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Predictive maintenance met de Ehrhardt + Partner Group 

Storingen in de geautomatiseerde 

magazijntechniek vroegtijdig 

detecteren 
 

Uitvallen en storingen van de geautomatiseerde magazijntechniek 

leiden tot dure stilstandtijden of vertragingen, die niet zelden een 

leveringsstop bij klantorders of imagoschade tot gevolg hebben. Om 

ervoor te zorgen dat veranderingen en opvallende zaken in de 

automatiseringstechniek al vroeg worden opgemerkt en 

onderhoudswerkzaamheden vooruitziend kunnen worden gepland, 

heeft de Ehrhardt + Partner Group (EPG) met predictive maintenance 

een nieuwe slimme service ontwikkeld. Als technische basis verhoogt 

deze vroegtijdige detectie van storingen de beschikbaarheid van de 

magazijntechniek – een concurrentievoordeel in de felbevochten 

logistieke markt.  

 

Predictive maintenance staat voor vooruitziend onderhoud op basis van 

uitgebreide big data analyses en talrijke algoritmes: onderling verbonden 

sensoren bewaken permanent diverse machine- en meetgegevens (o.a. de 

temperatuur, elektrische weerstand of trillingen) en verzamelen 

procesgegevens die het gedrag van de machines beïnvloeden. De 

beschikbare gegevens uit het verleden worden zodanig gemodelleerd, dat ze 

een gefundeerde basis vormen voor concrete analyses en beoordelingen 

van de actuele gegevens. Met predictive maintenance kan de 

waarschijnlijkheid van een storing worden bepaald, om proactief een 

onderhoud van de installatie te laten uitvoeren, voordat deze daadwerkelijk 

uitvalt. 
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Oorzaken van storingen grondig onderzoeken 

De speciaal op de logistieke branche afgestemde predictive maintenance 

oplossing van EPG gaat zelfs nog een stap verder: wanneer logistici het 

magazijnbeheersysteem LFS.wms gebruiken, kunnen zij controleren of 

opvallende sensorwaarden correleren met de ordergegevens uit LFS.wms. 

Zo kunnen bijvoorbeeld conclusies worden getrokken met betrekking tot de 

oorzaak van verhoogde temperaturen. Hangt de stijging samen met een 

sterke belasting van de installatie of is er sprake van een technisch 

mankement dat een acute behoefte aan onderhoud impliceert? Op dergelijke 

vragen geeft de smart service van EPG concrete antwoorden. 

 

Predictive maintenance als kostenbesparende probleemoplosser 

De toepassingsgebieden van predictive maintenance zijn talrijk. Met name in 

investeringsintensieve domeinen met een hoge graad aan automatisering 

rendeert de aanschaf al na korte tijd. Hiertoe behoren bijvoorbeeld 

shuttlevoertuigen, liften of stellingbedieningsapparatuur in geautomatiseerde 

bakken- en hoge magazijnen, transportwagens en de transporttechniek. 
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Onderschriften 

 

Foto 1: Predictive maintenance wordt al uitgeprobeerd – in het 

magazijn van Ehrhardt + BOMAG Logistics GmbH (EBL) in Boppard. 

 

 
Foto 2: Het dashboard van de predictive maintenance oplossing van 

EPG helpt storingen in de geautomatiseerde magazijntechniek te 

verhelpen. 
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Ehrhardt + Partner Group 

De Ehrhardt + Partner Group (EPG) is een wereldwijd leidende logistieke expert, die met de 

LFS software suite een brancheonafhankelijke totaaloplossing biedt. Als supply chain 

execution system wordt LFS tegenwoordig succesvol ingezet op vijf continenten, waarbij het 

systeem een besturing van alle logistieke processen over de domeinen heen mogelijk maakt. 

De internationaal actieve ondernemingsgroep werd in 1987 opgericht en heeft momenteel 14 

vestigingen met in totaal meer dan 500 medewerkers. Wereldwijd doen meer dan 60.000 

bedrijven voor hun supply chain management een beroep op dit systeem. De functionele 

omvang van de LFS software suite omvat alles wat voor een complete logistieke besturing 

noodzakelijk is: het magazijnbeheersysteem LFS.wms voor het besturen van de intralogistiek, 

de material flow controller LFS.mfc voor het regelen van de materiaalstromen, 

het transportmanagementsysteem LFS.tms voor een efficiënt plannen en afwikkelen van de 

ritten en het international shipping system LFS.iss voor het afhandelen van de 

verzendlogistiek. Oplossingen voor draadloze gegevensuitwisseling, magazijnplanning 

en -consulting, private cloud en hosting services en warehouse seminars in de 

LFS.academy maken het aanbod aan totaaloplossingen van de ondernemingsgroep 

compleet. In combinatie met gefundeerd magazijntechnisch advies, een enorme knowhow in 

de warehouse logistiek en een betrouwbare support biedt E+P alles uit één hand. Momenteel 

staan meer dan 1.000 klanten uit alle branches op onze referentielijst. 
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