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GESCHIEDENIS 

 Reeds in 1930 ontwikkelde de toenmalige USSR teletanks met een machinegeweer. Deze werden via radio 

control bediend vanuit een andere tank.  

 De mobiele robot, “Shakey“ genaamd, werd in de jaren 60 gecreëerd. Shakey was een platform op wielen 

voorzien van een TV camera, sensoren en een computer om zijn navigatie bij te sturen. Deze werd gebruikt 

om zware houten blokken te verplaatsen volgens de gegeven instructies.  

 

KARAKTERISTIEKEN 

 AGV-systemen zijn volledig automatische transportsystemen met onbemande voertuigen. Zij verplaatsen 

automatisch allerlei goederen op een veilige manier in productie, magazijn en distributie-omgeving. 

 AGV’s kunnen zorgen voor een directe verlaging van de werkingskosten en kunnen de efficiëntie en het 

rendement verhogen. 

  

BESCHRIJVING 

 AGV-systemen bestaan uit betrouwbare standaardcomponenten. Meestal worden AGV’s ontworpen en 

gemaakt op maat van specifieke toepassingen voor opslag of transport.  

 De AGV’s tillen de producten op, draaien en verplaatsen ze, halen ladingen uit de rekken, slaan producten 

op in diepvriesopslag, transporteren ze over een grote afstand of leveren ze af op de rollenbaan, enz. 

 

TOEPASSINGEN 

 Automatisch Transport in receptie: De AGV’s controleren het volledige receptieproces van grondstoffen van 

de vrachtwagen tot de productielijnen. Ze zorgen ervoor dat de goederen tijdig worden afgeleverd zodat het  

productieproces niet stilvalt. Dankzij het gebruik van software voor het beheer van goederenstromen 

kunnen repetitieve transporten tussen receptie en productie worden geautomatiseerd.  

 Automatisch Transport in distributie: De AGV’s zijn een geschikte transportoplossing van end-of-line 

installaties naar verzendingszones in distributiecentra dankzij de mogelijke oplossing voor het automatisch 

laden van vrachtwagens  

 Automatisch geleide voertuigen voor productietoepassingen: De AGV’s en AGV-systemen voor productie 

en work-in-process transporten behoren tot de meest geïnstalleerde AGV-toepassingen. AGV-systemen 

voor productie zorgen voor voorspelbare en repetititieve transporten van producten tussen productie en 

verwerkingslijnen en toevoer van goederen van opslag naar productiezones. Aangezien elk productieproces 

uniek is, heeft elk proces ook een logistieke oplossing op maat nodig. De automatisch geleide voertuigen 

dienen aan deze behoeften tegemoet te komen. 

 Toepassingen voor de voedingsindustrie: AGV’s kunnen met succes worden ingezet in nagenoeg elke 

schakel in de voedingsketen van het lossen van vrachtwagens, receptie van grondstoffen en transport van 

en naar het magazijn om productielijnen te bevoorraden of afhandeling van afgewerkte goederen en 

vrachtwagenbelading. Een aantal specifieke toepassingen zijn onder meer: 

 Transport van voeding in minder mensvriendelijke omgevingen (koelopslag, diepvries, droogovens) 

 Transport van visbakken in zoute en gemarineerde omgevingen 

 Opslag van kaasrekken en transport naar rijpkamers via receptbeheersoftware 
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Unmaned operation: veilig en betrouwbaar 

 Betrouwbaarheid in alle omstandigheden met een mogelijke operatie van 24/24h en 7/7 dagen 

 Efficiënte kostenbesparing met de mogelijkheid om ze daar in te zetten waar het moeilijk is voor operatoren 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Belangrijke investering met mogelijks volledige aanpassing van het bestaande systeem 

 Het technisch personeel dient zeer onderlegd te zijn ten einde te kunnen optreden bij een storing  

 Er dient beroep gedaan te worden op een gespecialiseerde firma voor de uitvoering van het project  

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 De prijs is sterk afhankelijk van de nodige infrastructuur en de hoeveelheid en de aard van de apparaten 

 Meestal dienen de apparaten aangepast te worden aan de specifieke eisen. Voor een standaard elektrische 

reachtruck met een hefvermogen van ongeveer 1400kg moet je rekenen op 10000€ 

 Voor de sturing en de randapparatuur ben je vlug aan 5000€  

 

PRODUCENTEN EN VERDELERS 

 Egemin, Motum, ATS Group, AGV Europ, Mabo, Rocla, Frog 

 

VOORBEELDEN 

  
 

BRONNEN  

 Wikipedia, Egemin, Google    


