Zo weten
de cha!ffeurs van de trucks dat
er iemand in dje gang is en dat

ze niet 'binnen'mogen komen."
A les vooÍ de veiligheid. Ver-

waaijen wijst naaÍ de v oer: "We
zijn erg tevÍeden. De vloer ls

kaarsrecht. Dat moet ook wel.
Celukkig hebben we geen klach

ten. Als we die zouden hebben,
dan zou je dat meteen merken.
Dat zou tot onge ukken leiden."
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