
lre-solutions.com

Slim, Simpel en Efficient
Weeg- en softwareoplossingen voor uw productieproces.



LRE Solutions ontwikkelt, installeert en 

inspecteert weeg-en softwareoplossingen 

voor diverse branches. Met meer dan 30 

jaar ervaring en wereldwijde installaties 

helpen onze specialisten u graag bij het 

optimaliseren van uw werkproces om zo 

samen de winstgevendheid te verhogen.

LRE verbetert UW winstgevendheid!

JAREN ERVARING

LANDEN ACTIEF

UREN AAN ONTWIKKELING

30+

25+

12.354+



Door de LED-bar te volgen, 
weten werknemers direct 

welke handeling verricht dient te 
worden.

Een kortere inwerkperiode van 2 
weken tot slechts enkele dagen.

De productie is met 25% 
toegenomen met hetzelfde 

aantal werknemers.

Werknemers geven aan dat ze 
veel sneller en nauwkeuriger 

kunnen afwegen door de 
stuksindicatie op de LED bar.

Eenvoudig Kortere Inwerk- 
Periode

Productie Stijging Sneller Afwegen

Door de DTS-V weegoplossing heb 

ik mijn give-away gereduceerd 

van 5 naar 0%  
per verpakking.

Ariën van der Lans • Lans Tomaten

 

 

Wat zeggen onze klanten?
Een algehele verbetering voor uw bedrijf

Door een overstap naar de DTS-V en 

datamanager software hebben we  
een productiestijging van 

25%  
met hetzelfde aantal personeel kunnen 

realiseren.

Stijn Matthé - Den Berk Délice

 

 



Slim, Simpel en Efficient
Oplossingen voor ieder onderdeel in uw productieproces

1

5 In line Checkweigher

Hoogwaardige weegoplossingen 
voor een reductie van give-away 
en een boost van de productie.

Diverse slimme softwaremodules 
voor een verbeterde controle op uw 
productieproces.

Weegoplossingen Softwareoplossingen



De Slimme Indicator
Verbeter de prestatie van iedere werknemer

PRODUCTIVITEIT

PRESTATIE

AUTO CONTROLE

De slimme LED-bar is vrij programmeerbaar 

voor elk type product. De werknemer krijgt 

precies te zien hoeveel en welk soort product 

moet worden toegevoegd of verwijderd om 

het juiste gewicht af te wegen.

Een gekleurde smiley wordt weergegeven 

(realtime) om de werknemer te laten zien 

of hij voldoet aan een vooraf ingestelde 

normering p/m. De smiley wordt 

automatisch aangepast aan de huidige 

prestaties van de medewerker.

Eenvoudig besparen op give-away? 

Voldoet een medewerker aan de vaste 

normering, dan zal de software de 

productlimieten automatisch naar 

beneden aanpassen om het percentage 

give-away te reduceren.

Verbetert Nauwkeurigheid

Optimaliseert Snelheid

Optimaliseert Prestaties



Case Studie
Een productiestijging van 25%

De UITDAGING

Naast het personeel met een vast contract werkt Den Berk veel met 
seizoenarbeiders van verschillende komaf. 
Deze arbeiders mogen een maximaal aantal dagen werken in de 
tuinbouwsector. 
Dit is in België opgelegd door de overheid. Vanwege deze wetgeving en de 
piekperioden in de sector werken er dan ook al snel veel medewerkers, die  
opgeleid moet worden.

Bij Den Berk wordt met vele soorten tomaten gewerkt. Deze variëren stuk 
voor stuk in grootte en gewicht. 
In de praktijk kwam dan ook snel naar voren dat het door de medewerkers 
als lastig werd ervaren om tot het juiste gewicht te tellen bij het wisselen 
tussen de producten. Den Berk werkte voorheen met weegschalen zonder 
software en LED bar. Foutieve wegingen moesten dan ook op het blote oog 
worden geconstateerd. Ook kostte het Den Berk al gauw 2 weken om nieuwe 
medewerkers op te leiden tot medewerkers van goed niveau die snel en 
nauwkeurig konden afwegen.

Het PROJECT

Eenvoud is een begrip dat centraal moest staan bij de nieuwe productielijnen 
van Den Berk. De unieke intuïtieve LED bar sloot dan ook goed aan bij de 
wensen en behoeften. Samen met de directie is gekeken naar de juiste 
invulling voor drie geheel nieuwe productielijnen met een gekoppeld 
softwareprogramma, voor het uitlezen van de weeggegevens van iedere 
DTS-V. Na installatie is de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoud van de 
DTS-V direct tot zijn recht gekomen. Waar voorheen een langdurige uitleg 
nodig was, kunnen medewerkers na slechts een korte uitleg direct beginnen 
met afwegen.

Ook wanneer er van product wordt gewisseld, hoeven de medewerkers 
slechts de indicatie op de LED bar te volgen. “Medewerkers die het systeem 
snel begrijpen en graag willen hebben nu slechtst enkele dagen nodig om 
een goed niveau van afwegen te bereiken. De tijdsduur om een medewerker 
op te leiden tot een goed niveau is door het gebruik van de DTS-V 
gehalveerd." 
Ook geven medewerkers van Den Berk aan dat door de overstap naar de 
DTS-V veel sneller en nauwkeuriger afgewogen kan worden met hetzelfde 
aantal personeel. " We kunnen veel meer verpakkingen dan voorheen 
inpakken. Als ik het vergelijk met onze oude lijn weegschalen, dan zie ik toch 
wel een stijging in productie van 25 procent.”
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Onze klanten:

 
Azura Group 
Den Berk Délice
Eco Veg
Ekro
Green Group
The Karsten Group
Kwekerij t Woudt
Lans Tomaten
Grupa Mularski
Prominent
PEQ BV 

 
Cooperatie Hoogstraten cv 
Schenkeveld Tomaten
Frugt & Grønt Total Pak
Knup Beeren
Koolen Champignons
Van de Kerkhof
New Vision
Rotom
Royal Berry
The Grape Company
Haluco BV
The Greenery 

 
Tomato Masters 
Benteltom
Heemskerk
Vitacress
Mastronardi
Brookberries
Hyldetoftegaard Berries A/S
Nature Pride
Vereijken Kwekerijen
Timco Berries 


