
RFID, een wereld van herkenning 



Applicaties 

• Lading Track&Trace 

• Tool herkenning 

• Plagiaat bescherming 

• Chocolade industrie 

• Industrie 4.0 

 

 

 



Lading Track & Tracing 

Identificeren van houten en kunstof pallets 

• Long range 

• UHF technologie 

• Stikkerbare tags 

• Low-cost tags i.v.m. open-loop systeem 

 

Pallets 



Lading Track & Tracing 

Tracing stainless steel containers in het 
productieproces  

 

• Long range  

• Bredere dekking signaal 

• Zelfs contact als de container niet 
geheel in het midden staat 

Stainless steel food containers 



Lading Track & Tracing 

Tracing product carriers in conveyor 
systemen 

• Geïntegreerde tags in de kratten 

• Long-range UHF technologie 

• Geen contact tussen product en data 
dragers 

Plastic crates for intralogistics 



Lading Track & Tracing 

Tracking of meat hooks in the production 
process 

• Data carrier in metaal verwerkt zonder 
sleuf 

• Hygiënisch ontwerp 

• Product wordt door gehele proces gevolgd 

Meat Hooks 



Tool herkenning 

Productie start alleen met schone moulds 

• Verhoging van voedselveiligheid 

• Geen foutieve moulds  

• Controle operator 

 

Cheese moulds 

 



Tool herkenning 

Voorkomen machine downtimes 

• Betrouwbare tool wisseling 

 

Operating hours counter 

• Proactive maintenance 

 

Machine parts 

 



Plagiaat bescherming 

Garandeer je eigen spare-parts 

• Machine werkt alleen met uw onderdelen 

• Verbruiksonderdelen kunnen alleen via de 
leverancier van de machine worden 
besteld 

• Kwaliteit van de machine waarborgen 

 

 

Machine parts 

 



Chocolade industrie 

De vorm bestuurd de productie 

• Elke vorm is uniek te indentificeren in het 
proces bij fouten 

• Accurate en betrouwbare selectie van 
foutieve vormen 

• Vereenvoudigde tracability 

 

Check op schone vormen 

 



Chocolade industrie 

Lifetime monitoring van de vormen 

• Permanente inventarisatie van de 
voorraad van vormen 

• Betrouwbaar verwijderen van vormen die 
herhaaldelijk fouten hebben 

• Proactief verwijderen van vormen die vaak 
zijn gewassen om kans op fouten te 
reduceren 

• Bijbestellen indien voorraad van vormen 
terug loopt 

 

 

Check op schone vormen 

 



Chocolade industrie 

Verbetering van interne logistiek 

• Geautomatiseerde opslag van racks met 
vormen voorzien van ID 

• Inzicht in logistieke uitdagingen in het 
opslagproces 

• Optimalisatie van het transport (AGV) 

 

Check op schone vormen 

 



Industrie 4.0  
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