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Miniload dubbeldiep

ASRS Miniload LT

In het automatische magazijn voor kleine producten (Miniload LT) 
kunnen verschillende items op een ruimtebesparende en efficiënte 
manier worden opgeslagen; of het nu om containers, dozen of 
kratten gaat. Het modulaire systeem van de Miniload LT bestaat uit 
een stellingsysteem voor opslag, en een kraansysteem voor trans-
port. De installatie van deze ASRS is uit te breiden met een trans-
portsysteem en voorzieningen op opgeslagen goederen te handelen. 
Optioneel kan de Miniload LT worden voorzien van een veiligheids-
hekwerk of een totale bekleding met geluidreducerend materiaal van 
de gehele installatie.

Complete oplossing voor in- en uitslag van producten

Miniload enkeldiep

Uiteraard is de Miniload standaard voorzien besturingssoftware en 
locatiebeheersysteem. TBWB verzorgt de interface met een boven-
liggend (ERP)systeem zoals SAP, Microsoft Dynamics of Manhatten 
of uw eigen WMS. Ook kunnen wij op meerdere niveau’s 
verschillende in- en uitslagen maken in de miniload.

De miniload is standaard 7,5 meter hoog. Dit is uit te breiden tot maximaal 12 meter hoog. 
Let op: Het maximale gewicht per krat mag niet meer dan 50 kg bedragen.

Waar staat ASRS voor ?

ASRS is de afkorting van Automatic Storage and 
Retrieval System, oftewel het automatisch 
opslaan en ophalen van goederen. 
De TBWB ASRS Miniload LT is de perfecte 
oplossing.



Miniload kraansysteem

Technische specificaties van het kraansysteem

Railsysteem

• Onderste rail (aluminium)
• Bovenste geleiderail (aluminium)
• Railsysteem inclusief hydraulische 
• schokdempers voor veiligheid en positionering-

markeringen.

Specificaties AS/RS

• Versnelling: 3 [m/s]
• Snelheid: 5 [m/s]
• Elektronica (SIEMENS)
• Besturingssysteem  

(SIEMENS/SEW)
• Drive (SIEMENS/SEW)
• Sensoren (SICK)
• Stroomafnemer (VAHLE)

De Miniload LT wordt geleverd met een geautomatiseerd ASRS kraansysteem, die over een rails 
in het stellingsysteem van de kratten beweegt. Voor iedere gang in het stellingsysteem wordt 
één ASRS kraansysteem voorzien. Hoe meer gangen, des te meer transportkranen er nodig 
zijn. Een kraansysteem is uit te voeren met een enkel oppaksysteem (OS1) of in een dubbele 
uitvoering (OS2). De transportkraan die uitgevoerd met een OS1 is optioneel ook al voor te 
bereiden op een latere uitbreiding naar OS2.

Specificaties KOS1

• Versie: telescoop
• Versnelling: 1 [m/s]
• Snelheid: 1 [m/s]
• Laadvermogen: 50 [kg]
• Elektronica: (SIEMENS)
• Besturingssysteem  

(SIEMENS/SEW)
• Drive (SIEMENS/SEW)
• Sensoren (SICK)

Enkele of dubbele uitvoering



Onderdelen stellingsysteem

Het stellingsysteem voor opslag van goederen bestaat 
hoofdzakelijk uit standaard componenten die worden afgestemd 
en gedimensioneerd op de individuele vereisten van het project. 
Het stellingsysteem bestaat in principe uit een verticaal frame, 
horizontale steunhoeken en stabiliteitsverbindingen. De constructie 
van het stellingsysteem is daardoor uiterst stabiel!

Het standaardframe van het spellingsysteem bestaat uit kolommen 
van 50x75 mm diagonale profielen 25x25 mm die tot één 
constructie worden geassembleerd. De verbinding van de 
verschillende elementen vindt plaats door sterkte voorgespannen 
en beveiligde schroefverbindingen. Een latere uitwisseling van 
individuele componenten (bijvoorbeeld als ze beschadigd zijn) 
kunnen eenvoudig op elk moment worden uitgevoerd.

Complete oplossing voor kleine producten

De staanders worden op lengte gemaakt en zijn met voetplaten 
verstrekt. Bij een lichte belasting is het stellingsysteem vrij op te 
stellen zonder dat 100% verankering en ondermortel noodzakelijk 
zijn.De dragende hoeken zijn vastgeklonken aan het frame en 
zorgen voor een perfecte verbinding. Dit resulteert in een hoge 
nauwkeurigheid en bedrijfszekerheid. De steunbeugels zijn 
standaard voorzien van een achteraanslag.

Standaard zijn de onderdelen, schroef- en klinknagelverbindingen 
gemaakt van gegalvaniseerd staal, maar tegen meerprijs ook 
leverbaar in iedere gewenste RAL-kleur (poedercoating).



