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Investering van 40 miljoen euro

Nieuw centraal distributiecenter van Rittal draait op volle toeren
Rittal werkt met ambitieuze groeicijfers voor ogen. Een belangrijk element in de
realisatie van deze doelstelling is het hanteren van een modern logistiek systeem. Aan
de basis daarvan ligt een optimaal functionerend distributiecenter. Daarom besliste
Rittal in 2012 tot de uitbreiding en modernisering van het centrale magazijn in
thuisbasis Haiger (D). Na een inloopperiode vorig jaar, maakt het grootmagazijn uitgerust met de meest up-to-date technologieën - ondertussen zijn naam waar als
draaischijf voor de globale activiteiten van de systeemaanbieder voor
schakelkasttechnologie en IT-infrastructuur.
‘We willen nog sneller worden,’ zegt Friedhelm Loh, eigenaar en CEO van Rittal. ‘Dankzij het
nieuwe centrale distributiecenter kunnen we niet alleen efficiënter werken, maar halen we ook
aanzienlijk snellere leveringstijden. Bovendien ligt het aantal verwerkte producten nu 50%
hoger in vergelijking met de situatie bij aanvang van de bouw in 2012.’
Logistiek geheel
Het bestaande magazijn in Haiger werd uitgebreid met een volautomatisch hoogtemagazijn en
één voor kleine onderdelen. In zijn geheel telt het distributiecenter nu vijf hallencomplexen en
40 laadrampen. In het hoogtemagazijn bedraagt de totale capaciteit 25.000
palletopslagplaatsen en is er opslagruimte voorzien voor meer dan 50.000 compacte
behuizingen, koelunits en toebehoren. Het volautomatische magazijn voor kleine onderdelen
is uitgerust met de laatste nieuwe shuttletechnologie. Hier is plaats voor 25.000 containers.
Voeg daar nog het magazijn in Rittershausen aan toe - waar meer dan 20.000 grote
schakelkasten opgeslagen worden - en het plaatje is compleet: Rittal klanten kunnen rekenen
op maximale flexibiliteit en een betrouwbare toelevering van producten en systemen.
‘Faster – better – everywhere’
Vanuit Haiger en Rittershausen zorgt marktleider Rittal voor de toelevering van de halve
Duitse markt, in het bijzonder van grote spelers in mechanische engineering, IT en
autoproductie. Rittal heeft wereldwijd een 90-tal regionale opslaglocaties die worden
aangeleverd door Haiger en de 11 productievestigingen in Engeland, Italië, China, India en de
VS. Nu het nieuwe centrale distributiecenter in Haiger operationeel is, beschikt Rittal
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wereldwijd over meer dan 225.000 m² opslagruimte en meer dan 170.000
palletopslagplaatsen. Met deze ontwikkeling maakt de onderneming haar motto ‘Faster –
better – everywhere’ helemaal waar.

RITTAL
Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeling, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten tot de fysieke data- en systeembeveiliging
voor IT-infrastructuren. Het toonaangevende softwareplatform van EPLAN en de
automatiseringsoplossingen van Kiesling - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 11 productiesites, 64
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10000 mensen tewerk. Meer informatie op www.rittal.com en
www.friedhelm-loh-group.com.
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