Handling Automation

Persbericht – Communiqué de presse
Press Release – Pressemitteilung

Life Sciences
Process Automation
Infra Automation
Consulting & Services

Zijderlaan kiest voor automatisch magazijn van Egemin
Zwijndrecht, 07 november 2013
Egemin Automation, gespecialiseerd in automatiseringsprojecten, bouwt voor Zijderlaan een
suikermagazijn voor automatische opslag op het terrein van Suiker Unie Puttershoek. Een
conveyorinstallatie zal het magazijn verbinden met de fabriek van Suiker Unie. Voor de uitwerking van
het project werkte logistiek dienstverlener Zijderlaan samen met Egemin Automation. Egemin staat in
voor het ontwerp van de installatie, Zijderlaan voor het beheer ervan. De implementatie zal in totaal elf
maanden in beslag nemen.
“Samen met Zijderlaan en hun consultancybureau Dual Logistics hebben we een concept ontworpen voor
automatische opslag”, zegt Marcel Spruijt, sales manager bij Egemin Automation. “Suiker Unie heeft op basis
van het concept, de calculatie en het vertrouwen gekozen voor Zijderlaan. Vervolgens hebben Zijderlaan,
Suiker Unie, Dual Logistics en Egemin dit concept verder tot in detail uitgewerkt.”

VERBINDING TUSSEN PRODUCTIEAFDELING EN MAGAZIJN
Het automatisch magazijn met een lengte van 156 meter, 43 meter breed en een totale hoogte van twintig
meter is uitgerust met drie palletkranen voorzien van een satelliet voor multidiep opslag. De capaciteit van het
magazijn voor het pallettransport van de productie-afdeling naar het magazijn bedraagt 40 pallets per uur. Ook
vindt er directe inslag plaats vanaf andere fabrieken en is er een uitslagcapaciteit van 125 pallets per uur. In
totaal heeft het automatisch magazijn 17.500 palletlocaties.
De pallets uit de fabriek van Suiker Unie worden nu autonoom van de fabriek naar het nieuwe magazijn
gebracht. Egemin Automation levert ook het conveyortraject en de transferwagens die de productieafdeling met
het magazijn verbinden. Daarnaast zorgt Egemin ook voor de aansturing van de pickvloer en het WMS-systeem
van het gehele magazijn.

Over Egemin Automation
Egemin Automation levert automatiseringsprojecten die de logistieke en productieprocessen van industriële bedrijven
verbeteren. Egemin biedt maatwerk waarmee klanten hun concurrentie een stap voor blijven. Doelmarkten zijn distributie en
logistiek, life sciences, voedingsindustrie, olie en gas, papier en print en infrastructuur. Egemin benadert de markt vanuit vijf
divisies. Handling Automation automatiseert interne logistiek en goederenbehandeling. De divisie Life Sciences zorgt voor
validatie, compliance en automatisering. Process Automation biedt procesautomatisering aan de voeding, olie en gas,
nutsector en chemische industrie. Infra Automation automatiseert bruggen, sluizen, tunnels, stuwen en pompgemalen.
Consulting & Services verleent managementadvies vanuit stevig onderbouwde expertise die op de industriële praktijk is
gebaseerd. Egemin zorgt voor professioneel advies, integrale projectuitvoering en technische ondersteuning tijdens de
volledige levensduur van de installaties. Egemin werkt internationaal vanuit de hoofdzetel in Zwijndrecht en diverse
vestigingen in Europa, Noord-Amerika en Azië. Bij het bedrijf zijn 620 medewerkers in dienst.
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Over Zijderlaan
De laatste jaren heeft Zijderlaan zich ontwikkeld als een sterke en professionele speler in de wereld van transport en logistiek.
Het motto ‘Voortdurend in beweging’ geeft de veelzijdigheid aan transport- en logistieke diensten weer. Door jarenlange
nationale- en internationale transportervaring beschikken zowel de chauffeurs als de diverse planningen over veel (praktijk-)
kennis en ervaring. Of het nu gaat om bulk-, stukgoed-, losgestort ladingen of het binnenhalen van containers vanuit de
havens naar de distributiecentra, door zijn sterke klantfocus biedt Zijderlaan transportoplossingen die het beste op de wensen
en eisen van de klant aansluiten. Als ketenregisseur verzorgt Zijderlaan de totale logistieke service. Door het voorraadbeheer,
de productcontrole en distributie voor de klant uit handen te nemen, is het bedrijf haar klanten door de jaren heen steeds
completer gaan bedienen.
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