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Forest Vilvoorde,
België

ICI Paris XL is in 1968 opgericht in België en verkoopt cosmetica, parfum en
huidverzorgingsproducten. Er zijn momenteel 282 winkels in de Benelux, met 161 vestigingen
in Nederland, 114 in België, vijf in Luxemburg en twee in Duitsland.

ICI Paris XL verkoopt
cosmetica, parfum en
huidverzorgingsproducten

ICI Paris XL in Vilvoorde, België heeft een depot dat de Benelux-markt bedient. De voorraad
en winkeluitrusting wordt vanuit dit centrale depot verzorgd. De logistiek van het bedrijf
wordt geregeld door dochteronderneming Parbelux.
Na al eerder een materials handling-vloot van Hyster te hebben gehad, had ICI Paris XL
wendbare, compacte voertuigen nodig voor gebruik in de smalle gangen van het depot en
die konden werken met de automatisering en rationalisering van de leveringsprocessen.
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HOE HEEFT HYSTER GEHOLPEN?

OVERZICHT VAN DE MACHINES

1. Levering van apparatuur die voldoet aan de
specifieke toepassingseisen

De vloot van Hyster-apparatuur bestaat onder meer uit:

2. Via de levering van machines met een volledig
servicecontract met snelle ondersteuning bij de
lokale distributiepartner

Stapelaars van Hyster
Elektrische pallettrucks van Hyster
Reachtrucks van Hyster
Vorkheftrucks met drie wielen van Hyster

VOORDELEN VAN HYSTER VOOR
ICI PARIS XL
De productiviteit is verbeterd, de bestuurders werken volgens
de klant drie keer zo snel wat gedeeltelijk te danken is aan de
wendbaarheid van de heftrucks.
Om de stilstandtijd te beperken, is de Hyster-apparatuur via
de lokale distributiepartner geleverd binnen een volledig
onderhoudscontract dat een snelle respons biedt en 24 uur per
dag bereikbaar is voor reparaties en onderhoud. Ook is er een
oplaadruimte geïnstalleerd voor de elektrische heftrucks.
Dankzij de compacte voertuigen die goed in de smalle gangen
van het depot kunnen werken, worden er hoge niveaus van
efficiëntie bereikt.
Om de productiviteit te bevorderen is er een chauffeurstraining
verzorgd door de lokale distributiepartner van Hyster.
Om de vloot te optimaliseren is vlootmanagement
geïmplementeerd door de lokale distributiepartner van Hyster.
Om rijden bij een te hoge snelheid te voorkomen, is de rijsnelheid
van de heftrucks zo ingesteld dat ze voldoen aan de vereiste
limieten ter plaatse.
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