volaulomatische
fietsuÍtgifte
ll sut of the box

o DeBikedispehsêf:
eenfiets uit de muurtrekken
Het uitgiftestation
met dwars daarop
het magazijn.
De in- en uitgifteunit bevat een
klem/transportinrichting, bestaande
uit een ketting
aangedrevenklemmechanisme.

wordtde
Hetbevattweelangespiralen
waarindeÍietsen chipdiezichop defietsbevindtuitgelezen,
Mensen
dievaakpertreinen fietsreizenen hierbijde fietsen.
voorfiets
verhuurtijd
bepaald
en
wordt
de
cyclus
in
omgekeerde
Arnhem
of
Nijmegen
hebben
aangedaan
hebben
met
aan
en
achterzijde
van
de
bevestigde
stations
DeRFID-chip
is er tevens
voorom
wordenop gehangen.
Devormvandezeblok- richting
doorlopen.
hemmisschien
al eenszienstaan.De sportievelingenblokken
hoeveel
enwanaleens
aangewaagd
en keniszodanig
datdezeprecies
tussen
tvvee
windingen bijte houden
urendefietsisgebruikt
onder
henhebben
zicherwellicht
Ditmaakthetmogelijk
zeercompact, neerhettijd isvooronderhoud
aandefiets.'
Degeprezen
bikedispen- passen.
defietsen
eenfietsuitdemuurgetrokken.
hetsysteem
helaas
niet.Debikedisaleenjaartjeoperationeel op eenonderlinge
afstand
vanongeveer
18centimeter Helemaal
onfeilbaar
ser-systemen
zijndaarnamelijk
Kapotte
Vergelijkbaar
metde werking
vaneen penser
kangeendefecten
aanfietsen
herkennen.
dehouders
vaneenOV{iets-lidmaatschap
een op te hangen.
enbieden
waser snoepuitgiftemachine
worden
defietsen
dooÍÍotatie
van fietsenmogendan ook niet wordenteruggeplaatst.
stalenrosaanvoor2,85eurovoor20 uur.Eerder
'last-inJirstgeÍansporteerd.Daarnaast
werkthetsysteem
op basisvan
in Eindhoven
en momenteel
bekijken despiralen
nabestelling
Íichting
uitgifte
eenproefproject
gemeenten
niet
neemteen out' waardoor
de belasting
van het fietsenpark
andere
of hetsysteem
ookiets Eenmaal
bij de afgifte-unit
aangekomen,
verschillende
pick&place-unit
is.Bijgroteonderhoudsbeurten
ishetdaarom
is.
defietsuit despiralen
en plaatst
deze evenredig
voorhunparkeergaraget
stations
of transferia
de volgorde
vande Íietsenin het magazijn
opeenrolgeleiding.
Defietswordtingeklemd
ennaarde raadzaam
getransporteerd,
Aangezien
de uitgiftevaneenfietsslechts
uitgiftedeur
waarbijhijmethetvoorwiel te wijzigen.
Techniek
Verandert
de enkele
tientallen
seconden
duurt,isditgeenprobleem.
vanengineeringbureau
Posten Dekker buitende deurklaarstaatvooÍ uitname.
ErikJanDekker
realisatie gebruiker
op dit momentvangedachte
en bevestigt
hij
voorde technische
is medeverantwoordelijk
'out
niet,danblijftdefietsstaan,
voorbeeld
van of thebox'-denken
en zijnbestelling
enwordthij Businessmodel
vandit mooie
in hetmagazijn
teruggezet.
Nietalleenhet ideeachterhetfietsenuitgiftesysteem
bestaat
uittvvee automatisch
lichtdewerkingervantoe.'Hetsysteem
de fiets is bijzonder.
Ook de manierwaarophet plan uithetmagazijn
enhetuitgiftedeel.
Hetmaga- Voorde innameis eenapartedeur.Wanneer
hoofddelen:
'De
is geplaatst,
wordtde RFID- eindelijkwerkelijkheid
werd is niet alledaags.
indrieuitvoeringen:
voor30,50of 100 op de inname-geleiding
zijnisteverkrijgen
is het resultaatvan een vruchtbare
bikedisoenser
en het
samenwerking
tussenonsengineeringbureau
. De gebruiksaanwijzingvan de bikedispenser:kaart uitlaten lezen, even wachten,
vertelt
ontwerpbureau
Springtime
Industrial
Design',
bevestigen,uitnemen en fietsen maar!
'0p
heeftSpringtime
de
Dekker. joint-venturebasis
vormgeving
op zichgenomen
en heeftPostenDekker
- --.'*.....||'ó--" --:-n'-gedaan,
waarbijhet investeringsrisico
de engineering
is het
Vervolgens
eerlijkdoorde partijenis gedeeld.
Deze
in hetlevengeroepen.
bedrijfBikedispenser.com
LÁ
jongemachinefabriek
Enírd.inaèi
sold j€ Ovj,es pd voór
heeftzijn eigendirecteur
en
:i?;-ï::liï,iïï::?:'
H"[:i,l::ï:'*'
net uid.e5!ênrter.n drqr
vooÍ
de
marketing
verkoop.
Vervolgens
kopen
en
ezorgt
en provincies
en nemen
de gemeenten
de systemen
Fiets terugbrengen
gebeurtdit via
de exploitatie
op zich.Momenteel
l/\
gekoppeld
en eenhieraan
eenOV-fiets-abonnement
factuÍeersysteem,
maartechnisch
is er nietsoptegen
in
ook de OV-chiokaart
hiervoor
om in de toekomst
duwde Íiesrcrd.rnnr
8tilfffff"á',;i"1;"wtrhrrord€ t<hulídeur
fioqelijk l. de darvoor
bedoêldeoFni.q,
binnêntordal hltacht.frl€i
.
te zetten.'

F-*- a---

,tl

9

"*---

1

t

-

F

iffi

ií,-@l
l

Machinebouw.nummer 10 .december2008

