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Een-stop-oplossingen direct vanaf het begin
Al meer dan 70 jaar ontwikkelen en produceren wij op maat gemaakte oplossingen voor logistieke problemen. Dit
omvat de productie-,vervoer- en distributie afdelingen.
Dankzij onze intensieve consulting diensten, kunnen wij die processen voor u optimaliseren. Economische en
ergonomische verantwoordelijkheid, maar ook systematisch gebruik van machines helpen om de mensen, ruimte
en tijd te besparen.
OTTE biedt een breed assortiment van gestandaardiseerde producten en oplossingen op maat, die met succes
worden uitgevoerd door onze eigen engineering en constructie teams.
Onze montage en installatie team vult onze "OTTE-Service-Pack".

Transport units
OTTE biedt een breed scala van de
vervoersfaciliteiten. Specifieke trailer
systemen kunnen worden gebruikt voor
direct laden en zijn uitgerust met een laaden vergrendelingen, die de voeding van
mobiele transport units mogelijk te maken.
Alle trailer systemen zijn pneumatischmoe, inschakelbare en zijn uitgerust met
twee-assige gelede besturing, evenals een
val remsysteem.
De twee-assige besturing zorgt voor een
minimale draaicirkel, terwijl de daarop
volgende trailers volg het spoor op de voet.
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Trailers en transport units zijn verkrijgbaar in elke maat. Een
speciale platte wagen (foto 2) is slechts 28cm hoog en is veilig
om op te lopen.
De opvouwbare vergrendelingen van mobiele systemen
kunnen ook gebruikt worden als Het transport units
overbrugging leidingen. Indien nodig, OTTE past ook uw
voertuigen aan bijzondere voorschriften (foto 7).
De transport units zijn gemaakt van corrosiebestendig
aluminium en volgens uw wensen ze zijn uitgerust met
mobiele-of rollende kogellager mobiele systemen. Voor
specifieke eisen wij ook ontwikkelen en bouwen
transporteenheden voor de kosten van maximaal 250 kg / m².
De afmetingen van de platforms komen overeen met onze
klanten eisen ten aanzien van grootte en laadvermogen. Elk
platform kan worden uitgerust met een aangrenzende rand en
/ of clip-on inzetten die extra zekerheid te geven bij het
transport van bijvoorbeeld standaard planten of onder
winderige weersomstandigheden.
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Transport units – Accessoires
Transportrails en positionering evenals installatie-en achterzijde vorken completeren het OTTE complete assortiment
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Dit zorgt voor een eenvoudige verplaatsing van de containers.
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Speciale ergonomische draagbare en uitschuif
vorken voor het neerzetten en oprapen van de
planten.
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Dankzij een solide transportbrug kunnen de planten rechtstreeks
worden vervoerd vanuit de kassen naar buiten kweek gedeelte
voor het uit harden. Met onze trailers aan beide zijden is het ook
mogelijk.
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Oppotten is het mogelijk rechtstreeks op de transporteenheden dankzij speciale oppotmachines.
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Proces optimaliseren systemen
Automatische Systemen kunnen in arbeidsprocessen worden geïtegreerd

Daaropvolgende integratie van de teelt machines
is mogelijk op elk gewenst moment (foto 12).
U kunt hiermee rekening al in de eerste layout
van uw installatie.
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Om automatisch trailers te voeden
kunt u een kettingbaan systeem
integreren (foto 13).
Voor deze, zijn de trailers
afzonderlijk of samen uitgevoerd
met een keten-systeem.
Dit systeem positioneert de trailers
onder een levering eenheid of duw
inrichting en transporteert ze door
naar het volgende station (foto 14)
volle trailer met planten wordt
verplaatst naar de betreffende hal.
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Profiteer van onze uitgebreide ervaring op het
gebied van productie en transport systemen.
Wij verzekeren u vakkundig en uitgebreid
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advise service.
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graag met u uw plannen en implementeren een
succesvolle oplossingen die zijn afgestemd op
uw behoefte.
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