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De stelling als 
machinecomponent  

ontwerp daarop niet is berekend, kan 
scheurvorming ontstaan, soms ook in 
de draagconstructie. “Vermoeiing is nu 
wel een ontwerpcriterium geworden. 
Daarom willen we in elk project eerst 
meer weten over de shuttles. Wat is 
het verwachte aantal bewegingen dat 
de shuttles maken? Hoe is de verdeling 
van het gewicht over de assen? De 
antwoorden hebben we nodig om de 
optimale constructie te ontwerpen.” 

Business units
De organisatiestructuur van Nedcon 
is ingericht om de markt voor 
geautomatiseerde opslagsystemen 
goed te kunnen bedienen. Het bedrijf 
telt drie businessunits, waarvan 
twee zijn gericht op de markt 
voor manueel bediende systemen 
en één op de system integrators 
die shuttlesystemen en andere 
automatische opslagsystemen in 
de markt zetten. Welleweerd geeft 
binnen deze businessunit leiding aan 
het marktteam in Europa, zijn collega 
Ronald Vorwerk aan het marktteam 
in Noord-Amerika. Daarnaast krijgen 
deze marktteams ondersteuning van 
het XL-team voor grote projecten en 
het realisatieteam, dat de pool aan 
medewerkers voor de uitvoering van de 
projecten verzorgt. 
Elke marktteam bestaat uit een 
multidisciplinair team dat nauw 
samenwerkt met de system 
integrators. “Voorheen liep het 
contact via een accountmanager. 
Het was zijn taak om de wensen 
en eisen van de system integrator 
te vertalen naar de rest van de 
organisatie. Nu hebben we een team 
dat op elk niveau rechtstreeks contact 

SPECIAL

Een standaard stelling volstaat niet 
in een shuttlesysteem. Integendeel: 
elk project vraagt om een optimale 
afstemming tussen shuttle en stelling. 
Stellingproducent Nedcon heeft zijn 
organisatie aangepast om optimaal 
te kunnen inspelen op de vraag 
van de system integrators die de 
shuttlesystemen leveren. Dat werpt 
zijn vruchten af. Henk Welleweerd, 
manager system integrators Europe 
bij Nedcon: “Stellingen zijn niet stoffig. 
Stellingen zijn vreselijk sexy.”

Sinds de opkomst van de 
shuttlesystemen vijftien jaar geleden 
levert Nedcon machineonderdelen. 
Dat is althans de omschrijving van 
Henk Welleweerd, manager system 
integrators Europe bij de Doetinchemse 
producent van magazijnstellingen. 
Meer dan bij andere geautomatiseerde 

opslagsystemen dienen het ontwerp 
van de shuttle en de stelling optimaal 
op elkaar worden afgestemd. Het is 
immers de stelling waaraan de rails 
worden gemonteerd waarover de 
shuttles zich voortbewegen. Het geheel 
van stellingen en shuttles moet als 
één grote geoliede machine zijn werk 
doen: bakken en dozen opslaan en op 
het juiste moment in de juiste volgorde 
weer uitslaan. “Voordat de eerste 
shuttle zijn intrede deed, was zoiets als 
staalvermoeiing nooit een probleem. 
Dat is nu anders”, stelt Welleweerd.
Vermoeiing is het fenomeen dat 
een materiaal bezwijkt onder een 
zeer lang aangehouden wisselende 
belasting. De kans daarop bestaat in 
een shuttlesysteem; de kleine karretjes 
met de vele lastwisselingen op de 
rails, oefenen een grote dynamiek 
uit op de stellingconstructie. Als het 

De toleranties in een shuttlesysteem luisteren erg nauw, bijvoorbeeld bij de koppelingen van de rails 
waarover de shuttles rijden.

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: Koos Groenewold, Nedcon

Shuttles en stellingen vormen één geoliede machine 
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heeft met de system integrator. De 
accountmanagers van beide partijen 
spreken met elkaar, maar ook de 
binnendienstmedewerkers en de 
account solutions engineers. Elke 
medewerker van het multidisciplinaire 
team schakelt dus direct met zijn 
evenknie bij de system integrator”, legt 
Welleweerd uit. “De accountmanager is 
de regisseur in dit proces. De account 
solutions engineer heeft als specifieke 
taak om alles te weten te komen over 
de techniek van de system integrator. 
Hij vormt onze interne vraagbaak.”

