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Magazijnopslagsystemen 
van Toyota Material Handling
Toyota Material Handling zoekt altijd naar de juiste oplossing voor uw intern 
transport. Daarom hebben wij onze unieke diensten, technologieën en 
ondersteuning in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld. Tegenwoordig 
bieden wij complete oplossingen, van heftrucks tot vlootmanagementsystemen, 
flexibele verhuurconcepten en een uitgebreide range magazijnopslagsystemen. 

Op deze manier garanderen we een optimale synergie in uw goederenstroom, 
waar alle onderdelen - van heftrucks en stellingen tot onderhoud en controles 
- op elkaar zijn afgestemd voor maximale efficiëntie en kostenbesparing. 
Dankzij onze uitgebreide kennis over alle schakels in de keten, kunnen wij u ook 
ondersteunen in projectmanagement, installatie en in de continue verbetering 
van oplossingen - nu en in de toekomst - zodat u het maximale uit uw intern 
transportprocessen kunt halen.

Zoals u in deze brochure kunt zien, bieden de Toyota oplossingen grote voordelen 
in uiteenlopende toepassingen. Onze Toyota Material Handling vertegenwoordiger 
adviseert u graag over de mogelijkheden en alternatieven voor uw bedrijf.

Alle Toyota magazijnopslagsystemen voldoen aan de in Europa geldende 
normeringen, als ook aan de aanvullende eisen uit het bouwbesluit in Nederland.
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Standaard 
palletstellingen
Dit is het meest gebruikte stellingsysteem. Zeer flexibel 
en bruikbaar voor nagenoeg alle soorten gepalletiseerde 
goederen. Eén van de grootste voordelen is dat alle 
pallets altijd direct toegankelijk zijn. Hierdoor is het 
systeem geschikt voor grote hoeveelheden niet-
gelijksoortige artikelen. U hoeft nooit een pallet te 
verschuiven of te verplaatsen om bij uw goederen 
te kunnen. Met één positie per pallet is het tevens 
eenvoudig om opslaglocaties te randomiseren en de 
voorraad te beheersen. 

Het systeem wordt op maat gemaakt - afhankelijk van 
gewicht en afmeting van uw pallets - en is eenvoudig 
aan te passen. Stellinghoogte, gangpadbreedte 
en andere afmetingen worden afgestemd op uw 
heftruckspecificaties, magazijnhoogte en palletformaat.

Belangrijkste voordelen

• Minimale startinvestering
• Altijd toegang tot alle pallets
• Hoge flexibiliteit in magazijninrichting en 

optimalisatie van de doorstroming van goederen

Conventionele stellingen
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Inrijstellingen

Systemen met een hoge opslagdichtheid

Dit is een systeem dat is ontworpen om de opslagruimte 
voor gelijksoortige producten te optimaliseren. Het 
basisidee is om de beschikbare ruimte zo efficiënt 
mogelijk te benutten - met minder gangpaden en meer 
pallets per vierkante meter.

De stellingcomponenten vormen de binnenste 
laadgangen met steunrails aan weerszijden van de 
pallets. De heftruck rijdt de stelling in en stapelt de 
goederen op de rails, helemaal tot het einde, en benut 
daarbij de volledige diepte van het opslagsysteem. 
De stelling zelf is van robuust materiaal, zodat deze 
duurzaam is en geschikt voor de belasting van volle 
pallets. Indien het stellingsysteem tegen de muur is 
geplaatst, werkt het volgens het FILO-principe (first in, 
last out). Bij inrijstellingen kan ook worden gewerkt 
volgens het FIFO-principe (first in, first out).

Belangrijkste voordelen

• Lage startinvestering
• Optimaal gebruik van opslagruimte
• Zowel FIFO als FILO mogelijk
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Palletdoorrol- 
stellingen
Palletdoorrolstellingen zijn compacte systemen met 
hellende rollenbanen om pallets uitsluitend door middel 
van zwaartekracht met een gecontroleerde snelheid 
van de ene kant naar de andere kant van de stelling te 
verplaatsen. De volledige systeemdiepte biedt plaats aan 
grote hoeveelheden pallets.

