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De 5 pijlers van een 
duurzaam 

productieapparaat
Koen De Roeve begon 30 jaar geleden als 

automatiseringsspecialist. Hij heeft intussen een 
bedrijf uitgebouwd dat alle competenties in huis 

heeft om totaaloplossingen op vlak van productie-
automatisering te ontwikkelen, te bouwen en te 

implementeren. Uit zijn ervaring heeft hij 5 pijlers 
afgeleid om een systematiek te implementeren om 

uw productieapparaat duurzaam te maken.

Tips en training

Klik hier

https://youtu.be/4SRMsWPxDYA
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Real-time inzicht in uw 
productieproces

Het is belangrijk om steeds een vinger 
aan de pols te hebben. Een real-time 
inzicht in uw productieproces helpt u 
hierbij. We bespreken distributie van 
productieorders, productiefeedback, 
workflow, receptbeheer, OEE en 
planning.

Tips en training

Klik hier

https://youtu.be/hZWI_o38gT4


4

What we do
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Complete solutions in production 
automation

Van industriële automatisatie, via 
Smart Factory tot technische 

ondersteuning. De Roeve Industries 
biedt al meer dan 25 jaar betrouwbare 

high-tech 
automatiseringsoplossingen en tilt zo 

uw productieomgeving én uw 
medewerkers naar een hoger niveau.

De Roeve Industries
What we do
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Integrated 
Production Solutions

Smart Factory Technical Experts

Diensten

Met onze vier competentiecentra en 
aan de hand van een gestructureerde 
projectaanpak ontwikkelen, bouwen en 
implementeren we een totaaloplossing 
op maat op vlak van 
productieautomatisering.

De Roeve Industries transformeert uw 
productiebedrijf tot ‘Smart Factory’ of 
‘slimme fabriek’ en zorgt zo voor een 
optimalisatie van uw 
productieprestaties, efficiëntie én 
klantenservice.

We stellen onze technische experten ter 
beschikking op korte of langere termijn 
voor dringende interventies, 
systematisch uitvoeren van kleine taken, 
periodiek onderhoud of tijdelijke 
versterking van uw team.

What we do
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 PLC programmatie

 SCADA systemen

 DCS

 Plant databases

 Motion control

 Manipulatie en heftools

 Machines op maat

 Intern transport

 Constructiewerk

 Montage ondersteunende 
systemen

 Revisie en aanpassingen

 Software engineering

 Koppelingen met ERP

 Advanced Planning & 
Scheduling

 Digitaal gebruiksgemak

 Elektrisch ontwerp

 Bordenbouw

 Field cabling

 Toegangscontrole en 
beveiliging

What we do

Competentiecentra
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Automatiseringsoplossingen voor mobiele machines en 
voertuigen

 4-wheel positioning system

 Tracking system

 Navigation and motion control

 Level adjustment of machines

 Weight measurement

 Communication with engine control 
system

 Virtual display

 Remote control

What we do
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De Roeve XPO biedt professionele beurs- en eventondersteuning 
op maat. Van standenbouw, trussing en nutsvoorzieningen tot 

aankleding, commercialisatie en online tools.

Antbox Trussbox Boothbacking

Ons team ontwerpt, bouwt 
en plaatst een 
indrukwekkende, 
gepersonaliseerde 
beursstand die perfect 
afgestemd is op uw 
bedrijfsidentiteit, 
boodschap en budget.

We ontwerpen en plaatsen 
truss constructies in alle 
vormen en maten om 
oppervlakten te verlichten, 
promotiemateriaal aan te 
brengen of volledige 
beursstanden te creëren.

We voorzien alle stroom-en 
nutsvoorzieningen die nodig 
zijn om uw beurs, congres of 
event vlot te laten verlopen. Dit 
omvat zowel de 
elektriciteitsverdeling, 
wateraansluitingen, verlichting 
als de ophangpunten.

What we do
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What we do

Highly innovative production technology and 
thermoplastic products to construct lighter, 
stronger and fully recyclable transportation 

equipment. By using thermoplastic composite 
structures, we want to reduce carbon emissions 

and help reach sustainability goals in the 
transportation, aerospace, automotive and 

marine industry.

 Sandwich Panels  Recyclable Thermoplastic Composite Beams  Forming  Welding
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What we do

Experience the benefits of hybrid trade shows, 
conferences and events.

XPO.world believes in hybrid trade shows and 
conferences. Harness the unique benefits of 
both LIVE and VIRTUAL for a HYBRID event
which is more powerful than the sum of its 

parts.

Eventbacking takes care of 
all facilities -technical and 
practical aspects of your 

event- while you focus on 
the concept, the 

commercial operation and 
the promotion. We offer 

booth construction, 
carpet, furniture, WIFI, 

plants, hostesses, ... 

An innovative event platform for 
online 3D venues, virtual business 

and product presentations, and 
seminars. Instead of a digital copy of 

a physical exhibition, we offer an 
attractive, easily navigable 3D 

environment in which participants 
can tell their stories entirely in their 
own digital space, and in which it is 
easy to get in touch with the right 

people. 
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De Roeve vormt één sterk team 
van inspirerende 

werkondernemers die de 
economische continuïteit van 
zijn klanten verzekert dankzij 

industriële automatisering.

Onze missie
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Hoe

Onze waarden

Door ons technisch meesterschap strategisch in te zetten, creëren we 
intelligente totaaloplossingen op vlak van industriële automatisering.

Voor bedrijven die bereid zijn om intensief samen te werken en te co-creëren.

Als partners streven we naar langetermijnrelaties door grensverleggend, 
pragmatisch  creatief, betrouwbaar en flexibel te zijn.

Voor wie

Waarde
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ACT.

Onze mindset

DECIDE.THINK.
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Facts and Figures

Hoofdkantoor in Lokeren

Opgestart in 1991

Zo’n 80 werknemers tewerkgesteld

Omzet van 12 miljoen euro
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