
Mobiele kweektafels



Wij zijn een betrouwbare, innovatieve 

en onafhankelijke partner die snapt 

wat belangrijk is in de relatie tussen 

kassenbouwer en kweker. Dat maakt 

dat we bij Alcomij al sinds 1969 doen 

waar we goed in zijn: het ontwikkelen 

en produceren van onder andere 

moderne mobiele aluminium 

kweektafels! 

Aluminium kweektafels

Bij Alcomij zijn we al jaren actief 

in de geautomatiseerde tuinbouw 

met de productie van aluminium 

kweektafels. Onze kweektafel-systemen 

worden wereldwijd gebruikt voor het 

telen van onder andere potplanten, 

chrysanten, champignons, snijbloemen, 

bol-gewassen, kruiden in potten, 

jong-planten, baby leaf, cressen en 

microgroenten. 

De kweektafels helpen u en uw klant 

het kweekoppervlak zo efficiënt 

mogelijk te benutten. Per project 

stemmen we de kweektafel af op de 

specifieke belastingen en beschikbare 

ruimte. Daarnaast zijn wij ook 

actief betrokken bij teeltspecifieke 

ontwikkelingen. Zo hebben we voor 

elke kwekerij een systeem op maat.

De Moduline

Onze jarenlange opgedane kennis 

en ervaring heeft na een intensief 

ontwikkel- en testtraject geleid tot 

een slim en volledig gepatenteerd 

kweektafelontwerp: de mobiele 

Moduline kweektafel. 

De Moduline kweektafel leent zich 

uitstekend voor export. Door de 

intelligente schroefverbindingen en de 

bijbehorende montagemal zijn geen 

monteurs of lassers met specifieke 

kennis vereist. Hierdoor kan het 

assemblagewerk eenvoudig worden 

uitgevoerd door lokale mensen. Mede 

door de eenvoud van het montage-

proces kan het assembleren van 

de Moduline kweektafel worden 

onderbroken of in kleine aantallen 

worden opgedeeld. Hierdoor kunt 

u eenvoudig afstemmen op de 

aanlevering van uw plant-materiaal. 

Een solide ontwerp

De zij- en kopkanten worden aan 

elkaar verbonden met fraaie aluminium 

hoekstukken. Deze afgeronde hoek-

stukken geven de mobiele kweektafel 

niet alleen een visueel aantrekkelijk 

uiterlijk; de Moduline kweektafel heeft 

geen scherpe kanten die letsel kunnen 

veroorzaken. Door het toepassen 

van schoorstukken en intelligente 

verbindingsprincipes is deze mobiele 

kweektafel  zeer solide geconstrueerd.

Dankzij het intelligente ontwerp 

van de Moduline kweektafel kunt u 

zowel een gaasbodem als een eb-vloed 

bodem binnen dezelfde  kweektafel 

gebruiken. Dit biedt de mogelijkheid 

om van bodemtype te wisselen binnen 

de bestaande mobiele kweektafels. De 

gaas-bodem wordt gemonteerd met 

een handige RVS gaasclip. Met het 

bijleverde montagegereedschap 

wordt deze gaasclip eenvoudig op de 

profielen gemonteerd. 

Ook in gelaste uitvoering

Alcomij levert naast het mobiele 

modulaire kweektafelsysteem ook 

mobiele kweektafels in gelaste 

uitvoering. Echter kent het lassen 

van deze tafels op locatie diverse 

beperkingen in verband met lasrook 

en de vereiste proces-controles. 

De productie van de kweektafel-

onderdelen en het lassen van de 

mobiele kweektafel kent om die 

redenen een echt fabricageproces, 

waarbij we hoogwaardige geauto-

matiseerde productiemachines inzetten, 

zoals lasrobots en bewerkingslijnen. 

De voordelen van onze mobiele 

aluminium kweektafels op een rijtje:

 ■ Een uitstekende en reproduceerbare 

kwaliteit

 ■ Een strakke afwerking

 ■ Een efficiënte benutting van 

teeltoppervlak

 ■ Een beter georganiseerde 

werkruimte

 ■ Een verhoogde productiviteit en 

verlichting van de arbeid

 ■ Diverse bodems (KEV, Gaas, EPS of 

Aluminium)

 ■ Verwerkingsmogelijkheden van 

verschillende groepen planten met 

verschillende groei-omstandigheden

 ■ Betere irrigatiemogelijkheden

 ■ Betere hygiëne en daarmee betere 

controle van de kwaliteit van de 

gewassen
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Alcomij BV

Kijk op onze site voor een overzicht van onze certificaten. 

Alcomij BV is onderdeel van de Hordijk Groep.


