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Hoe kleine aanpassingen
kunnen leiden tot een
grote verbetering
Geen 50% maar 76% reductie van het gemiddeld
aantal obstakels per uur
Op de terminal van een haven rijden automatisch gestuurde voertuigen (AGV’s)
om containers te vervoeren tussen de kadekranen en de stack. Op de beperkte
oppervlakte kruist het AGV-verkeer zeer regelmatig, met – vaak – ongewenste stops
als gevolg. Met verstrekkende gevolgen voor de doorstroming, planning en het
brandstofverbruik. Gert-Jan van der Wielen, technical consultant bij ICT Netherlands,
wist met het doorvoeren van kleine verbeteringen het gemiddelde aantal ongepland
stilstaande AGV’s (AGV-obstakels) per uur met maar liefst 76% te reduceren.
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