
De Nederlandse Coöperatieve tuinbouwveiling “Veiling Zaltbommel” telt ongeveer 

300 telers die het jaar rond een compleet pakket aan groenten en fruit aanbieden.  

De aangevoerde producten worden via de veilingklok verkocht alsook via 

bemiddeling.

Jaarlijks worden er in de veiling 16.000 houten en plastic palletboxen (in het 

vakjargon “palloxen” genoemd) aangeleverd, gevuld met hard fruit.  Deze worden 

opgeslagen in een 70-tal ULO (Ultra Low Oxygen) bewaarcellen.

Aucxis werd geëngageerd om de handmatige registraties van de invoer, uitvoer en 

verplaatsingen van de palloxen in het koelcomplex van Zaltbommel te automatiseren 

zodat een real time beeld kon worden bekomen van het actuele aantal palloxen in de 

koelcellen.

Binnen het project waren volgende aspecten van belang:

>    Het aanbrengen van een uniek palloxlabel met geïntegreerde RFID-tag.

>  De RFID-detectie van de gevulde palloxen op de heftrucks.

>  Het registreren van elke in- en uitgaande verplaatsing in elke individuele koelcel.

>  Aucxis diende een totaaloplossing aan te bieden die zonder enige inspanning 

van de klant geïntegreerd kon worden in de bestaande processen.

RFID voor een efficiënt beheer van 
palloxen te Veiling Zaltbommel

De door Aucxis geleverde
RFID-oplossing zorgt voor een
real time beeld van het exact

aantal palloxen dat zich
in de koelcellen bevindt

De uitdaging

te Veiling Zaltbommel zijn
er jaarlijks 16.000 palloxen in omloop

geprint label
met RFID tag

De klant

Aucxis ontwikkelde een aanvoerapplicatie waarbij de medewerkers van Veiling 

Zaltbommel tijdens het invoeren van de palloxgegevens, labels kunnen afprinten.  

Tijdens het printen wordt de RFID-tag die zich in het label bevindt, geprogrammeerd 

door de printer.  Elke pallox wordt aldus voorzien van een RFID-label, dat eveneens 

telerinformatie bevat en een barcode als back-up.  

De RFID-oplossing

RFIDLees meer over onze RFID oplossingen op  www.aucxis-rfid.com   



RFIDLees meer over onze RFID oplossingen op  www.aucxis-rfid.com   

> Veiling Zaltbommel beschikt ten alle tijde over nauwkeurige informatie 

aangaande het aantal palloxen dat zich in elke cel bevindt en aangaande de 

bewaarperiode van elke pallox.

> Manuele registraties van verplaatsingen van palloxen werden overbodig.

100 % accurate gegevens 
in real time

verhoogde efficiëntie

tijdsbesparing

kostenbesparing

heftruck uitgerust met RFID readers en
een Windows terminal

tagbeheer

RFID tag registratieverwerking
op heftruck terminal

Software screen shots

De tags worden gelezen en geregistreerd door respectievelijk de readers en de 

Windows terminals die zich op de heftrucks bevinden.  Via deze RFID-detectie vanop 

de heftruck, wordt elke beweging van een pallox geregistreerd.  In de gangen en aan 

de celingangen werden tags in de vloer aangebracht die door de reader in de 

heftruck worden gelezen ter detectie van de locatie van de heftruck.  Al deze 

detecties worden gevisualiseerd op de heftruck terminal en tevens gebufferd 

weggeschreven naar een SQL DataBase via het Wifi netwerk. Doordat deze database 

gerepliceerd is naar de database van Veiling Zaltbommel, zijn deze registraties in real 

time beschikbaar in het ERP pakket van de veiling.  Aucxis ontwikkelde tevens een 

WMS-pakket en een webportaal voor controle en rapportering.

De RFID-oplossing (vervolg)

Het resultaat

Door de unieke RFID-identificatie per pallox, kunnen onder meer de volgende 

bijkomende functionaliteiten worden gerealiseerd:

> het traceren van het tijdstip en de plaats waarop de palloxen worden afgezet 

(dockshelter, sorteerlijn, verwerkingslijn, …)

> het leggen van een link tussen de pallox en de bewaarcondities in de koelcel

> het leggen van een link naar de historiek van de inhoud  van de pallox 

(oorsprong product, plukdatum, spuitschema's, …).  
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