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De vork als draadloze 
en mobiele weegschaal 

Te weinig manoeuvreerruimte voor 
reachtrucks, overmatig polsgebruik 
door het scannen van in- en 
uitgaande pallets en weegstations 
die veel ruimte in beslag nemen. 
Elke logistiek dienstverlener kent 
de problematiek van het drukke 
personen- en goederenverkeer en 
de vele handelingen bij de inslag en 
uitslag van pallets met goederen. 
Dat is verleden tijd met iForks. De 
in de vorkheftruck geïntegreerde 
lithiumbatterijpakketten en een kleine 
Bluetooth-module wegen en scannen 
automatisch de goederen, waarna de 
data draadloos worden doorgegeven 
aan het WMS. Een kind kan de was 
doen.

In traditionele situaties bij de in- en 
uitslag van goederen worden producten 
gewogen via hydraulische weegstations 
of handmatige pompweegschalen. Deze 
instrumenten nemen veel kostbare 
ruimte in beslag. Een ander nadeel is 
dat ze elke week gekalibreerd moeten 
worden. Een andere optie is een 
hydraulisch weegstation op de mast 
van de truck. Geen enkele oplossing 
is echter zo compact en intelligent als 
iForks. De vorken wegen de producten 
digitaal en via een Bluetooth-module 
worden de data razendsnel verzonden 
en vastgelegd in het WMS. De weger 
krijgt via een cabine-display een 
signaal als het gepickte gewicht afwijkt 
van het stamgegeven in het WMS. Er 
hoeft niet meer gescand te worden, 
want dat doet iForks automatisch.

weggewerkt onder en achter de 
vorkschoen. Daarmee zijn frontplaten 
overbodig geworden. De structurele 
sterkte van de vorken is vergroot en de 
vorkhoogte kan gereduceerd worden 
tot 58 millimeter.
Voor leverancier RAVAS is iForks een 
fastmover. De fabrikant produceert 
34.000 systemen per jaar die verkocht 
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iForks bespaart ruimte en handelingen bij in- en outbound

De reachtrucks van Schneider Electric zijn uitgerust met IForks.

iForks compacte ruimtebesparende 
gewichtscontrole
De nieuwste generatie iForks ziet er 
nog strakker en compacter uit dan 
zijn voorganger dankzij het gebruik 
van lithium-ion batterijen die dezelfde 
capaciteit leveren en betrouwbaarder 
zijn. Alle componenten op de vorken 
van de hef- en reachtruck zijn 
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worden via dealers aan onder meer 
logistieke bedrijven. “Het systeem 
wordt met name ingezet bij het in- 
en outboundproces”, zegt Business 
Development Manager Berto de Bijl. 
“iForks moet je niet verwarren met 
Pick by Weight, dat is een andere 
mobiele weegoplossing die ingezet 
wordt bij het orderpickproces.” n

De vork als draadloze 
en mobiele weegschaal 

INtEllIGENtE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

SChNEIDER ElECtRIC hOuDt mEER RuImtE OvER
Het voormalige dc van Schneider Electric in Helmond barstte uit haar voegen 
en de logistiek dienstverlener heeft daarom uitgebouwd. Daarbij kwam 
er minder expeditieruimte beschikbaar, dus daar moest ruimte worden 
bespaard. Omdat dockruimte waardevol is, is het weegproces van zware 
installatie- en machinecomponenten gemoderniseerd met iForks. Circa 8 
reachtrucks zijn ermee uitgerust bij de uitslag van goederen.
“Dat scheelt ons behoorlijk wat ruimte ten opzichte van de vorige 
hydraulische en pompweegstations”, vertelt Order Processing Manager 
Mathijs van Geel. “We hoeven de reachtrucks niet meer te laten draaien; ze 
kunnen in een rechte lijn door de expeditie heen. Vroeger moest er bij de 
weegschalen nog apart gescand worden. Dat hoeft nu niet meer. Er zijn veel 
minder polsbewegingen nodig, blijkt uit ons ergonomisch onderzoek onder 
het personeel.”
Een andere grote winst betreft de doorlooptijd in de outbound. Die is een 
stuk verminderd, omdat er niet meer pallets gedraaid hoeven te worden en 
er extra handelingen (kalibreren, scannen) uitgefilterd zijn. Bovendien, zegt 
Van Geel, is de veiligheid op de werkvloer vergroot. “Expeditiemedewerkers 
hoeven niet meer tussen de rijdende voertuigen door te lopen, omdat 
het weeg- en scanproces geautomatiseerd verloopt. Al met al scheelt dit 
systeem ons 6 fte’s.”

iForks bespaart ruimte en handelingen bij in- en outbound

Het IForks-systeem 
is zeer compact 
weggewerkt in de 
vorken

Chauffeur krijgt 
foutmelding te zien 
op cabine-display. 
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