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Wereldprimeur

SALUTeS: Eerste automatische 
Landside/Airside Transfer  
Systeem voor ULD’s

Veel afhandelaren van luchtvracht verwachten dat het aanschaffen van de meest recente ULD handling technologie 
voldoende is om de capaciteit van hun vrachtloods te garanderen of te verhogen. Door deze aanname wordt 90% van 
de totale projecttijd aan het systeem besteed, wat weliswaar een heel belangrijk onderdeel is, echter deze aanname 
is niet volledig. Dat komt met name doordat het afhandelsysteem vele malen sneller is dan de overdracht naar airside 
(zogenaamde ‘Security Restricted Area / Critical Part’ SRA/CP), die tot nu toe manueel wordt uitgevoerd. Om ULD’s van 
landside naar airside (en andersom) te laten passeren moet het proces aan een uitgebreide lijst van eisen voldoen die 
door de luchthaven- en beveiligingsdiensten opgesteld is. De controles, voornamelijk uitgevoerd door luchthavenperso-
neel, vormen vooral tijdens piekuren en ’s nachts, vaak een bottleneck die de operaties vertragen, als deze overdracht 
niet snel genoeg gaat.

Om dit goed op te kunnen van-

gen moet de luchthaven een 

leger aan personeel beschik-

baar hebben, wat de kosten aanzienlijk 

verhoogt. De oplossing: de landside/

airside overdracht automatiseren!

SACO Airport Equipment (SACO) staat 

wereldwijd bekend als een ervaren 

organisatie die gespecialiseerd is in 

de ontwikkeling, fabricage en levering 

van systemen voor de afhandeling 

en opslag van luchtvracht. Zodoende 

heeft SACO samen met de luchthaven 

autoriteiten, afhandelaren en andere 

stakeholders een systeem ontwikkeld: 

SACO Automated Landside/Airside 

ULD Transfer System (SALUTeS). Cargo 

Magazine sprak over deze primeur 

met Hans van Schaik, Sales Director 

van SACO.

Het systeem in een notendop
Hans: “Het SALUTeS systeem beschikt 

over zogenaamde Airlocks. Elke 

Airlock bestaat uit een sluis met 

aangedreven rollenbanen met deuren 

en hekwerken waarin ULD’s één 

voor één geblokkeerd worden om 

de status te verifiëren. Met behulp 

van sensoren in de Airlock worden 

verschillende parameters bepaald. 

Deze metingen worden naar het 

bovenliggend besturingssysteem van 

SALUTeS gestuurd om vast te stellen 

of een ULD veilig is of niet. SALUTeS 

vergelijkt vooraf beschikbare data 

van een bepaalde ULD (gewicht, 

afmetingen, etc.) met de door de 

Airlock gemeten data. Als die data 

met elkaar overeenkomen dan is een 

ULD veilig, anders niet. Vervolgens 

stuurt SALUTeS de status naar de 

Airport security control system (ASCS) 

die beslist of de airside deuren van de 

sluis open mogen gaan. In het geval 

dat een ULD niet veilig is, worden alle 

deuren van de Airlocks vergrendeld 

om binnendringing te voorkomen. De 

beveiligingsdienst van de afhande-

laar kan via een camerasysteem de 

ULD controleren en ook de stand van 

zaken bepalen.”

Primeur op Brussels Airport
Onlangs heeft SACO bijgedragen aan 

een significant nieuwbouwproject van 

een logistieke marktleider op Brussels 

Airport (BRU). Het doel van dit pro-

ject, met een begroting van ongeveer 

114 miljoen, is het uitbreiden van de 

luchtvrachtfaciliteiten om de markt-

positie in Europa alsook in de rest van 

de wereld te versterken. “Om aan de 

snelle groei in luchtvracht te kunnen 

voldoen, besloot deze klant om zijn 

Global Functional Specification (GFS) 

radicaal te herzien” vertelt Hans. “Een 

speciaal team werd samengesteld om 

samen met een ervaren team van 

technici van SACO hieraan te werken. 

Dit team heeft de technische speci-

ficaties tot in de puntjes uitgewerkt 

met als doel om alle aspecten met 

betrekking tot operaties, veiligheid, 

beveiliging, Arbo en ergonomie te 

optimaliseren en een maximale capa-

citeit en efficiency te bereiken. Een 

van de geïntegreerde onderdelen van 

dit project is het SALUTeS systeem. Dit 

bestaat uit 28 automatische Airlocks 

geschikt voor passage van alle type 

ULD’s met afmetingen, van 5 ft – 20 ft 

alsook lowerdeck en maindeck.” 

SALUTeS potentieel 
Volgens cijfers van IATA zijn er ruim 

900.000 ULD’s wereldwijd actief 

in gebruik met een totale vervan-

gingswaarde van ruim $1 miljard. 

Een kostbaar bezit dus, waar zuinig 

mee omgesprongen moet worden. 

In de realiteit is hier echter geen 

sprake van. De ULD’s, die eigenlijk 

een gecertificeerd onderdeel van het 

vliegtuig zijn, worden door allerlei 

partijen zoals afhandelaren, expedi-

teurs, verladers etc. gebruikt. Hierdoor 

komen ULD’s buiten de luchthaven in 

omstandigheden waar de IATA voor-

schriften nauwelijks of niet bekend 

zijn en worden deze vliegtuigonder-

delen als gevolg hiervan vaak bescha-

digd. Deze beschadigingen kunnen 

de veiligheid van het vliegtuig en van 

de vlucht direct beïnvloeden. Daarom 

werkt SACO samen met verschillende 

partijen om hier een oplossing voor 

te vinden.

Een mogelijke oplossing is om  

SALUTeS met een beeldverwerkings-

algoritme uit te rusten. Tegenwoordig 

zijn deze algoritmes zo krachtig dat 

ze beschadigingen van een ULD mak-

kelijk kunnen herkennen en daarna 

aan de hand van de veiligheidscri-

teria van de airlines classificeren als 

veilig of onveilig. Door automatische 

ULD identificatie, kan SALUTeS een 

database bijhouden met de status van 

elke ULD.

Een andere toepassing voor SALUTeS 

is het automatisch screening van 

ULD’s met behulp van Röntgen 

Radiography, Neutron Resonance 

Radiography, Sniffer technologie of 

andere nieuwe technologieën. Het is 

al bewezen dat deze technologieën 

zeker betrouwbaar zijn, maar het 

gebrek aan een geharmoniseerde 

wettelijk standaard vertraagt de 

verdere ontwikkeling.

“Er is dus behoorlijk wat potentieel 

voor SALUTeS”, aldus Hans. “Het 

is een mooi voorbeeld van smart 

equipment dat op talrijke manieren 

ingezet kan worden in de luchtvracht-

industrie.”
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