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Doorrolstellingen
voor dozen en bakken



Wie wil dit nou niet? 40% minder 

lopen, minder pickfouten door 

een beter overzicht, kortere 

grijptijden, gegarandeerde fi rst-

in, fi rst-out, ruimtebesparing 

en extra motivatie... 

Doorrolframes voor dozen en 

bakken maken het mogelijk 

en leveren een fl inke kosten-

besparing binnen het moderne 

orderverzamelproces. Ook aan 

de assemblagelijn (bijvoorbeeld 

als KAN-BAN systeem) is de 

doorrolstelling een uiterst effi -

ciënt hulpmiddel. Wat de toepas-

sing ook is, vrijwel altijd vormt 

de doorrolstelling een cruciaal 

onderdeel van de bedrijfsvoering.

Hoewel een doorrolstelling vaak 

een korte terugverdientijd heeft, 

blijf het een serieuze investering. 

Naast een perfecte afstemming 

op de huidige logistieke situatie, 

is ook de fl exibiliteit bij toekom-

stige logistieke wijzigingen van 

groot belang. 

Robuustheid garandeert een 

jarenlang probleemloos 

functioneren.

Veiligheid zorgt voor een prettige 

en gezonde werkomgeving voor 

de gebruikers. 

Hoogtepunten

Systeemoverzicht

Systeemdetails

2.1 Dubbel 

opzetprofi el  

Afhankelijk van 

de doorrolframe-

breedte wordt een 

versterkt (dubbel) 

opzetprofi el aan 

de achterzijde 

ingezet.

2.2 Veilige 

hoekdoppen 

Afgeronde 

hoekdoppen 

beschermen 

de gebruiker.

2.3 Span-

verbinding

Bij zwaardere 

belastingen 

worden voor- en 

achterprofi el met 

elkaar verbonden 

voor maximale 

stabiliteit.

2.4 Opstap 

De opstap maakt 

hogere niveaus 

beter bereikbaar.

2.5 Zijgeleiding

Aan de opzetzijde 

zijn de zijprofi elen 

voorzien van een 

verhoogde geleide-

beugel.

2.6 Pick-to-light

Displays en andere 

identifi catie-

systemen kunnen 

prima gemonteerd 

worden.



Systeemoverzicht

Doorrolframe varianten.

Rechte doorrolframes zijn ideaal 

voor het uitnemen van complete 

dozen en als er voldoende grijp-

ruimte boven de dozen of bakken 

beschikbaar is. Bij een (inge-

bouwd) uitgifteplateau staan de 

eerste dozen extra schuin. Dit is 

handig bij het verzamelen van 

losse artikelen uit de omdoos of 

bak. Het biedt meer grijpruimte 

en bovendien kunnen de niveaus 

dichter boven elkaar geplaatst 

worden.

3.3 Verstelbaar-

heid Rollen- en 

geleidestrips zijn 

eenvoudig hand-

matig per 5,5 mm 

verstelbaar.

3.4 Stalen asjes

Alle rollenstrips 

zijn voorzien van 

degelijke, massief 

stalen asjes.

3.5 Geleidestrips

Kanaalscheiding 

over de gehele 

diepte.

3.6 Invoerbeugels

Kanaalscheiding 

aan de opzetzijde, 

traploos verstel-

baar.

3.7 Versterkings-

clip

Clips versterken 

de rollenstrip aan 

de opzetzijde bij 

zware lasten.

3.8 Veerklem  

Bij diepere door-

rolframes worden 

de rollenstrips 

ook in het midden 

vastgezet aan de 

draagprofi elen.

3.1 Rechte doorrolframes

3.2 Uitgifteplateau ingebouwd
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Doorrolstellingen zijn een kosten-

besparend alternatief voor het order-

verzamelen uit legbordstelling, groot-

vak- of palletstelling. Daarnaast is 

de doorrolstelling uitermate geschikt 

voor onderdelenaanvoer aan een as-

semblagelijn. En wat te denken van 

artikelen met een beperkte houdbaar-

heid? Ook dan is de doorrolstelling de 

aangewezen partner. Orderverzamelen 

vormt een belangrijk deel van de lo-

gistieke kosten. De doorrolstelling ver-

dient zichzelf vaak snel terug vanwege 

de directe personele besparingen.

Optimalisatie van 
het orderverzamelproces

Besparingen

Kerngegevens

• Besparing tot 50% op looptijd 

door een korte looproute.

• Minder pickfouten door 

overzichtelijke kanaalindeling.

• Kortere grijptijd omdat het artikel 

altijd op de zelfde plaats voor 

in de stelling staat.

• First-in, fi rst-out gegarandeerd.

• Ruimtebesparing door compacte 

opslag.

• Betere motivatie door verbeterde 

werkomstandigheden.

6.1 Legbordmagazijn

Hoofdgangsysteem. 

6.2 Alternatief

Andere 

routesystemen. 

6.3 Kortste routing

Doorrolstellingen 

geven in elke situatie 

een fors 

kortere routing.

Legenda

        = opslag

        = route

        = ruimtebesparing
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