Kasinrichtingen van OTTE

PRODUCTIESYSTEMEN
VOOR DE TUINBOUW

∙ Engineering ∙ Constructie ∙ Verkoop ∙ Monteren ∙ Service
www.otte-metallbau.de

1

Kasinrichtingen van OTTE

Rol- & rolmobielcontainers

Machinebouw

Twee-assige kraan systeem

Verkoop tafels

Kasinrichtingen
met systeem
Sinds meer dan 70 jaar ontwikkelen wij gemeenschappelijk met onze

Roltafels

klanten oplossingen voor de productietuinbouw. Wat met de invoering van roltafels begon, presenteert zieh vandaag in moderne containerinrichtingen met automatische sturingen. Optimale arbeidsprocessen helpen u energie, ruimte en tijd te besparen.
Wij van OTTE bieden u een veelvuldig programma aan moderne productie- en transportsystemen, verkooptafels en betondelen, die wij

Hangtransportbanen

in onze fabriek te Westerstede ontwikkelen, construeren en vervaardigen. De daar op volgende montage en de latere Service ter plaatse
voeren wij met het eigen team uit.

Verkoop tafels
Producten van OTTE onderscheiden zieh door hoge kwaliteit en bieden u ook na jaren nog een betrouwbare functie. Onze vakkundige adviseurs ontwikkelen individuele probleemoplossingen naar uw wensen - voor een optimaal productieverloop.
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Cultuurvlak
Automatische eenlaags- of meerlaagstransportrobot voor het vullen en
verwijderen von Containers

Werkplekken
Inpak afdeling

Container kraan

Inklapbare rolbuis
Werkbereik

Rol-/ rolmobiel-containersystemen:
Automatisering en efficiëntie in de productietuinbouw
Containersystemen van OTTE zorgen
voor optimale arbeidsprocessen in de
productietuinbouw. Het systeem wordt
speciaal op grond van de eisen van de
klanten naar een verdere automatisering
ontwikkeld. Om de efficientie van een
containerinrichting te verhogen, wordt
de käs in werk-, cultuuren verzendbereiken ingedeeld. Scharnierende klappoorten zorgen ervoor, dat in de werkbereiken de toegang naar de planten van alle
zijden mogelijk is. Verschillende aggregaten (kraan, wasmachine, transporteenheden, etc.) en programma‘s (potten,
verplaatsen, sorteren, etc.) bereiden de
Containers voor het arbeidsproces voor.
Hiervoor biedt OTTE u rol-/rolmobielcontainersystemen. De frameconstruc-

ties met hoekverstevigingen worden
voor de verschillende bodems in verschillende grootten klantspecifiek vervaardigd. Beide typen verschillen technisch
door hun rolsysteem en onderbouw.
Mobiele containersytemen bieden vooral voor grote, gelijksoortige plantenhoeveelheden een economisch zinvolle
basis. Constante groeivoorwaarden
garanderen een hoge doorzet bij hoge
kwaliteit.
De rolcontainer van OTTE bestaat uit een gelast, met hoekverstevigingen aluminium-framesysteem, waarin al naar behoefte
verschillende bodems kunnen
worden geïntegreerd. Het rol-

systeem bestaat uit twee lichtlopende
loop- en geleidingsrollen, waarop de
Containers op doorlopende, verzinkte
rolbanen in de cultuurvlakken worden
verplaatst. Over transportbanen worden
de Containers indien nodig in de werkof cultuurhal verplaatst.
Op grond van speciale eisen van klanten
is uit de verdere ontwikkeling van het rolcontainersysteem het rolmobiel-containersysteem voortgekomen. Het biedt een hogere flexibiliteit bij gelijktijdige

Railgevoerde, manuele transportwagen
met vergrendelingssysteem

Mobiele onderbouw met werkpositie

cultivatie van verschillende plantensoorten, omdat de verzorging en commercialisering direct in de cultuurbereiken kan
gebeuren. Het rolsysteem aan de Containers bestaat uit vier loop- en geleidingsrollen.Voor de onderbouw zijn er twee
verschillende uitvoeringen (zie afbeelding), die de toegang naar de planten
van alle zijden in de cultuurhal mogelijk
maken. Körte onderbouwconstructies
bieden de mogelijkheid een doorgang
te openen, zonder een transportbaan te
beleggen. Lange onderbouwconstruc-

ties maken tot vier wegen in de baan
mogelijk. Hiervoor wordt een Container
in de transportbaan geschoven.

