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Profiel nr.
103772

Meettechnologie gericht op
voedingsmiddelenindustrie
Gevestigd in

Ook interessant voor

Oost-Nederland

Noord-Nederland
Midden-Nederland
West-Nederland
Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Voedingsindustrie

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Startend

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € 100.000

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000
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Bedrijfshistorie / achtergrond
Het bedrijf richt zich op ontwerp, ontwikkeling en engineering van hard- en software voor sensoren
die met name ingezet worden in de voedingsmiddelenindustrie en voedselverpakkingsindustrie. Doel
is het ontwikkelen van betaalbare sensortoepassingen ten behoeve van het meten en registeren van
allerlei gassen in verpakkingen van bijvoorbeeld kaas, vis en vleeswaren zoals de consument ze
aantreft in de supermarkt, zogenaamde MAP(gas)-verpakkingen. Deze MAP-verpakkingen
worden gebruikt om de houdbaarheid van producten te verlengen.
De MAP verpakking kan gedurende de weg van producent naar consument beschadigd worden. Naar
schatting is 30-35% van de MAPverpakkingen niet goed door problemen met vooral de sealing en of
gassamenstelling, waardoor jaarlijks grote hoeveelheden voedingsmiddelen voortijdig bederven en
worden weggegooid. De sensor biedt de mogelijkheid om non-invasief een zuustofmeting bij iedere
verpakking te doen, zodat vastgesteld kan worden of de gassamenstelling juist is. Nu vindt de
controle steeksproefgewijs plaats hetgeen er toe leidt dat grote batches moeten worden afgekeurd en
weggegooid. De sensor bestaat uit een lumineserende verfspot die aan de binnenzijde van de
folielaag wordt aangebracht en vervolgens gelamineerd zodat geen direct contact met het product
mogelijk is. Middels een meetinstrument en software wordt bepaald of er sprake is van een goede of
foute gassamenstelling van de verpakking.

Onderscheidend vermogen
Non invasieve methode
Controle per verpakking en niet per batch
Meting mogelijk bij verpakken, distribueren en bij het verkooppunt
Ook toepasbaar voor steriele verpakkingen in health sector en bigbags van bijvoorbeeld cacao

Overig
Om groei te kunnen realiseren wordt gezocht naar een strategische koper, investeerder met affiniteit
voor technologie en bij voorkeur affiniteit met de levensmiddelenindustrie of een MBI ér met een
netwerk in de voedingindustrie. Gevraagd kapitaal € 300.000.
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