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Met Individuele Cilinder Controle, kort-
weg ICC, introduceert Linde Gas Be-
nelux een innovatie op het gebied 

van tracking and tracing. Verreweg de 
meeste gascilinders zijn in de Benelux 
voorzien van een unieke barcode. Sinds 

begin 2008 beschikken alle vrachtau-
to’s, verkooppunten en productieloca-
ties van Linde Gas over geavanceerde 
scanapparatuur om barcodes op ci-
linders te scannen. Zo kan elke gasfles 
op elk moment worden gevolgd: bij 
levering, bij inname, bij keuring, etc. Zo 
is precies bekend waar de fles zich be-
vindt. Met behulp van ICC is eenvoudig 
na te gaan aan welke klant of aan welk 
verkooppunt gasflessen zijn geleverd. 
Hiermee wordt een unieke koppeling 
gemaakt tussen een individuele fles en 
de gebruiker. Maar wat betekent dat al-
lemaal voor de gebruiker? En wat zijn de 
gevolgen voor hem?

Duidelijk cilindersaldo

Het saldo van ingeleverde en nog bij de 
klant uitstaande flessen is eenvoudig te-
rug te vinden op de factuur. Uniek aan 
het systeem van ICC is, dat het saldo 
wordt opgebouwd uit individuele, unie-
ke transacties. Omdat Linde Gas dankzij 
de barcodering nu precies weet welke 
van haar gasflessen wanneer aan een 
klant geleverd zijn, zullen deze ook al-
tijd van het cilindersaldo van die klant 
worden afgetrokken wanneer ze weer 
worden ingeleverd. Zelfs als die klant 
aan iemand anders zou vragen deze in 
te leveren. Het systeem van Individuele 
Cilinder Controle (ICC) corrigeert auto-
matisch het cilindersaldo, wanneer blijkt 
dat anderen een of meer flessen heb-
ben teruggebracht.

Inzichtelijke facturen

Het logistieke proces wordt afgeslo-
ten door een aantal administratieve 

handelingen, zoals bijvoorbeeld afle-
verbonnen, facturen voor de inhoud 
van gasflessen en de huur ervan. Op 
de afleverbon is uiteraard duidelijk te-
rug te vinden welke soort artikelen is 
geleverd en geretourneerd, alsmede 
de hoeveelheid ervan. Op een aparte 
scan-bon vindt de klant als service alle 
barcodes terug van die flessen die tot 
een (in)levering behoorden. De uitein-
delijke factuur informeert bijvoorbeeld 
de klant in één oogopslag het cilin-
dersaldo. Alle relevante documenten 
zijn online op te vragen via de webpor-
tal www.lindegasonline.nl. Zo dient ge-
mak de mens.

Meer veiligheid

Elke gasfles moet op enig moment 
opnieuw gekeurd worden. Afhankelijk 
van het gas en de soort fles varieert 
deze keurtermijn. Wanneer een unieke 
koppeling is aangebracht tussen fles en 
gebruiker, kan Linde Gas de gebruiker 
informeren wanneer de keurtermijn van 
een bepaalde gasfles dreigt te verstrij-
ken. Zo loopt een klant nooit het risico 
om met flessen te werken, waarvan de 
keurtermijn is verstreken. En dat is na-
tuurlijk wel zo veilig.
Maar ook geeft het systeem inzage in 
de opbouw en samenstelling van het 
cilinderpark van een klant. Dat is han-
dig, bijvoorbeeld vanwege de milieu-
vergunning.

Linde Gas Benelux maakt deel uit van 
Linde AG, wereldmarktleider op het 
gebied van industriële en medische 
gassen.

Hamel metaal is een metaalgroothan-
del gevestigd te Almere. Hamel metaal 
is al meer dan 70 jaar toeleverancier 
aan de Nederlandse metaalverwerken-
de industrie en maakt sinds 1991 deel uit 
van de MCB international groep. Door 
vergaande specialisatie heeft Hamel 
metaal de afgelopen jaren een sterke 
groei doorgemaakt en een gebalan-
ceerd leverings- en dienstenprogram-
ma ontwikkeld voor een aantal speci-
fieke branches, waaronder de verspa-
ning, de installatie, de (petro)chemie & 
offshore en de scheeps- & luxe jacht-
bouw. 
Het uitgebreide standaard leverings-
programma van Hamel metaal behelst 
ondermeer koper, messing, brons, alu-
minium, roestvast staal, staal en kunst-
stof. Alle producten kunnen deswenst 
op maat geleverd worden. De fijnma-
zige logistiek stelt Hamel metaal in staat 

om levering binnen 24 uur in heel Ne-
derland te garanderen.
Ook heeft  Hamel metaal sterk inge-
speeld op de ontwikkelingen en behoef-
ten binnen de verschillende branches, 
mede hierdoor zijn de leveringsmoge-
lijkheden voor hoogwaardige metalen 
‘special alloys’ sterk toegenomen. Ha-
mel metaal is ISO 9001-gecertificeerd 
en kan leveren volgens elke gewenste 
normering / certificering (zoals NACE, 
NORSOK etc.)
Tijdens de beurs zullen de productspe-
cialisten van Hamel metaal het sterk uit-
gebreide Duplex-programma presente-
ren en tevens inzoomen op producten 
voor de verspanende industrie. Het be-
treft hier ondermeer beter verspaanba-
re kwaliteiten in roestvast staal (HM+) en 
een uitgebreid aluminiumprogramma in 
(loodarm) automatenstaf en plaat (op 
maat). 

Beursnieuws

Ook dit jaar presenteert Hamel 
Metaal zich weer (stand 34A)

Natuurlijk zult u ze zien. Het team van 2Blonds in het geel. Zij voorzien u van de aller-
nieuwste editie van de vakbladen Aluminium en Roestvast Staal. Dit keer, speciaal 
voor deze beurs, samengebundeld tot een uniek bewaarexemlaar. De vertrouwde 
vakbladen met technische en praktische artikelen over nieuwe trends en noviteiten 
in uw branche. De beurzenagenda, het bedrijvenregister, de lezersinfo en product-
nieuws zorgen ervoor dat u alle nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt. Beide bla-
den zijn dit jaar voorzien van een nieuw jasje, de 2009-Look! Maar wel nog steeds 
zeer herkenbaar. Voldoende reden om ook een bezoekje te brengen aan stand 96 
en u te informeren over de vakbladen en jaargidsen van uitgever TCM Media B.V.

2Blonds/TCM Media B.V. 
kunt u vinden op stand 96

Linde Gas introduceert ICC™
Omdat onbekend onbemind maakt (stand 85)