Stationaire transportbaan met of zonder
pneumatische heforganen
Supports met betontegel

Lange rolmobiel-onderbouw met werk positie
Rol-/rolmobiel-tafelsystemen maken een maximaal gebruik van het kasoppervlak zonder verlies van arbeidswegen mogelijk.
Rolmobiel-container met onderbouw
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Korte rolmobiel-onderbouw met werk positie
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Drie etage robot

Kiemcel

Volautomatische transportrobot

Kraanbaan
Magazijnstapelaar

Machinebouw: Individuele
optimalisatie van uw arbeidsprocessen
Overtafelwagen

Aangietstation

De machinebouw van OTTE vergroot uw
rol-/rolmobiel-containersystemen
en
completeert ze tot volautomatisch werkende installaties voor de plantenproductie.
De railgeleide robot van OTTE transporteert uw Containers volautomatisch
en continu precies daarheen, waar u
het wenst. Elke robot wordt overeenkomstig uw eisen ontworpen. Uitvoeringen met een of meerdere lagen met
geїntegreerde intrek- en/of afschuifinrichting worden reeds succesvol gebruikt. Robots van OTTE kunnen eenzijdig of
aan beide zijden Containers afschuiven
en opnemen. De voeding met spanning
gebeurt over een stroomrail. Digitale
busverbindingen met een hoofdcomputer zijn mogelijk.
Verschillende mobiele of stationaire liftsystemen maken de handling van uw
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Container in de cultuurvlakken of aan
bepaalde vaste punten mogelijk.
Halfautomatische
verplaatsingsinrichtingen maken het mogelijk, de
planten direct in de cultuurvlakken te
verplaatsen. Daardoor valt het opnemen
en neerzetten van planten in de werkhal
weg.

Stationaire magazijnstapelaars van
OTTE kunnen als alternatief voor de kraanbaan worden gebruikt. Ze hebben de
taak lege Containers te stapelen en te
ontstapelen.
De volautomatische kraanbaan realiseert alle werkhalprogramma‘s. Hij organiseert het Containertransport uit het

Hogedrukwasinrichting

Automatische vulling van een hogedrukwasinrichting voor de grondige
reiniging van uw Containers

magazijn naar alle werkposities, magazijnposities en naar de wasinrichting.
De standaard kraanbaan i s ontworpen
voor het transport van lege Containers.
Een variant voor het plantentransport is
mogelijk.

reiniging van vliesbedekkingen biedt
OTTE een borstel-reinigingsinstallatie.
Na het oppotten passeren de Containers
een aangietstation, waar het substraat
indien nodig wordt bevochtigd.

De wasinrichting van OTTE is een hogedrukreinigingsinstallatie voor de grondige reiniging van de containerbodems
(kunststof bodems). Optioneel is de
wasinrichting met een zeef-transportband voor de probleemloze substraatverwijdering uitgerust. Speciaal voor de
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Model „B“: Verzinkte staalonderbouw,
met of zonder verwarmingsoplegbuis,
voor de montage in beton

Optimale bodem voor elke cultuur

Aluminiumonderbouw voor de
montage op een afgewerkte betonoppervlakte

derd, maar ook de investeringskosten.
Zonder folielaag biedt deze bodem een
optimale luchtcirculatie.
Gegolfde roosterbodem
De gegolfde roosterbodem maakt een
optimale warmtecirculatie mogelijk. Afhankelijk van de potgrootte zijn gegolfde
roosters met verschillende maaswijdte
en draaddikte in verzinkte en Nirosta uitvoering leverbaar.

Betononderbouw met uitsparingen
voor verwarmingsoplegbuizen, voor
de montage in de bodem

Verschuiflkipbeveiliging

Verschuifbare
blokkering
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Gegolfde roosterbodem

Roltafels van OTTE:
Consequente benutting van de ruimte
Met roltafels van OTTE ontstaan paden
daar, waar ze nodig zijn. Daardoor is gegarandeerd, dat de aanwezige ruimte
optimaal wordt benut. De onder verstek
gesneden aluminiumconstructie is gelast en garandeert daardoor een hoge
levensduur. De tafelformaten zijn afhankelijk van de gangbare bedekkingen
(standaardbreedten: l ,61 m; l ,81 m; l ,91
m; 2,01 m) en de lengte is bijna willekeurig. Speciale afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De stabiele tafelonderbouw bestaat afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden uit beton, verzinkte stalen buis
of aluminium. Alle onderbouwconstructies zijn standaard met een traploze
hoogteverstelling uitgerust en bieden
zo een precieze hoogteinstelling. Tussen onderbouw en roltafel zorgen twee
rolbuizen voor de beweegbaarheid van
de tafelbak. De rolwegen bedragen afhankelijk van de tafelbreedte tussen 40
cm en 60 cm. Veiligheidselementen zorgen voor ongevaarlijk werken (verschuifkipbeveiliging).

