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E-commerce
Het geautomatiseerde
Autostore-magazijn van
Active Ants verwerkt
dagelijks duizenden
internetbestellingen voor
130 verschillende winkels.

Active Ants sealt zonder zorgen dankzij Dekapack

E-shirts:

van kledingbaal tot pakje
Active Ants in Nieuwegein is een van snelst groeiende e-commerce fulfilment-bedrijven
in Nederland. Met haar geautomatiseerde Autostore-magazijn verwerkt het dagelijks
duizenden internetbestellingen voor 130 verschillende winkels. Om een nieuwe
kledinglijn te versturen, schafte het bedrijf onlangs een hoeksealer aan bij Dekapack.

tekst Harry van Deursen

H

et reclamebureau dat ooit
de naam Active Ants
bedacht, had geen betere naam
kunnen bedenken. Zowel op de
werkvloer als in het geautomatiseerde magazijn is het een
drukte van belang. In het volledig geautomatiseerde magazijn krioelen 56 robotjes door
elkaar over een enorm kubusvormig raamwerk waarin
magazijnbakken 16 hoog
staan opgestapeld. De robotjes
tillen, brengen en halen maga-

zijnbakken van en naar de
diverse orderpick-stations. Het
innovatieve opslag- en orderpick-systeem maakt het mogelijk dat de online bestelling
van een consument binnen een
half uur is gepickt.
‘Wij willen in deze enorme
groeimarkt voorop lopen in
ontwikkelingen’, zegt Clem
Scheffelaar, operations manager bij Active Ants. ‘We willen
niet per se de grootste worden,
maar wel de beste zijn. Omdat

het een margehandel is, moet
je mechaniseren, anders houd
je het niet vol.’

Kleding verenkelen
Voor een van haar klanten, een
online kledingwinkel, kreeg
Active Ants de opdracht om
kleding die in balen worden
aangeleverd, te verenkelen en
per stuk te verpakken in transparante PE-folie. Vervolgens
gaat de verpakte kleding in
kratten het geautomatiseerde

Dekapack in ‘t kort
Dekapack International uit
Huizen (NH) levert hoogwaardige folie- en krimpfolieverpakkingsmachines voor industriële
toepassingen in binnen- en
buitenland voor vrijwel elke
branche. Dekapack werkt op
exclusieve basis samen met
vooraanstaande producenten,
zoals Italdibipack, Imbalstock
(krimpfoliemachines, krimptunnels, flowpackers en palletwikkelaars), MML (mailing
machines) en Unlu Almali
(cellofaneermachines).

De robotjes tillen, brengen en halen magazijn
bakken van en naar de diverse order pick-stations.

De nieuwe hoeksealer verpakt de kledingstukken per
stuk.

Nico Ros (l), sales manager bij Dekapack, en Clem Scheffelaar, operations
manager bij Active Ants.

magazijn in, klaar voor orderpicking en verzending.
Dekapack uit Huizen leverde
de automatische folie hoeklasmachine die de kleding inpakt.
‘We hadden al twee semi-automatische hoeklassers van
Dekapack en waren daar tevreden over’, vertelt Scheffelaar.
‘We zochten een eenvoudige
oplossing, snel omstelbaar en
geschikt voor verschillende
producten met variabele afmetingen. Daarbij is bedieningsgemak belangrijk, want er
staan verschillende mensen
achter die de werking snel
moeten begrijpen. Er moeten
dus niet te veel toeters en bellen aan zitten.’

56

robotjes krioelen
door elkaar

Eenvoud
Magazijnmedewerkers sorteren de kleding uit op maat,
vouwen deze en leggen de kleding op de transportband van
de MecPack STX hoeksealer
van Dekapack. Deze is van te
voren ingesteld op de gewenste
breedte en lengte van de
gevouwen kleding. Een transportbandje in de machine voert

Voor verzending gaan de kledingstukken in kunststof verzendzakken

de kleding de hoeksealer in,
waar deze in de foliebaan
wordt gevouwen en geseald.
Daarna voert een transportband achter de machine de kleding af in gereedstaande bakken. Volle bakken worden
gelabeld en gaan het Autostore-magazijn in.
De hoekseal machine is eenvoudig te bedienen, vertelt
Scheffelaar. ‘Het is een kwestie
van instellen en draaien. Als je
een nieuwe batch krijgt, even
een klein beetje bijstellen en
weer draaien. De maximale
capaciteit ligt rond de 900 per
uur, wat voldoende is. Je moet
er wel tegenaan kunnen vouwen. Daarnaast is het een
modulaire machine, zodat we
niet afhankelijk zijn van een
bepaald aan- of afvoersysteem.
We kunnen hem ook op andere
plekken inzetten.’