TBWB Kratten en tablets voor in de miniload

De Miniload LT is standaard geschikt voor kratten en tablets met 
een grondvlak van 600 x 400 mm. Kratten met de afmeting 400 x 
300 mm kunnen dubbeldiep (achter elkaar) worden opgeslagen. 
De kratten kunnen worden voorzien van vakverdeling. Vanuit de 
besturingssoftware kan op het iPick-station - of op iedere gewenste 
pick- of putlocatie – de juiste locatie in de krat worden 
aangegeven.

De hoogte van de kratten kan variëren naargelang de gewenste 
specificaties van de opdrachtgever en het is mogelijk om diverse 
hoogtes van kratten op te slaan. Let wel, door het gebruik van 
verschillende krathoogtes in de Miniload LT zal de flexibiliteit en  
uitwisselbaarheid van kratten de installatie 
aanzienlijk verminderen.

Voordelen van TBWB kratten voor de Miniload LT

• ideale loopeigenschappen op transportbanden - bijzonder 
geluidsarm en veilig handling in gebogen gebieden 

• Met rondom gesloten miniloadbasis voor lasten tot 50 kg 

• stabiele dubbele wand in de hoek en afgeronde afschuiningen 

• geïntegreerd scheidingswandsysteem voor de veilige beves-
tiging van scheidingsplaten en de individuele onderverdeling 
van de container (1/2 tot 1/8 afdeling) 

• stabiel en veerkrachtig met een laag leeggewicht

• optioneel verkrijgbaar met waterafvoergaten in de bodem en 
zijwanden in overeenstemming met internationale  
brandbeveiligingsvoorschriften 

• verkrijgbaar met gesloten of open handgrepen 

• gemaakt van PP (polypropyleen)

1 2 3Mogelijkheden afvoergaten

1.   Waterafvoergaten FM Wereldwijd standaard
2.   Waterafvoergaten VDS
3.   Waterafvoergaten VDS (hogere positie)



De uitvoering van een iPick-station wordt altijd samen met de klant 
bepaald, afhankelijk van de verschillende taken die op het iPick-
station moeten worden uitgevoerd. Standaard is de het iPick-
station al behoorlijk compleet, maar de lijst met opties zijn 
eindeloos.Standaard kunnen op het iPick-station de volgende taken 
worden uitgevoerd:

• Controle van producten
• Orderpicken van de aangeleverde producten
• Opvragen producten uit de Miniload LT
• Inslag van producten voor opslag of klantbestellingen
• Hoogte- en gewichtscontrole 

Optioneel kan het iPick-station ook worden uitgevoerd met 
(geautomatiseerde) documentprinters en/of label-applier. 

De iPick-stations zijn standaard voorzien van:

• Werktafel met voedingsaansluitingen (230V)
• Ethernet-aansluitingen voor koppeling met  

operationele- en/of administratieve systemen
• Werkplaatsuitrusting met desktop-pc, muis,  

toetsenbord, beeldscherm, handscanner en accessoires
• Sensors t.b.v. hoogtecontrole
• Weegcheckinstallatie geïntegreerd in transportbaan

iPick-stations



Miniload Safety fence

Om uw miniload te beschermen of voor extra veiligheid leveren wij 
ook op maat gemaakte safety fences. De standaard wandsysteem 
hoogtes zijn vanaf 1.400 mm tot 4.250 mm. De panelen zijn 
verkrijgbaar in acht breedtes, van 200 mm tot 1.500 mm, en de 
vloeropening van 150 mm zorgt voor een gemakkelijke reiniging. 
Zowel panelen als palen kunnen worden aangepast om de gewens-
te afmetingen te maken gewenste afmetingen. 

Mesh-bescherming
 
Het paneelontwerp voor: ST20 en ST30 gaaspanelen voldoet aan 
de ISO-normen voor: een veilige afstand bewaren van 120 mm 
van het gevaar. Verticale draden aan de buitenkant van het paneel 
maakt het niet mogelijk om ze te beklimmen.

Goede zichtbaarheid

De grijze kleur, RAL 7037, biedt de beste zichtbaarheid in de hele 
gevarenzone. De gaaspanelen kunnen echter: in elke gewenste 
kleur te leveren.
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Software , Flowcontrol en Stockcontrol

Aansluiting op ERP of bestaand WMS en WCS

De ASRS Miniload LT wordt geleverd inclusief TBWB stockcontrol, 
waarin de gebruiker controle heeft over alle locaties en opgeslagen 
goederen in de Miniload LT. Dit is vergelijkbaar met een kleinschalig 
WMS, maar dan uitsluitend voor de Miniload LT.

