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Nieuwsbrief

Spanningsbeeld in belaste leuning kinderzitje 

Winkelwagens worden gebruikt 

in supermarkten over de hele 

wereld. Het is één van de 

zwaarst belaste producten: 

regelmatig afgetopt 

met allerlei boodschappen, 

een bewegende peuter in het 

kinderzitje, extra producten op het 

plateau onderin en voortgeduwd 

over een onregelmatige stoep op 

de parkeerplaats. De krachten die 

op de winkelwagens komen te staan zijn 

enorm!

Om ervoor te zorgen dat winkelwagens de 

meest kritische lasten in alle omstandigheden 

kunnen dragen (bij de kust of in woestijngebied, van 

temperaturen ver onder nul tot 50 graden Celsius), zijn 

ze naar een zeer hoge standaard ontworpen. Talloze 

fysieke tests zijn losgelaten op de nieuwe ontwerpen 

voor dat ze de markt op gaan. 

Om het ontwikkelingsproces efficiënter en 

de producten betrouwbaarder te maken, 

gebruikt Wanzl de expertise van BPO in het 

ontwikkelen van kunststof onderdelen voor 

hun winkelwagens.

In een vroeg stadium van de ontwikkeling 

wordt de haalbaarheid van het ontwerp 

beoordeeld. Later wordt het concept 

volledig geanalyseerd op sterkte en 

stijfheid. Op deze manier wordt het 

ontwerp verbeterd voor de eerste 

productiegereedschappen vervaardigd 

worden. Het ontwikkelings- en testproces 

wordt zo aanzienlijk korter gemaakt. 

Wanzl’s nieuwe Evo-Grip en Evo-Seat producten 

zijn goede voorbeelden van deze aanpak voor 

productontwikkeling. 

Het Evo-Grip systeem 

is een nieuw handvat 

systeem waarin een 

centrale promotiebox 

unit is geïntegreerd. 

Het systeem heeft 

innovatieve handgrepen, 

die gebruikt kunnen 

worden als traditioneel 

horizontaal handvat, maar 

ook als ‘hoorns’ voor een 

alternatieve grip op de 

winkelwagen. De Evo-Seat 

hoort bij een nieuwe generatie kinderzitjes, die gebruikt 

kan worden tijdens het shoppen met peuters. 

BPO heeft het conceptontwerp van deze systemen 

geanalyseerd op de hoge lasten die tijdens het gebruik 

kunnen optreden. Torsiekrachten, krachten die van 

verschillende kanten optreden en impactkrachten zijn 

geanalyseerd. Daarbij werd er rekening gehouden 

met de eigenschappen van twee componenten 

spuitgietonderdelen (te zien aan de twee kleuren van de 

onderdelen). Met de resultaten van deze analyses was 

het ontwerp verbeterd in kritieke zones, zonder kostbare 

aanpassingen aan de matrijs te hoeven maken in een 

later stadium.

Door gebruik te maken van de kracht van BPO’s 

simulaties van productgedrag heeft Wanzl hun 

engineering, de betrouwbaarheid van hun product en 

time-to-market verbeterd. Meer informatie is te vinden 

op www.wanzl.com.

Superwagens voor supermarkten - Wanzl
Wanzl uit Leipheim in Duitsland is de grootste producent van winkelwagens en vele andere type karren en 

retail attributen ter wereld, alsmede producten voor luchthavens en hotels. Wanzl produceert meer dan twee 

miljoen winkelwagens per jaar en heeft BPO de opdracht gegeven om sterkte berekeningen uit te voeren voor 

de nieuwe Evo-Grip en Evo-Seat producten.

In dit nummer: Wanzl superwagens voor supermarkten, LPR: Lichtgewicht, vlak en 

niet te missen! & BPO blikt terug op 2020
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Kunststof onderdelen winkelwagen

Spanningsbeeld in een belast handvat

Wanzl winkelwagens

http://www.wanzl.com/
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Er zijn meerdere aanbieders van quarterpallets op de 

markt en naast design en kleur zijn de kosten en 

prestatie het belangrijkste verkoopargument. De 

pallet moet compatibel zijn met bestaande 

producten en vooral prijstechnisch 

én kwalitatief beter zijn om in 

deze competitieve markt te 

kunnen slagen.

BPO heeft een visueel sterk nieuw design gemaakt 

ofschoon de speelruimte hier klein is. Naast de 

kleur is met name het bovenvlak geschikt om ons 

te onderscheiden van bestaande producten. 

Uiteraard zit de meerwaarde in sterkte- en 

stijfheidsimulaties die uitgevoerd zijn aan 

het product om het geheel goed met elkaar 

in balans te brengen. Het bovenvlak, de 

poten en details hebben dankzij onze 

analyses een optimale vorm gekregen, 

die compatibel is met bestaande 

systemen. 

Hierdoor presteert de pallet even goed en haalt het alle 

normen, terwijl het product met 

minder materiaal gemaakt is en 

een lagere kostprijs heeft. 

Een belangrijke kwaliteitseis 

naast de kleine toleranties is een 

hoge vlakheid van het product. Ook hier 

hebben we aan gewerkt met moldflow 

studies, waardoor het product kaarsrecht 

geproduceerd wordt. Verder is er gebruik 

gemaakt van de nieuwe aanspuittechnologie van 

Haidlmair, de zogenaamde FDU aanspuiting. Deze 

rechthoekige aanspuiting heeft als voordeel dat deze 

op ribben én vlakken kan worden toegepast, daardoor 

is er minder drukverlies en afschuifspanning bij de 

aanspuiting en kun je sneller injecteren en beter 

nadrukken.

Het resultaat is een lichtgewicht, vlak en zeer 

herkenbaar product geworden wat in de logistieke 

markt haar plek zal veroveren. Meer informatie over LPR 

is te vinden op www.lpr.eu/nl/.

Lichtgewicht, vlak en niet te missen! - LPR
LPR (la Palette Rouge), heeft BPO de opdracht gegeven de nieuwe “quarter pallet” te ontwikkelen, een 

logistieke oplossing voor transport en display van goederen. De pallets worden breed ingezet en hebben naast 

mogelijkheden om producten te transporteren tevens een display functie.

LPR Quarterpallet

Namens het BPO team;

Prettige feestdagen  
en een voorspoedig 

2021!

BPO blikt terug op 2020
Het jaar 2020 begon voor BPO erg voorspoedig. 

We hadden het 30ste jubileumjaar net 

feestelijk afgesloten en begonnen met een 

goed aantal projecten en frisse moed! 

Helaas kwam COVID-19 om de hoek kijken en 

werkten we vanaf maart grotendeels thuis. 

Ondanks deze aanpassing hebben we het 

erg druk, maar we missen de gezelligheid op 

kantoor met collega’s natuurlijk wel! 

Ook zouden we onze klanten en relaties graag 

weer op onze locatie in Delft met een kopje 

versgemalen bonenkoffie ontvangen. 

 

Daarom wensen we al onze relaties voor hen 

en hun naasten het allerbeste voor 2021!

Quarterpallet genest

Spanningsbeeld 

bodem van belaste 

pallet

Detail aanspuitpunt LPR Quarterpallet

www.lpr.eu/nl/