Snelle levering
Scheffelaar blikt tevreden
terug op de installatie en levering van de hoeksealer door
Dekapack. Het fulfilmentbedrijf had daarbij het geluk dat
de machine snel leverbaar
was, vertelt Nico Ros, sales
manager bij Dekapack. ‘De
machine stond bij een andere
klant van ons, die aan een

Van ieder kratje richting de
inpakstations maakt Active
Ants een foto. De consument
ontvangt deze zogenoemde
Basketpic, waardoor hij of zij op
de hoogte is van de verzending.
Het is dus belangrijk dat de
producten, zoals de in folie
verpakte T-shirts, mooi ogen.

snellere volautomaat toe was.
De hoeksealer was slechts één
jaar oud, toch hebben we hem
geleverd onder de servicecondities van een nieuwe machine. Overigens, het reviseren en
opnieuw inzetten van machines, doen wij regelmatig en dat
maakt dat we ook voordelige
opties kunnen leveren. Wel
altijd met volledige en dezelfde
servicegarantie als bij de nieuwe machines. Op die manier
kunnen klanten meegroeien
met ons machine-aanbod. Wij
leveren het complete pakket.
Van eenvoudige, handmatige
hoeksealers tot complete, volautomatische seal- en krimptunnellijnen.’

Verzendstations
Active Ants verwerkt een brede
range aan producten. Niet
alleen kleding, maar ook kleine producten zoals batterijen,
elektronica of cosmetica producten en grote producten,
zoals meubels en tv’s. Na het
orderpicken gaan de producten
richting één van de zes verschillende eindverpakkingsstations. Kleine producten
gaan richting de volautomatische CW1000 verpakkings
machine. Deze wikkelt het product zo optimaal mogelijk in
golfkarton. ‘We verpakken en
verzenden de producten met
zorg en aandacht voor het
milieu’, zegt Scheffelaar. ‘De
CW1000 maakt een zo compacte mogelijke verzenddoos,
die geen overtollige lucht
bevat.’

‘‘

Omdat het een
margehandel is,
moet je
mechaniseren

Producten die te groot zijn
voor de CW1000 worden
handmatig verpakt en lastig
te verpakken producten, bijvoorbeeld omdat ze heel lang
zijn, gaan richting de specials inpakafdeling. Kwetsbare, breukgevoelige producten worden gebufferd en
extra veilig verpakt. Kleding
tot slot, gaat richting de consument in kunststof kledingzakken.
Van ieder kratje richting de
inpakstations maakt Active
Ants een foto. De consument
ontvangt deze zogenoemde
Basketpic, waardoor hij of zij
op de hoogte is van de verzending. ‘Het is een leuk en extra
contactmoment met de
klant’, legt Scheffelaar uit.
‘Consumenten vinden het
vaak leuk om te delen met
hun vrienden en kennissen.
Sommigen zetten het zelfs op
social media. Dan is het
belangrijk dat de producten,
zoals de in folie verpakte
T-shirts, mooi ogen.’
www.dekapack.nl
www.activeants.nl

De 4e Internationale Beurs voor de
Golf- en Vouwkartonindustrie

12 – 14 maart 2019
Messe München, Duitsland

Het gespecialiseerde evenement over de nieuwste
productie-oplossingen, technische innovaties en
waardevolle zakelijke mogelijkheden.

Papieren – golf- en vouwkarton

Consumptiegoederen

Golfkarton machinerie, apparatuur en onderdelen
Golf- en vouwkarton converting machinerie
Ontwerp en CAD/CAM

Drukprocessen en apparatuur

Snij-, vouw- en stansapparatuur
Materiaalbeheer en opslag
beheersystemen

Aanvullende apparatur

Palletomsnoerings- en

MIS en fabrieksplanningsystemen

Afvalwinning en in balen verpakken

Een enerverend dagprogramma gericht op diverse
industriële onderwerpen: van digitale druk, duurzaamheid
tot converteer-technieken
Interesse? Bezoek de website voor verdure informatie:

www.cce-international.com
Organisator: Mack Brooks Exhibitions
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