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Summary (in Dutch) 

In de nabije toekomst zal Vector verhuizen naar een nieuw te bouwen bedrijfspand. Tijdens onze stage 

heeft het moederbedrijf SEW goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw gebouw. Ook is 

er een optie getekend voor de kavel. Dit betekent dat de locatie en afmetingen van de kavel bekend zijn, 

maar dat het gebouw nog ontworpen moet worden. Dit biedt Vector de mogelijkheid om een model-

Eurodrive te worden, een modelfabriek binnen de SEW-groep. 

 

Een van de hoofdthema‟s van de reorganisatie die hiervoor nodig is omvat de interne logistiek. Omdat de 

zogenoemde assemblage eilanden zijn ontworpen voor een optimaal assemblageproces zijn er vele 

opslagpunten verspreid door het gebouw. En al deze opslagen moeten zo nu en dan aangevuld worden. 

Dit gebeurt zowel door de dagelijkse levering van SEW producten (extern) als met een intern Kanban 

systeem.  

 

Onze opdracht bestaat uit het inventariserten van de interne transportprocessen en het ontwikkelen van 

een Programma van Eisen voor het toekomstige AGV-systeem. 

  

In deel I van dit verslag is een analyse gemaakt van de interne transportprocessen bij Vector. Met 

behulp van de “delft system approach” (zie ook referentie [1] in het Nederlands of [2] in het Engels) zijn 

deze processen gevisualiseerd. Eerst is de huidige situatie grondig bestudeerd en per afdeling behandeld. 

Van hieruit zijn de bottlenecks en onnodige processen gedefinieerd en is een visie over de optimale 

situatie gecreëerd. Deze theoretisch optimale situatie bevat echter enkele praktische obstakels, zoals 

noodzakelijke veranderingen bij het moederbedrijf, de benodigde investering en de technische 

haalbaarheid. Daarom is er met common sense approach een visie over de toekomstige processen in de 

nieuwe assemblagefabriek ontwikkeld, waarnaar gerefereerd wordt als de haalbare situatie. Deze situatie 

is ook weer uitgebreid behandeld, omdat het het startpunt is voor deel II van dit verslag. De 

belangrijkste veranderingen vergeleken met de huidige situatie zijn dat er een centrale opslag komt, 

orders hier (centraal) gepikt worden en de tabletten hoofdzakelijk door AGVs getransporteerd zullen 

worden. 

 

In deel II is begonnen met het analyseren waar en waarom een AGV-systeem ingezet kan worden in de 

haalbare situatie. Vervolgens zijn de randvoorwaarden voor het geautomatiseerde systeem geformuleerd 

en is per transportstroom bekeken wat de voorwaarden zijn voor het automatiseren van dit proces, 

gevolgd door een advies voor de realisatie in de haalbare situatie. Onze visie is hier kort uiteengezet. 

 

Het laden en lossen van vrachtwagens zal handmatig gedaan worden. Het transport van vrachtwagen 

naar de opslag gebeurt op een rollerbaan. Orders worden nog steeds op tabletten gepikt, echter gebeurt 

dit in een zgn. pikstation, naast de centrale opslag. Gevulde tabletten worden gebufferd totdat er een 

AGV beschikbaar is om het tablet naar het juiste assemblage eiland te brengen. Transport naar het olie 

vul- en teststation wordt ook met behulp van AGVs gedaan. Vanaf het teststation zullen de producten 
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met een hangbaan (rail systeem) door de spuiterij gaan. Na de afmontage kunnen de producten met een 

transportband naar het inpakstation gebracht worden, zoals dat nu ook gaat. De transportmiddelen 

worden wederom handmatig geladen bij de expeditie. 

 

De randvoorwaarden zijn de basis voor het Programma van Eisen dat hierna opgesteld is in deel III. Het 

verslag wordt beëindigd met een studie naar de impact van een dergelijk AGV project voor zowel Vector 

als het moederbedrijf SEW. 

Het blijkt dat onze oplossingen weinig tot geen impact zullen hebben voor SEW, maar vanzelfsprekend is 

de locale impact van het automatiseren drastischer. Om te beginnen is er veel meer informatie nodig en 

zijn er aanpassingen noodzakelijk aan de werkstations, die elk een aantal bestemmingen moeten 

hebben. Centraliseren van de magazijnen heeft op zichzelf ook een enorme impact. Er zullen kabels in de 

vloer komen en speciale veiligheidsvoorzieningen zijn, omdat er mensen bij de AGVs zullen werken. Deze 

mensen zullen getraind moeten worden om in een geautomatiseerde omgeving te werken en de vloer zal 

voortdurend aan bepaalde specificaties moeten voldoen. Een positief punt is verder dat de 

beschikbaarheid van de werkstations zal toenemen, omdat de arbeiders deze niet meer hoeven te 

verlaten om onderdelen te pikken. De productieomgeving zal tenslotte een meer open lay-out hebben, 

omdat de meeste van de huidige transportbanden zullen verdwijnen. 

 

 

  


