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Maatwerk voor de magazijnen Royal Talens

Engels Logistiek B.V. heeft een breed assortiment aan kun-
ststof bakken. Toch kan het voorkomen dat een klant spe-
ciale eisen stelt aan een bak. Eisen waar nog geen enkele 
bestaande bak aan voldoet. Een van onze klanten, Royal 
Talens, had zo’n uitdaging voor ons. Royal Talens verhandelt 
wereldwijd schilder– en tekenartikelen. Zij waren op zoek 
naar een bak die geschikt is voor hun automatisch magazijn 
en ingezet kan worden voor externe distributie. 

Automatische magazijnen

Bij het werken met automatische magazi-
jnen moeten bakken aan bepaalde eisen 
voldoen. 

De bakken mogen geen schuine wanden 
hebben. Er gaat dan veel ruimte verloren 
en het maakt de constructie van de stel-
lingen niet gemakkelijker. 

De bakken moeten een geheel gesloten 
en gladde bodem hebben. Ook mag 
de bodem slechts minimaal doorbuigen, 
vanwege de precieze bewegingen in het 
automatische hoogbouwmagazijn.

Deze eisen gaan op voor de meeste 
bakken in automatische magazijnen. 

Externe distributie

In het geval van Royal 
Talens moeten de 
bakken ook geschikt 
zijn voor de distributie 
naar andere magazi-
jnen, o.a. in Spanje.
Dit brengt extra eisen met zich mee.

De bakken moeten eenvoudig stapelbaar 
zijn. Het retourvolume moet zover mogelijk 
teruggebracht worden. En er moet ruimte 
zijn voor barcodering, zodat de bak op an-
dere locaties makkelijk terug te vinden is.

Een laatste eis is dat als de sprinklers af-
gaan, er zo weinig mogelijk water in de 
bak achter mag blijven. 

Productontwikkeling

Engels heeft een directe relatie met ver-
schillende product-engineers. Dit maakt 
het mogelijk dat er op korte termijn een 
product ontwikkeld kan worden. Zo is er 
voor Royal Talens de AHDB (Automatic 
Handling Distribution Bin) in het leven ge-
roepen. 

De AHDB voldoet aan alle benodigde 
eisen. Het heeft een extra verstevigde 
bodem met raster aan de binnenzijde. Het 
raster is geschikt voor de opvang van max-
imaal 1 liter water. Tevens kan het raster 
voor opvang dienen van lekkende verf.

De AHDB heeft een stevige rechthoekige 
constructie, zodat deze eenvoudig op een 
andere bak te schuiven is. Daarnaast is de 
AHDB nestbaar wat een ruimtebesparing 
oplevert van 50% bij retour. 
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Engels Logistiek B.V. en de Royal Talens zijn 
uiteindelijk een order overeengekomen 
van meer dan 50.000 AHDB’s. 

Dankzij Engels komt Royal Talens goed uit 
de verf. 

Korte lijnen

Royal Talens heeft voor Engels gekozen 
vanwege hun snelle en professionele 
benadering. De afstand tussen het com-
mercieel en technisch personeel bij Engels 
is kort en efficiënt. De eisen van de klant 
kunnen op deze manier gemakkelijk ge-
communiceerd en ingepast worden.

Deze bakken zijn naar volle tevredenheid opgenomen in het dagelijks gebruik.
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