
Robot voor bukken en t¡llen

Lichamelijke klachten als gevolg van het laden en los-
sen en het tillen is een van de grootste arbo-knelpun-
ten van loodsmedewerkers van Van Gend en Loos. Re-
den voor de werkgroep'Arbeidsomstandigheden in
loodsen'van dit bedrijf om aan dit aspect extra aan-
dacht te besteden.

Het tillen van pakketten komt voor-
namelijk voor in het voor- en na-tra-
ject van een sorteerinstallatie. De
pakketten, die kris kras door elkaar
op een pallet staan ofin een twee
meter hoge box liggen, worden hier-
bij handmatig op een aanvoerband
geplaatst. De sorteermachine zorgt
voor de juiste eindbestemming waar
de uitgesorteerde pakketten weer in
boxen ofop pallets worden gezet.

Robot
Een belangrijk punt voor de leden
van de werkgroep was om te komen
tot een oplossing waarbij de mede-
werkers de pakketten niet zouden
hoeven te tillen. De eerste gedach-
ten en ideeën die hiervoor werden
aangedragen leverden niet de ver-
eiste kwaliteit en ook het handmatig
tillen van de pakketten zou onver-
mijdeÌijk blijven. Tijdens een beurs-
bezoek echter kwam de werkg:roep
in contact met Van Riet Interne
Transportsystemen en dochteron-
derneming Robotleverancier Rohaco.
Na enige brainstorming bleek deze
het een uitdaging te vinden om het
probleem waar de werkgroep mee
zat op te lossen. Uitgegaan werd van
een normale portaalrobot, die hori-
zontaal en verticaal kan bewegen,
en die uit te rusten met een speciale
vacuumgrijper voor het optiÌlen van
pakketten van verschillende vormen
en afmetingen (chaotische depalleti-
sering).
Begìn ditjaar was het eerste proto-
type ingebouwd in aanvoer naar de
sorteerinstallatie bij Van Gend en
Loos in Rotterdam. Naast de por-
taalrobot zijn twee afzetstations
voor pallets. Terwijl de robot de pal-
let op het ene afzetstation laag voor
laag chaotisch depalletise ett, zet een
heftruckchauffeur een volle pallet op
het andere afzetstation gereed. De
robot zet de pakketten rechtstreeks
op de aanvoerband naar de sorteer-
installatie. Hier staat een medewer-
ker klaar die de postcode naar boven
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positioneert, waarna deze verderop
handmatig wordt ingetoetst als sor-
teercriterium. De robot is na instaÌ-
latie van begin af aan in voÌle pro-
duktie gezet (van 400 tot 600 pak-
ketten per uur). Volgens de heer Ei-
keÌenboom, lid van de werkgroep,
zijn de Ìoodsmedewerkers zeer te-
vreden over de portaalrobot. Tijdens
de proefopsteÌling kwam naar voren
dat de medewerkers minder ver-
moeid waren aan het einde van de
werkdag en met meer plezier hun
werk deden. Gezien het succes van
de proefopstelling is de werkgroep
'Arbeidsomstandigheden in loodsen',
van start gegaan met verdere studie
nâar ergonomische oplossingen in
het kader van arbeidsomstandighe-
den in loodsen.

De deskundige
Wie iets van dozen en pallets afweet

Heleen van Doorneveld

zaI dit verhaal direct aanspreken.
Stapelen en ontstapelen betekent
duwen, trekken, tiÌlen en in een
slechte houding. Vooral het verre
reiken is erg ongezond. Pallets zijn
groot (tot 1.25 x 7.25 m) en voor elke
doos omlopen om niet te ver te hoe-
ven reiken leidt meestal tot te veel
tijdverlies. Het opstapelen van do-
zen-vatl vaste afmetingen op een
pallet hoort al veel langer tot de mo-
geÌijkheden. Deze chaotische depal-
lettisering kan, zeker als ook wat
kleinschaligerprojecten tot de moge-
Ìijkheden behoren, heel wat rug-
schade voorkomen. RevoÌutie in de
distributie!
(Informatie over het chaotisch de-
pallitiseersysteem is te verkrijgen
bij Rohaco Industrial Handling ev,
tel. 03402-68275)