Kunststof bodem
De kunststofbodem bietdt de ideale
oplossing voor de opstuwmethode. De
bak kan met water of een voedingsoplossing volgens het getijprincipe worden gevuld en is daardoor onderdeel
van een gesloten systeem. Bij laag wateren mestverbruik wordt op die manier
volautomatisch bevloeien of bemesten
met körte bevloeiingstijden en hoge energiebesparingen bereikt.
Geperforeerde piepschuim-bodem
Als goedkoop alternatief voor de kunststofbodem zorgen ook de piepschuimbodem met glasvezel-bevloeiingsmatten
voor een gesloten waterkringloop (als
stromingstafel met polyethyleen-, vliesen vlamperforatie folie). Op die manier
kunnen de waterreservoirs en ook de
pompcapaciteiten worden verkleind.
Daardoor wordt niet alleen het waterverbruik en de luchtvochtigheid vermin-

Aluminium-gootbodem
De gootbodem begünstigt een kleinklimaat, dat de groei bevorderd, omdat de
lucht van beneden aan de planten voorbij kan strömen. De gelijkmatige verwarming van de aluminiumgoot zorgt voor
snel opdrogen van de wortel.

Thermobodem met verwarmingsslangen en aluminium-foliebodem
De thermobodem is vooral geschikt
voor jonge kweekplantculturen, want de
wärmte wordt hier op grond van de in de
piepschuim ingebedde verwarmingsbuizen uitsluitend naar boven afgestraald.

1-weg-ventiel

Door tweeweg-tafelventielen kunnen bakken
van OTTE worden bevloeid. Zowel ventielen
als zeven bestaan uit duurzaam, UV-bestendig
kunststof. Door het principe van het ventiel
wordt het water met zuurstof uit de lucht verrijkt.
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Werkhal met hangtransportbaan

Hangtransportbanen van OTTE:
de rationele keuze
De hangtransportbaan van OTTE biedt
een economisch alternatief voor het gebruik van transportbanden. Het grootste
voordeel van het systeem is de rationele
voeding van roltafelinstallaties en bodemculturen in het binnen- en buitenbereik. Om een lange levensduur te garanderen, wordt de hangtransportbaan
inclusief wissels, rijrails en afhangingen
uit thermisch verzinkt staal en alumini-

Sensoren en hindernisschakelaars bieden bescherming tegen persoonlijke en materiele schade.

um vervaardigd.Alle regelingsfuncties
gebeuren door een on-board-logica. De
voedingsspanning voor de besturing en
de aandrijvingen levert een onderhoudsvrije accu aan elk voertuig en maakt ze
daardoor autonoom inzetbaar (nuttige
belasting max. 100 kg). Het opladen van
de accus gebeurt door een automatische
laadinrichting.

Twee Wisselsystemen staan ter bechikking: de schuifwissel maakt rechtuitrijden
en afslaan naar links of rechts mogelijk.
De draaikruiswissel maakt verder rijden
in drie richtingen mogelijk. Beide Systemen zijn zowel manueel als automatisch
verkrijgbaar.

Volgende uitbreidingen zijn optioneel mogelijk:
• Aanhangerbedrijf
(buigingsstraal > l m/
nuttige belasting max. 100 kg)
• extra transportlaadbakken
• automatische hoogteverstelling
• Transponder codering
• draadloze afstandsbediening
• automatisch laadstation

Schuifwissel
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Draaikruiswissel

Met het railgevoerde hangbaansysteem kan naar verschillende secties
worden gereden.
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Ideaal voor flexibel gebruik – de verrijdbare
en opvouwbare verkooptafel.

Zowel binnen...

...Als buiten – met Otte verkooptafels kunt u uw planten
goed presenteren

OTTE - Verkoop Tafel Systeem De perfecte presentatie voor uw
planten
Sinds meer dan 70 jaar ontwikkelen wij
samen met onze klanten oplossingen voor
de productie en handel voor de planten
markt. De OTTE - verkoop tafel systemen
bieden u niet alleen de individuele presentatie oppervlakken in vele uitvoeringen
en maten, maar ook een uitgebreid assortiment accessoires met automatische
irrigatie faciliteiten, geïntegreerde displays
en verschillende regelgevende elementen.
Met deze creëer je alleen maar het juiste
kader voor uw goederen en optimaal de
verkoop te bevorderen.

Stabiele verrijd- inklapbare Verkooptafel
Ruimte besparend eenvoudig opslaan –
vaste inklapbare verkooptafel

Vaste of verplaatsbare, opvouwbaar of
zelfs zonder bovenbouw constructie –
Verkoop tafels van OTTE kunt u uw assortiment planten op een professionele
manier presenteren, zonder extra werk.