Als één team
De nieuwe organisatiestructuur werkt 
goed, stelt Welleweerd. De meest 
toonaangevende system integrators 
in Europa en Noord-Amerika maken 
gebruik van de diensten van Nedcon. 
“Dankzij de multidisciplinaire aanpak 
kunnen we echt onze vingers in de 
system integrator zetten. In feite 
fungeren we met de evenknieën bij 
de system integrator als één team 
met gezamenlijke doelstellingen. Dat 
team ondersteunen we vervolgens 
met slimme tools, zoals een 
calculatiemodel voor het doorrekenen 
van offertes. Door processen optimaal 
in te richten kunnen we prettig en 
gemakkelijk met elkaar zakendoen en 
snel reageren op vragen uit de markt.”
Met de belangrijkste system 
integrators heeft het team van 
Welleweerd zo’n operatie opgezet. Dat 
werpt zijn vruchten af. De businessunit 
groeit snel, maar duurzaam. “In feite 
trekken we samen op als partners.”

‘Voor de eeuwigheid’
Vermoeiing van staal is één van 

De CartonWrap van 
Cikam/CMC.

Henk Welleweerd: 
“Samen met de 
system integrator 
fungeren wij als 
één team met 
gezamenlijke 
doelstellingen.”

Een ander aandachtspunt zijn de 
overgangen in de rails. Shuttles rijden 
vaak in lange gangen, waardoor het 
onvermijdbaar is dat een rail bestaat 
uit meerdere delen die aan elkaar 
worden gekoppeld. “Wat we niet willen, 
is het kedeng-kedeng-effect dat 
iedereen kent uit de trein. Dan krijgt 
de stellingconstructie iedere keer weer 
een extra oplawaai. Bovendien ontstaan 
dan vibraties in de constructie, 
waardoor de opgeslagen bakken en 

de aspecten waarmee Nedcon 
rekening moet houden. Daarom 
ontwerpt het team van Welleweerd 
bij wijze van spreken stellingen voor 
‘de eeuwigheid’. Stellingen dus die 
oneindig veel lastwisselingen kunnen 
verwerken zonder dat vermoeiing 
optreedt. “Als we dat niet doen, zijn 
we verplicht om elke vijf jaar een 
vermoeiingscheck op de stellingen 
te verrichten. Daar zit niemand op te 
wachten.”
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dozen kunnen verschuiven. Daarom 
proberen we extra soepele overgangen 
te creëren door de raildelen zo 
nauwkeurig mogelijk op elkaar te laten 
aansluiten”, licht Welleweerd toe.
Nauwkeurigheid is ook vereist bij 
de perforatie in de profielen van een 
stelling. Shuttles gebruiken die gaatjes 
voor de positionering. “En natuurlijk 
moet een stellingconstructie niet 
alleen functioneel en veilig, maar ook 
betaalbaar zijn. Neem als voorbeeld de 
smoke barriers die we soms moeten 
monteren. Dat zijn stalen platen 
boven de sprinklers, die de warmte 
vasthouden zodat de sprinklers eerder 
worden geactiveerd. Een beetje meer of 
minder staal heeft een grote impact op 
de totale kosten.”

Innovation Centre
Een belangrijke rol binnen Nedcon 
vervult het Innovation Centre in 
Doetinchem. De oude fabriekshal is 
omgebouwd tot een ruimte waarin de 
engineers van Nedcon naar hartenlust 
prototypes kunnen opbouwen en 
uittesten in samenwerking met system 
integrators. Ze experimenteren met 
3D-printing om snel prototypes te 
kunnen maken. In de hal is eveneens 
ruimte gereserveerd voor een 
laboratorium dat is ingericht voor 
duurtesten. Elk nieuw product wordt 
uitgebreid getest om te garanderen 
dat de constructies ook na langdurig 
gebruik en belasting overeind blijven 
staan. Een dergelijk testcentrum 
is uniek volgens Nedcon. Andere 
stellingproducenten besteden dit werk 
vaak uit, Nedcon heeft de kennis zelf in 
huis. 
Het meest in het oogspringend 

De engineers van Nedcon zetten 3D-printing in 
om nieuwe innovaties te kunnen uittesten.

