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*Based on founding years of BEST, CommodasUltrasort, ODENBERG and TITECH 
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Primus Gemini 
Camera/ laser sorter 
Berries 
Color, foreign material, FLUO 
 

 

Genius 
Camera/ laser sorter 
Processed potatoes, nuts, 
fruit, vegetables & 
seafood 
Foreign material, 
discolorations, size/ shape, 
structure, SWIR, Detox™, 
FLUO™, AFMD 
 

Falcon 
Pre-sorter/ camera 
Lettuce 
Gross defects, foreign material 

Belt based sorters 

Ixus 
X-ray bulk sorter 
Nuts, dried fruit, seeds & 
grains 
Foreign material, pit detection 
 

Analytics: POM/DYN 
Length & shape analyser 
French fries 
Color, defect & safety 
 

Product lines food - small products 

1. Tomra Sorting Solutions 



Blizzard 
Camera/ pulsed LED sorter 

IQF Fruit & vegetables  
Foreign material, discolorations, size/ 
shape 
 

 

Nimbus 
Laser/ camera sorter 
IQF fruit & vegetables, nuts, dried fruit 
Foreign material, discolorations, size/ shape, 
AFMD, Detox™, FLUO, BSI 
 

Helius 
Laser sorter 
Dried fruit,  
IQF vegetables and fruit, nuts, … 
Foreign material, discolorations, SWIR, 
Detox™, FLUO 

Free fall sorters 

1. Tomra Sorting Solutions 
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NFM  
Color sorter for tomatoes 
Harvestor 

Sentinel II 
Functional sort 
Whole fruits & 

vegetables  
Major color, defect & safety  
 

 

Halo 
High accuracy 
performance 
All fruits and 
vegetables  
Color, defect, size, shape & 
safety 

Titan II 
Performance & 
accuracy 
Whole fruits & 
vegetables 
Color, defect & safety. 
 

Iris II 
High accuracy 
performance 
Small produce 
Color, defect, size, shape & 
safety 

FPS  
Field produce sorter 
Unwashed potatoes 
Foreign objects, gross 
defects 

Function 

Performance 

ZEA 
Seed corn sorter 

High 
Performance 

1. Tomra Sorting Solutions 
Product lines food - whole products 
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• MKB  
• Eigenaars dicht bij 

de ontwikkelingen 
• Kleine groep 

mensen die snel 
konden ontwikkelen 

• Communicatie 
impliciet en 
automatisch 

• Multinational 
• Hoger management niet lokaal 
• Beursgenoteerd bedrijf 
• Grote groep mensen met 

technologieën in verschillende 
takken van het bedrijf en 
technologieën uit verschillende 
landen 

• Communicatie formeel en 
expliciet 

2. Waarom is een proces noodzakelijk 



• Reactieve ontwikkelingen 
• Verschillende personen werden aangesproken voor verschillende projecten 
• Kosten werden niet op voorhand bepaald 
• Geen strategische ontwikkelingen 
• Te weinig inbreng van verschillende departementen (OPS, Service, …) 
• Projecten worden niet volledig afgewerkt 
• Productie en Engineering niet meer op dezelfde locatie 
• Gebrek aan structurele aanpak 
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• Gestructureerd projecten kiezen 

• Multi disciplinair team 

• Projecten regelmatig evalueren 

• Bijsturen waar nodig 

• Indien nodig projecten stoppen 

• Hoger Management informeren en mee laten bepalen 

• Constante duidelijke rapportering 

3. Invoeren van een proces 

Stage Gate 



Vereisten 

• Moet gesteund worden door Management 

• Projecten kritisch durven bekijken 

• Realiseerbaarheid 

• Markt potentieel 

• COGS 

• Verkoopsprijs 

• Marktwaarde 

• Tijd 

• Stage Gate is een wijze van denken 

 