Voor iedere plant een juiste tafel – zo hebben uw klanten een
goed overzicht
Bijzonder stabiel door kruisverbinding voor
vaste verkooptafel

Ons gehele verkoop tafel assortiment
wordt geproduceerd in onze eigen fabriek,
van hoge-kwaliteit gelast aluminium profielen. Op deze manier garanderen we
stabiel, duurzaam en corrosiebestendige
presentatie oppervlakken, die niet alleen
overtuigen door hun lichte gewicht en de
goede bereikbaarheid, maar ook door zijn
esthetische en discrete design.
Onze technische adviseur biedt een complete
service voor een optimale aanpassing aan
uw ontwerpeisen. Voor een individueel
ontwerp planning en kwaliteit project te
steunen kunnen wij professionele installatie
garanderen.
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Tafels voor grote planten bieden een ideale basis voor
weelderige Planten

OTTE - Verkoop Tafel Systeem –
Een verscheidenheid van oplossingen voor
alle gevallen

Constante kwaliteit gegarandeerd – speciale
verkooptafels voor de professionele houding
en presentatie van waterplanten

Onze vaste tafels zijn gekenmerkt door
een bijzonder robuust design, waar de
tafels zijn voorzien van schoren voor
betere stabiliteit. De vaste-opvouwbare
ontwerp bestaat uit een aluminium frame constructie met gelaste aluminium
profielen, die het voordeel van de ruimtebesparende opslag biedt. Om meer
flexibiliteit op frequente wijzigingen,
beide versies zijn ook beschikbaar in
beweegbare design met twee geremde
wielen.

ren ook tafels om uw individuele wensen
te voldoen met aluminium bekleding
kunstbodem of gaas.

Aluminium bodem

Plastic bodem

lengte
2,01 m
2,51 m
3,01 m
2,01 m
2,51 m
3,01 m
2,01 m
2,51 m
3,01 m

lengte
2,01 m
2,51 m
3,01 m
2,01 m
2,51 m
3,01 m
2,01 m
2,51 m
3,01 m

breedte
1,01 m
1,01 m
1,01 m
1,26 m
1,26 m
1,26 m
1,51 m
1,51 m
1,51 m

breedte
1,01 m
1,01 m
1,01 m
1,21 m
1,21 m
1,21 m
1,51 m
1,51 m
1,51 m

Alle verkopen tafels zijn standaard in
hoogte verstelbaar, afhankelijk van het
verzoek met een waterdichte aluminium bodem (met water afvoer en plug)
of met een plastic bodem voor de eb en
vloed irrigatie. Natuurlijk, we produce-
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Op de juiste weg:
geprefabriceerde betonelementen van OTTE
Met OTTE Staat u een groot aanbod aan
geprefabriceerde betonelementen voor
verschillende eisen op de gebieden tuinbouw, boomkwekerij en landbouw ter
beschikking. Naast rijbaanplaten, grote
vlakteplaten en U-wegen bevat ons assortiment ook omheiningspalen en afsluitwanden uit staal beton.

Door het gebruik van moderne en automatisch gestuurde productiemachines
produceren wij in onze fabriek te Westerstede prefab-elementen van constant
hoge kwaliteit.
Neemt u contact met ons op.
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OTTE-U-stuk
m
m
cm
kg
cm

Schnitt A-A

976

OTTE–service – wij hebben de oplossing.
Service en competente klantenservice stellen wij bijzonder op prijs. Vanzelfsprekend
bezoeken wij u graag ter plaatse en adviseren u over ons brede programma zoeken
gemeenschappelijk met u naar de meest economische oplossing. Wij gaan iedere
uitdaging aan!
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Lang:
Breed:
Dikte:
Gewicht:
Velling kant:

500
13

574

13
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12

Klantenservice in huis

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:

+ 49 (0) 44 88 83 09-0
+ 49 (0) 44 88 83 09-35
info@otte-metallbau.de
www.otte-metallbau.de

OTTE-U-stuk, beide zijden met groef
Lang:
Breed:
Dikte:
Gewicht:
Velling kant:
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Overzicht van het programma:
• Rolcontainer-Systemen
• Mobiele containersystemen
• Roltafels
• Robot-, kraaninstallaties
• Wasmachines
• Speciale machines
• Hangtransportbanen
• Verkoop tafels
• Betonelementen
OTTE Metallbau GmbH & Co. KG
Kuhlenstrasse 42
D-26655 Westerstede
Tel
+ 49 (0) 4488 8309-0
Fax
+ 49 (0) 4488 8309-35
E-Mail info@otte-metallbau.de
Web
www.otte-metallbau.de
∙ Engineering ∙ Constructie ∙ Verkoop ∙ Monteren ∙ Service
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