onderdeel van het Innovation Centre 
is het fraaie auditorium, midden 
tussen de verschillende typen 
stellingen die Nedcon in zijn portfolio 
heeft. Het auditorium is de plek voor 
productpresentaties, interne en externe 
trainingen en evenementen met 
klanten. Welleweerd en zijn mensen 
kunnen met hun klanten tussen de 
stellingen doorlopen om de nieuwste 
innovaties te laten zien. Nieuwe 
technologieën zoals augmented 
reality worden ingezet om klanten een 
indruk te geven van hun toekomstig 
opslagsysteem. 
Innovaties zijn volop te zien in 
het Innovation Centre. Neem de 
ontwikkeling van de liggers waarop de 
bakken in een miniload liggen. Bij de 
eerste generatie shuttles lagen deze 
bakken tussen hoekprofielen, zodat het 
hefplateau van het lastopnamemiddel 
de bak van onderen kop optillen 
en uitnemen. Tegenwoordig zijn de 
meeste shuttles voorzien van een 
lastopnamemiddel met uitschuifbare 
armen, die de bakken aan de zijkanten 
vastpakken en uit de stelling trekken. 
Dat biedt de mogelijkheid om bakken 
en dozen van verschillende afmetingen 
door elkaar op te slaan. “Daarvoor 
is een ‘open interface’ zonder 
hoekprofielen nodig. Die zijn echter 
weer niet geschikt voor de opslag van 
bijvoorbeeld autobanden. Die moeten 
van onderaf worden opgepakt, maar 
kunnen niet op hoekprofielen liggen. 
Voor die toepassingen hebben een 
hybride interface ontwikkeld.”

Projectplanning
Behalve de techniek is ook 
projectmanagement een belangrijk 
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onderwerp van gesprek tussen Nedcon 
en system integrators. Bedrijven 
nemen maanden en soms jaren de tijd 
om de keuze voor een bepaald type 
opslagsysteem te onderbouwen. Maar 
als die keuze eenmaal gemaakt is, 
dient het opslagsysteem snel te worden 
gerealiseerd. “Daarom kiezen we 
ondanks de verschillende specificaties 
van elk project voor een modulair 
ontwerp. Door op onderdelen voor 
standaardisatie te kiezen, kunnen we 
snel reageren”, stelt Welleweerd.
Als het gaat om projectplanning is 
nauw overleg met de system integrator 
noodzakelijk. “Een goed voorbeeld 
is een Amerikaanse startup met een 
uniek e-commerce-concept. In 2020 wil 
dat bedrijf maar liefst dertig systemen 
verspreid over de hele Verenigde 
Staten installeren. Dat betekent om de 
anderhalve week een nieuw project. 
Pas drie maanden van tevoren horen 

wij in welke stad we onze stellingen 
moeten monteren. Dat is een enorme 
logistieke uitdaging, die we alleen 
kunnen vervullen als we al eerder 
starten met produceren, de spullen 
op voorraad leggen en op het juiste 
moment uitleveren.”

XS-team
Automatische opslagsystemen goed 
voor 60 procent van de omzet van 
Nedcon. In meer dan de helft van de 
gevallen zijn dat shuttlesystemen. 
Daarmee heeft Nedcon een behoorlijk 
marktaandeel te pakken. “De nieuwe 
aanpak waarbij wij als partner van 
system integrators optreden, heeft 
ons geen windeieren gelegd. Maar 
wij moeten scherp blijven. Die 
partnerrelaties zijn niet gebaseerd op 
exclusiviteit. System integrators willen 
niet afhankelijk zijn van één partner, 
maar dat willen wij ook niet. 

SHUTTLESYSTEMEN
•  Optimale afstemming shuttle en 

stelling vereist
•  Staalvermoeiing nieuw 

ontwerpcriterium
•  3D-printing om snel prototypes 

te kunnen maken
•  Multidisciplinaire teams werken 

samen met system integrator
•  60 procent omzet Nedcon uit 

automatische opslagsystemen
•  Businessunit groeit snel maar 

duurzaam

Links:
Een stelling in augmented reality; nieuwe 
technologieën helpen om eindgebruikers 
een indruk te geven van hun toekomstig 
opslagsysteem.

Rechts:
Het Innovation Centre van Nedcon met het 
auditorium dat wordt gebruikt voor trainingen en 
evenementen.

?

Betekent het succes in 
shuttlesystemen dat Nedcon alleen 
nog maar in grote projecten is 
geïnteresseerd? “Allesbehalve”, stelt 
Welleweerd. “Sterker nog: wij hebben 
onlangs een speciaal XS-team opgezet 
voor standaard projecten voor klanten 
die een relatief klein, maar schaalbaar 
opslagsysteem zoeken. De kwaliteit en 
techniek die wij toepassen, is immers 
voor elk opslagvolume bruikbaar, van 
groot tot klein. Met dit XS-team zijn 
we ervan overtuigd dat we ook bij deze 
kleine projecten competitief kunnen 
zijn en onze partners breed kunnen 
bedienen. n

In Doetinchem zit het team van Nedcon dat samenwerkt met de system integrators in Europa.
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