3. Invoeren van een proces 



Definiti
on 

Conce
pt 

Develop
ment 

Validat
ion 

Industrialzation 
Producti

on 

Initiation Preparation Execution 
Closure / 

acceptation 
Benefit 

realization 

AG0 AG2 AG5 AG6 AG1 

Quality 

Up-  
grade 

Pro-  
blems 

Ideas 

3. Invoeren van een proces 



3. Invoeren van een proces 

Definition 

•Defined team 

•Requirements 

•Requirements review 

•Requirement-Technology matrix 

•Project plan 

•Resource plan 

•Requirement freeze 

Concept 

•Create Concept(s) 

•Feasibility tests 

•Requirement Compliance sheet 

•Concept review 

•Preliminary Procurement , 
Manufacturing & service strategy 

•Project plan and resource plan 

•Concept freeze 

Development 

•Detailed design 

•Design review 

•Design freeze 

•Preliminary BOM 

•Finish R&D prototype 

•Reviewed prototype 

•Test plan 

•Procurement & Manufacturing strategy 

•Service strategy 

•Preliminary Manual 

•Project plan and resource plan 

Validation 

•Executed Test & Validation report 

•Update drawings 

•Preliminary documentation 

•Update BOM 

•Preliminary Manual 

•Preliminary Service integration training 

•Project & resource plan 

•Review prototype by sales & Demo 

•Available marketing and Sales 
information 

•Pre-release (demo unit available) 

Industrialise 

•Market Launch 

•First small production 

•Field trials and follow-up 

•Review first fields product 

•Release final drawings/ models 

•Release software 

•Release BOM 

•Release Manuals 

•Project plan & resource plan 

Production 

•Finalized all documentation 



Scaling Level Characteristics SMART Characteristics 

Type 2 New Product lines • New Business Development 
• All departments of the company 

are involved 
• New technology (complexity) 

involved 
 

• R&D Investment: > 50k € 
• R&D Resources : > 2MY 
• Duration: > 12 months 
 

Type 1 D&I-projects • New Development for existing 
products 

• Improvements  
• Upgrades 
 

• R&D Investment: < 50k € 
• R&D Resources : < 2MY 
• Duration: 1 month – 18 months 
• Risk level ≤ 3 

Type 0 R&D Customer projects • Limited adaptation for specific 
customer projects 

• If too complex -> D&I project 
 

• R&D Investment: < 20k € 
• R&D Resources : < 20MDays 
• Fixed delivery date 
• Risk level ≤ 3 

Welke projecten behandelen in StageGate 

3. Invoeren van een proces 



• A. Business Gate Review 

 

 

 

• B. Technology Gate Review 
    

 

Business Gate Approval Committee 

Gate Keepers Technical Director      &     Market Director 

Gate Advisory Group Technology Operations Market Service Finance 

Technology Gate Approval Committee 

Gate Keepers Engineering Manager 

Gate Advisory Group Technology Operations Market Service Finance 

3. Invoeren van een proces 
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Problemen bij het implementeren 

 

• Mensen hebben problemen met rapporteren 

• Minder vrijheid van de mensen 

• Er wordt heel dicht opgevolgd wat er gebeurt 

• Meer administratie 

• Training van grote groep mensen binnen de organisatie 

• Visibiliteit van het aantal projecten waar tegelijk aan gewerkt 
worden 

 

4. Resultaten van het implementeren 



Resultaten van het implementeren 

 

• Reductie van het aantal projecten 

 50+   20 

• Meer focus op de belangrijke projecten 

• Meer focus op het kostenplaatje 

• Meer inbreng van verschillende departementen 

• Meer bewuste aanpak bij het aanvragen van nieuwe projecten 

4. Resultaten van het implementeren 
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• Geen support van hoger management 

• Het idee dat Stage Gate alleen een tool voor Engineering is 

• Het idee dat Stage Gate een PM tool is 

• Stage Gate niet willen gebruiken omdat het “te zwaar” is 

• Geen inzet van de Gate Keepers 

• Het project “moet” afgewerkt worden 

• Marktdruk 

5. Mogelijke valkuilen 