Palletdoorrolstellingen zijn ideaal voor verschillende 
moderne magazijntoepassingen, zoals het hanteren 
van grote hoeveelheden uniforme artikelen, intensieve 
dispatching, bederfelijke goederen en nog veel meer. 
Het zorgt voor een perfecte doorstroming van goederen 
volgens het FIFO-principe (first in, first out).

Belangrijkste voordelen

• Tijdsbesparend en compact opslagsysteem
• FIFO-systeem voor hoge opslagcapaciteit
• Alle niveaus zijn altijd tegelijkertijd toegankelijk

Systemen met een hoge opslagdichtheid
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Push-
backstellingen
Push-backstellingen maken gebruik van hetzelfde 
principe als bij palletdoorrolstellingen, maar dan 
andersom, met eenrichtingsverkeer en op basis van het 
FILO-principe (first in, last out). De heftruck laadt pallets 
in één uiteinde van het licht hellende platform en de 
volgende pallet duwt de voorgaande naar achteren, 
waardoor deze terechtkomt op de volgende, iets hoger 
geplaatst locatie. Dit proces wordt vervolgens voor 
elke palletpositie herhaald tot een maximale diepte van 
vier pallets, waardoor het geschikt is voor gemiddelde 
hoeveelheden uniforme artikelen.

Belangrijkste voordelen

• FILO-systeem met hoge opslagdichtheid
• Kosten- en tijdsbesparende oplossing
• Altijd toegang tot alle niveaus

Systemen met een hoge opslagdichtheid
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BT Radioshuttle

Systemen met een hoge opslagdichtheid

Deze hoogstaande oplossing geeft een zeer kosten-
efficiënt gebruik van dure magazijnruimte. De BT 
Radioshuttle is een elektrisch aangedreven lastdrager 
die goederen in hoge dichtheid stapelt en verzamelt 
in horizontale opslagtunnels met speciaal hiervoor 
ontworpen stellingen. De shuttle wordt door de 
truckbestuurder bediend via een afstandsbediening en 
heeft een groot aantal automatische functies. Hij kan 
bijvoorbeeld worden ingesteld op het continu stapelen 
en verzamelen van pallets terwijl de truckbestuurder 
van en naar de locatie rijdt. Onbenutte magazijnruimte, 
zoals de ruimte boven hallen of boven de verzendruimte 
kan met de BT Radioshuttle volledig worden benut. 
De BT Radioshuttle kan worden gebruikt in combinatie 
met elke standaard reachtruck of counterbalance 
vorkheftruck. De BT Radioshuttle heeft een lastcapaciteit 
van 1,5 ton. Het systeem kan met verschillende 
palletformaten worden gebruikt.

Belangrijkste voordelen

• Optimaal gebruik van opslagruimte
• Opslag volgens FIFO of FILO mogelijk
• Draadloze, semi-automatische shuttle optimaliseert 

werkprocessen
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Verrijdbare 
palletstellingen

Systemen met een hoge opslagdichtheid

Verrijdbare palletstellingen maken gebruik van een 
mobiele basis die zich over grondrails beweegt. 
Hierdoor is het mogelijk om een magazijn bijna 
volledig te vullen met stellingen en pallets. Daarbij 
wordt er gebruik gemaakt van slechts één geopend 
gangpad tegelijkertijd. Toch bieden ze toegang tot 
elke separate pallet via het betreffende gangpad. De 
palletopslagcapaciteit neemt toe met 80 tot 120%, 
afhankelijk van het type heftruck, de omvang van de 
opslagruimte en het aantal gangpaden.

Verrijdbare stellingsystemen worden tegenwoordig 
gebruikt in diverse toepassingen, zoals koel- of 
vrieshuizen en bij lage of middelhoge omloopsnelheden 
in uiteenlopende distributiecentra.

