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Hamann investeert in een nieuw opslagsysteem:
het Stow Atlas shuttle systeem

Met het Stow Atlas shuttle Systeem heeft Hamann geïnvesteerd in een modern opslagsysteem dat
zorgt voor een snelle en heel efficiënte uitbreiding van de opslagcapaciteit.

Hamann International Logistics nv is een logistieke speler in volle groei, gelokaliseerd in OostVlaanderen. Hamann heeft een opslagmagazijn in Wetteren waar ruimte is voor 7000 palletplaatsen.
In 2015 bleek dit door de groei niet meer voldoende te zijn en kwam er een tweede magazijn bij te
Lokeren. Ook dit bleek al snel te klein te zijn en men moest dringend op zoek naar extra
opslagcapaciteit. Zo kwam Hamann terecht bij het Stow Atlas shuttle systeem. Een nieuwe manier
voor het stockeren van palletten.

Waarom deze investering?
Hamann is een snel groeiende logistieke dienstverlener. De laatste 2 jaar zijn de opslagklanten blijven
groeien, en zijn er ook nieuwe bij gekomen waardoor het logistieke magazijn te Wetteren te klein
werd. Een uitbreiding werd noodzakelijk en er moest snel gehandeld worden. Hamann kwam zo
terecht bij een nieuw magazijn in Lokeren in augustus 2015. Dit magazijn palmden we snel in, maar
ook dit bleek in januari te klein te worden. Spoedig moest er naar een efficiënte oplossing gezocht
worden en zo kwamen we terecht bij Stow.
Yves Speliers, Operating Director , licht verder toe: “Bij gesprekken tijdens en na de kerstperiode
hebben we beslist om met Stow samen te werken. Ondertussen zijn we 2 maanden verder en
stockeren we op dit moment, op half-geautomatisserde manier, 4000 palletten op een oppervlakte
waar er voorheen slechts 1700 stonden. “.

Persbericht juni 2016

De voordelen?
Het Stow Atlas Shuttle Systeem bezorgt Hamann en haar klanten volgende voordelen:
-

Enorme tijdswinst
Er moet niet meer in de stellingen gereden worden
2 shuttlesystemen : zowel euro- als blokpalletten kunnen gestockeerd worden
4000 palletplaatsen i.p.v. de oorspronkelijke 1700, dus meer dan 60% extra capaciteit
Heel flexibel en gebruiksvriendelijk
LIFO-principe (Last in – First out)

Het systeem in actie?
Hierbij de link naar een filmpje waarin de werking van het systeem wordt verduidelijkt.

Hamann International Logsitics
Hamann International bundelt de krachten van een stevige Europese groep met de flexibiliteit van
een kleinschalig bedrijf. Hamann is een logistieke firma en verzorgt transport van groupage tot volle
vrachten binnen heel Europa.
Dankzij onze op maat gesneden en kwalitatieve logistieke oplossingen zijn wij de geschikte partner
voor zowel grote industriële verladers als kleine en middelgrote ondernemingen. Wij willen snel en
efficiënt inspelen op de specifieke noden van onze klanten.
Hamann denkt op een proactieve manier met hen mee zodat men in volle vertrouwen zijn zending
aan ons kan overlaten. Dankzij onze jarenlange ervaring in de logistieke wereld is Hamann ook
uitgegroeid tot een 4-pl-er, waarbij we als ketenregisseur, op zoek gaan naar de beste oplossingen
voor onze klanten. Op die manier krijgt de klant één aanspreekpunt bij wie hij alle nodige info over
zijn goederen/zendingen kan opvragen.
Het is niet onze bedoeling de grootste te worden, maar door een nauwe en harmonieuze
samenwerking met onze klanten, de beste te zijn. Onze politiek van gepersonaliseerde
dienstverlening vormt de basis voor toekomstige groei in innovatieve en marktgerichte logistiek.
De kern van deze succesvolle strategie ligt in het aantrekken en behouden van gedreven en
onderlegde medewerkers en een permanente zorg voor kwaliteit
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