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ACHTERGRONDLOCATIE
Cambridge Food maakt deel uit van de Masscash-divisie van Massmart, een 
Zuid-Afrikaanse dochteronderneming van Walmart. Het Cambridge Food-
distributiecentrum (DC) is het eerste in de Masscash-familie en is onderdeel van 
een strategie van Masscash om de efficiëntie van de Cambridge Food-keten te 
vergroten, die zich richt op foodretail in het lagere marktsegment. Het aantal 
Cambridge Food-winkels over het hele land is in 2015 gestegen van 25 tot 100. In 
2016 is het aantal winkels dat vanuit dit DC wordt onderhouden gestegen tot 50.

Cambridge Food koos Hyster en zijn Zuid-Afrikaanse distributeur als partners voor 
intern transport, omdat zij de beste oplossing leverden en ook omdat Cambridge 
Food ervan overtuigd was de vereiste niveaus van nazorg te krijgen via de lokale 
Hyster-distributiepartner. 

Het nieuwe Cambridge
Food-distributiecentrum
levert niet-bederfelijke
droge goederen aan 10 winkels
binnen een straal van vijf uur  
van Johannesburg

Johannesburg,
Zuid-Afrika
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN? OVERZICHT VAN DE MACHINES

KENMERKEN EN VOORDELEN 
VOOR CAMBRIDGE FOOD

1. Levering van de meest geschikte apparatuur

2. Apparatuur werd op korte termijn en tegen de 
juiste prijs geleverd

3. De lokale distributiepartner biedt een volledig 
onderhoudscontract, dat zorgt voor een snelle respons 
en maximale uptime

4. Alle chauffeurs zijn getraind en gelicentieerd via de 
lokale distributiepartner

Het DC heeft een standaard lay-out met drie meter brede 
gangpaden en rekken tot 11 meter hoog. Het heeft 12.600 
palletplaatsen en 6500 picklocaties. Om de productiviteit van het 
magazijn te vergroten, koos Cambridge Food voor een gemengde 
Hyster-vloot, waaronder:

De efficiëntie is verbeterd dankzij de betrouwbare reeks Hyster-
heftrucks die voldoen aan de operationele vereisten, met name 
de Hyster elektrische reachtrucks die tot 11 meter hoog kunnen 
werken en de low-level orderverzamelaars, die van het tweede 
niveau kunnen pakken.

De productiviteitsniveaus zijn toegenomen, mede dankzij een 
geavanceerd vlootmanagementsysteem, geleverd door de lokale 
distributiepartner en gemonteerd op de Hyster-apparatuur. De 
externe controletechnologie helpt de algehele efficiëntie van de 
vloot verder te verbeteren

Hyster elektrische reachtrucks
Hyster elektrische heftrucks met drie wielen
Hyster elektrische pallettrucks
Hyster low-level orderverzameltrucks
Hyster diesel heftruck voor buitengebruik