User management 

• Beheer van gebruikersaccounts en hun toegangsrechten 
binnen de software.

Order management

• Beheer van verschillende soorten orders, zoals  
productieorders of verkooporders.

• Compilatie en verwerking van bestellingen voor het systeem.
• Voorbereiding van commissies en commissie-opdrachten 

evenals verwerking van picking. 

Krattenbeheer 

• Definitie en beheer van verschillende soorten containers en 
hun afmetingen.

• Het vullen van de containers met verschillende items is 
mogelijk.

Warehouse Management

• Opslaglocaties en opslagruimte beheren en bewerken van 
verschillende kratten.

• Informatiesysteem voor het weergeven van de  
opslaggegevens, inclusief visualisatie.

• Voorraden per artikel en per batch en verwerking van de 
goederenontvangst.

• Beheer van de artikelmaster; creëren en verwijderen van 
artikelstamgegevens.

Informatiesysteem

• Logboekregistratie van berichten en fouten en afdrukken van 
storingsstatistieken.

• Rapportage van vooraf gedefinieerde magazijnstatistieken en 
-lijsten. 

TBWB flowcontrol 
 
Onze TBWB flowcontrol software zorgt voor een optimale proces 
management van transportbanden en producten. Met TBWB 
Flowcontrol besturen we de gehele geautomatiseerde installatie 
van uw miniload plus uw besturingskast met PLC. De combinatie 
van TBWB stock- en flowcontrol zorgt voor een volledig 
geautomatiseerd magazijn.

TBWB kan de aansluiting van de Miniload LT op 
het bestaande ERP- of WMS en WCS-systeem 
verzorgen. Met TBWB Flowcontrol en TBWB 
Stockcontrol leggen we een directe verbinding 
tussen de verschillende systemen die aansluit 
bij de operationele behoefte bij uw bedrijf.



Voordelen van een miniloadmagazijn

• Zeer compacte opslag.
• Sneller, efficiënter en betrouwbaarder orderpicken.
• Constante registratie in WMS.
• Flexibel aan te passen, modulair en in te passen in bestaande 

installaties.
• Automatische registratie van inkomende en uitgaande  

producten.
• Plaatsbesparing in het magazijn door optimale  

ruimtebenutting.

• Voorkomen van fouten die ontstaan bij handmatig  
magazijnbeheer.

• Controle en updates van de inventaris.
• Mogelijkheid om 365 dagen per jaar operationeel te zijn.
• Verbeterde klantenservice.
• U verdient uw investering snel terug.



Onderdeel van de logistieke keten 

De Miniload LT kan binnen bestaande logistiek worden  
geïntegreerd. De engineers van TBWB zorgen ervoor dat de 
Miniload LT binnen bestaande- of nieuw te realiseren intra  
logistieke systemen wordt geïntegreerd, zoals rollenbaansystemen, 
robotpicksystemen of verpakkingsinstallaties. Zo kunnen de 
kratten voor bewerking elders, in en uit de Miniload naar alle 
locaties en installaties in het magazijn of productie worden 
getransporteerd.

Software

Met de geavanceerde software-oplossingen voor Warehouse 
Control Systems (ook bekend als MFC) vormt de Miniload LT een 
perfecte oplossing in de totale geautomatiseerde logistieke keten. 
Met een klantspecifieke interface van TBWB kan de Miniload ook 
stand-alone worden aangesloten op het ERP of WMS-systeem. 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Project en Engineering



Projectmanagement

TBWB verzorgt het projectmanagement van A-Z.  
Onze gekwalificeerde en ervaren projectmanagers begeleiden het 
traject van planning tot oplevering. Tijdens de installatie houden zij 
toezicht op de voortgang van de werkzaamheden en rapporteren 
daar de opdrachtgever over. 

Levering en installatie 

De onderdelen voor het stellings- en het kraansysteem van de  
Miniload LT worden in onderdelen afgeleverd en op locatie 
gemonteerd. Zo kunnen wij de Miniload LT ook op moeilijk 
bereikbare plaatsen installeren.

Installatie 
 
De plaatsing en installatie van de Miniload LT en aansluiting van 
de elektrische componenten wordt uitgevoerd onder toezicht van 
TBWB. De inbedrijfname en oplevering van de gehele installatie 
gaat conform CE-protocol en ook overeenkomstig CE-keur 
afgegeven. De gehele installatie wordt uiteraard conform de 
opgestelde functionele specificaties getest. 

Meer weten over de TBWB ASRS Miniload LT? 

Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijk-
heden en integratie van de ASRS Miniload LT van TBWB en hoe wij 
deze voor u op uw wensen en specificaties kunnen afstemmen. 

Neem vandaag nog contact met ons op! 

Hoe gaan TBWB te werk?
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