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Ef!ciënt produceren
Een voedingsmiddel maken zonder dat er energie, 
water, arbeid of grondstoffen worden verspild. Daar 
houden intussen heel veel mensen zich mee bezig.  
En terecht, het is een belangrijk onderwerp. Maar, zoals 
ze dat zeggen, het laaghangende fruit is bij de meeste 
bedrijven al geplukt. Om nog meer te besparen, zijn  
grotere inspanningen nodig. 

Gelukkig zijn er steeds meer geavanceerde mogelijk-
heden in ontwikkeling om te kunnen besparen. Smart 
Industry is het buzzwoord van nu. In dit themanummer 
over Smart Production krijgt u enkele voorbeelden van 
deze mogelijkheden, zoals visionsystemen en fieldlabs.
Ook de ontwikkelingen in een efficiënt schoomaaksys-
teem komen aan bod. Alle tijd die schoonmaken kost, 
kan niet worden besteed aan productie. 

Bij de fieldlabs is samenwerking tussen verschillende 
organisaties de basis. Bedrijven werken samen aan 
innovaties en zorgen dat ze daadwerkelijk naar de 
markt gaan. Het fieldlab Campione komt uitgebreid  
aan bod. U kunt ook lezen over de groeiende vraag naar 
visionsystemen. Door de technologische vorderingen 
neemt deze technologie een vlucht. 

Al deze thema’s komen ook aan bod op de Anuga 
 FoodTec, de grootste technologiebeurs voor de voe-
dingsmiddelenindustrie in Keulen. Veel exposanten 
tonen machines en diensten waarbij efficiëntie voorop 
staat naast kwaliteit uiteraard. In de voorbeschouwing 
krijgt u een glimpje van wat er te doen en te zien is op 
de beurs. VMT zal daar aanwezig zijn en uitgebreid 
 verslag doen. Wie weet tot in Keulen!
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