
Iedereen snapt dat een heftruck niet gemaakt is voor het verplaatsen 
van lucht. Toch wordt in veel bedrijven heel wat afgereden met lege 
kisten. “Dat kost onnodig geld en tijd en voegt geen waarde toe aan het 
product”, dacht Broer bv in Creil. Samen met VHM Machinery, specialist 
in kistenlogistiek, keken ze voorbij de heftruck: autonoom sorteren is de 
toekomst.

Van kistenvuller naar kistenlogistiek
In 2013 ontwierp VHM de eerste 
volautomatische kistenvuller voor 
Broer, teler en verwerker van onder 
meer plantuien. Die samenwerking 
vormde voor VHM het startpunt van de 
BoxFilr, een modulaire machinelijn in 
kistenhandeling die kan legen, vullen, 
stapelen, draaien en zelf bufferen. 
Het was ook het begin van een 
aanhoudende dialoog tussen de twee 
ondernemers, met als onderwerp: “Hoe 
kan het kistenproces beter, sneller en 
simpeler.” 

Nu, acht jaar later, is het onderwerp 
niet veranderd, maar de oplossingen 
wel. Waar toen één enkele machine 
als oplossing volstond, staat nu de 
volledige kistenlogistiek op  

 
de agenda. Broer maakt al jaren 
een sterke groei door. Een grote 
uitbreiding gaf de aanleiding om een 
toekomstbestendige totaaloplossing te 
zoeken.

Op zoek naar de bottleneck
Samen met VHM nam Broer het gehele 
sorteerproces onder de loep. In het 
sorteerproces bleek de heftruck al 
snel de bottleneck. Aan de voorkant 
geleegde kisten moesten verplaatst 
worden om aan het einde van de 
lijn de gesorteerde uien weer op te 
vangen. De heftruck heeft ruimte en 
tijd nodig om te rijden én bovendien 
een chauffeur. Als je bedenkt dat die 
chauffeur de helft van de tijd met lege 
kisten rondrijdt, is de vraag al snel: “kan 
dat ook anders?” 

Complete sorteerinstallatie 2 meter de 
lucht in
VHM kwam aan de tekentafel uit op 
een oplossing die het nodige stof deed 
opwaaien. Door een systeem te maken 
van shuttles, liften en doorvoerbanen, 
konden de geloste kisten linea recta 
naar het einde van de sorteerlijn 
worden gevoerd om daar te worden 
gevuld. Volle kisten de sorteerlijn in, 
volle kisten er weer uit. Zonder ook 
maar één heftruckbeweging. Er was 
nog wel één uitdaging.
De kortste route om kisten van de 
voor- naar de achterkant van de 
sorteerinstallatie te transporteren 
liep recht door de sorteerinstallatie. 
VHM stelde voor om de sorteerlijn 
een meter of twee “op te tillen”. Na 
wat berekeningen bleek dit ook 
nog verrassend goed te doen. Deze 
oplossing bracht zoveel voordeel dat 
Broer meteen enthousiast was. 

In de lift
Inmiddels werkt Broer al een aantal 
weken met dit nieuwe systeem. Vanaf 

Volle kisten erin, volle kisten eruit
Slimme oplossingen in de kistenlogistiek kijken voorbij de heftruck

de kistenleger, aan het begin van 
de sorteerlijn, gaan de lege kisten 
via een rollenbaan met lift, onder 
de sorteerinstallatie door naar een 
shuttle — een rijdend platform dat 
de kisten volledig automatisch 
begeleidt en vervoert naar één 
van de vulstations. Hier komen de 
uitgesorteerde uien weer in de kist 
terecht. En de heftruck? Die wordt 
ingezet waar hij écht nodig is; volle 
kisten naar de bewaring tillen. 

Aan het einde van dit jaar wordt 
de lijn verder uitgebreid met 
meerdere vulstations. Broer kan met 
deze installatie de komende jaren 
zonder grote extra investeringen 
nog letterlijk alle kanten op. En 
het gesprek tussen VHM en Broer 
gaat door. Want wat is de volgende 
stap? Rijden er over acht jaar nog 
überhaupt heftrucks rond bij Broer?
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