Belangrijkste voordelen

• Palletopslagcapaciteit stijgt met 80 tot 120% 
• Optimaal systeem voor geconditioneerde opslag
• Beveiligingssystemen die een veilige werking 

garanderen
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Systemen voor niet-gepalletiseerde goederen

Draagarm- 
stellingen
Dit stellingsysteem biedt duidelijke voordelen bij de 
opslag van lange artikelen of artikelen en goederen 
van verschillende lengtes, zoals balken, pijpen, metaal, 
plastic of houten plaatmateriaal. Het systeem is 
gebaseerd op kolommen met horizontale armen voor 
de lading. Het is beschikbaar in enkel- en dubbelzijdige 
uitvoering met verschillende mogelijkheden voor een 
optimale lastverdeling. Keuze uit lichte, middelzware en 
heavy-duty mogelijkheden, afhankelijk van de lading per 
draagarm, armlengte en kolomhoogte.

Belangrijkste voordelen

• Optimaal voor behandelen van lange goederen
• Zeer flexibel in termen voor wat betreft 

draagvermogen en afmeting
• Zowel enkel- als dubbelzijdige installaties mogelijk
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Legbordstellingen

Grootvakstellingen

Als onderdeel van het aanbod 
opslagsystemen van Toyota Material 
Handling zijn legbordstellingen 
perfect voor de opslag van lichte en 
middelzware ladingen. Het systeem 
is veelzijdig, flexibel en biedt veel 
variatiemogelijkheden - waarbij de 
legborden zonder gereedschap 
verstelbaar zijn. Het is tevens te 
overvloeren met meerdere niveau's. 
Legbordstellingen zijn een slimme, 
aantrekkelijke en robuuste oplossing 

met een draagvermogen van 200 kg 
per legbord. Neem contact op met 
uw Toyota vertegenwoordiger om de 
talloze mogelijkheden te bespreken.

Belangrijkste voordelen

• Universele legbord-oplossing voor 
kleine artikelen

• Ideaal voor kantoren 

Grootvakstellingen bieden de 
mogelijkheid tot het handmatig 
orderverzamelen van goederen 
van uiteenlopende formaten en 
gewichten. Wij adviseren u graag 
bij het samenstellen van de voor u 
ideale combinatie. De legborden zijn 
verkrijgbaar als metalen gaaslegbord, 
verzinkt staalplaat, naturel of 
gemalimineerd spaanplaat. Het 
systeem kan ook worden gebruikt om 
werktafels te bouwen.

Grootvakstellingen kunnen soms zelfs 
voor pallets worden gebruikt als het 
draagvermogen per niveau tussen 
550 en 950 kg bedraagt. De liggers 
kunnen vaak ook worden gebruikt 
in standaard palletstellingen, zodat 
het dan mogelijk wordt om orders te 
verzamelen op de laagste niveaus. .

Belangrijkste voordelen

• Breed assortiment legbord-
oplossingen

• Ideale oplossing voor 
middelzware tot zware lasten

Systemen voor niet-gepalletiseerde goederen
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Doosdoorrol- 
stellingen voor 
orderverzamelen
Doosdoorrolstellingen voor orderverzamelen maken 
gebruik van licht hellende rollenbanen om goederen 
van het ene naar het andere uiteinde te transporteren. 
Dit systeem levert een hogere snelheid op en een betere 
ergonomie bij het klaarmaken van bestellingen. Het 
optimaliseert tevens de productomzet en vermindert de 
behoefte aan handmatig transport tijdens het proces. 

Het systeem wordt vaak gebruikt op plaatsen 
waar veel orderpicken plaatsvindt, zoals bij 
consumentengoederen, maar ook bij assemblagelijnen.

Belangrijkste voordelen

• Tijdsbesparende FIFO-orderverzameloplossing
• Aparte ruimtes voor orderpicking en opslag
• Hogere productcapaciteit in het magazijn

Systemen voor niet-gepalletiseerde goederen
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