
Logistieke teeltoplossingen



Moduline kweektafels

Stapelwagens

Als betrouwbare, innovatieve en 

onafhankelijke glastuinbouwpartner 

weten wij bij Alcomij waar het écht 

om draait in onze branche: het zo 

effectief, duurzaam en gecontroleerd 

mogelijk telen van gewassen en 

efficiënte handling van producten. Met 

als resultaat continuïteit, kwaliteit en 

diversiteit van de gewassen en een 

hoge teeltopbrengst. 

Bij Alcomij willen wij u en uw klanten 

helpen dit mogelijk te maken. Daarom 

ontwikkelen en produceren wij al sinds 

1969 slimme logistieke teeltoplossingen. 

Dankzij onze lange en brede ervaring 

hebben we een diep inzicht in de 

markt ontwikkeld. Hierdoor kunnen 

we nauwgezet en toegewijd de best 

passende en meest complete systemen 

aan u en uw klanten leveren. Meer 

specifiek ontwikkelen en produceren 

wij in huis stalen kasconstructies en 

slimme aluminium kasdek-, kasgevel- en 

kasverwarmingssystemen en logistieke 

teeltoplossingen op maat.

Wij zijn modern en solide, en durven 

kansen te grijpen zodra die zich 

voordoen. Onze eigen research & 

development- en productieafdelingen 

worden gedreven door kwaliteit en 

innovatie. We werken continu aan 

verbetering van het productassortiment. 

De modernisering van onze eigen 

productiefaciliteiten voor zowel staal 

als aluminium zorgt ervoor dat de 

productiecapaciteit nog meer aansluit 

op de actuele behoefte van de markt. 

Bij Alcomij doen we wat we beloven 

en werken we samen aan langdurige 

relaties. Wij zijn uw betrouwbare 

glastuinbouwpartner. 

Logistieke teeltoplossingen

De moderne tuinbouw kenmerkt zich 

door een hoge automatiseringsgraad. 

Alcomij is al jaren actief in deze markt 

met de productie van:

 ■ aluminium kweektafels;

 ■ slimme stapelwagens;

 ■ stalen kratten.

Een intensief ontwikkel- en testtraject 

heeft geleid tot volledig gepatenteerde 

ontwerpen voor een aantal van deze 

logistieke teelttoepassingen. 

Aluminium kweektafels

Onze mobiele aluminium kweektafels 

helpen uw klant het kweekoppervlak 

zo efficiënt mogelijk te benutten. Bij 

Alcomij stemmen we per project de 

mobiele kweektafel af op de specifieke 

wensen en eisen ten aanzien van Arbo, 

hygiëne, productiviteit, belastingen en 

beschikbare ruimte. Daarnaast zijn wij 

ook actief betrokken bij teeltspecifieke 

ontwikkelingen. Zo hebben we voor 

elke kwekerij een systeem op maat.

Kweektafels in gelaste uitvoering

Deze strak vormgegeven en degelijke 

kweektafels worden volledig afgestemd 

op de specifieke wensen en eisen van 

uw klant en aan de hand daarvan 

door ons in-huis gefabriceerd. Deze 

aluminium kweektafels kunnen ook 

in onderdelen worden geleverd. Het 

assembleren van deze tafels op locatie 

kent echter diverse beperkingen 

in verband met lasrook, vereiste 

procescontroles en benodigde 

deskundigheid voor het lokaal lassen 

van deze kweektafels.

Moduline

De strak vormgegeven, solide en 

volledig gepattenteerde Moduline 

kweektafel is, dankzij de intelligente 

schroefverbindingen en de bijgeleverde 

montagemal, heel eenvoudig en 

zonder specifieke productkennis lokaal 

te assembleren. Hierdoor leent deze 

tafel zich uitstekend voor de export. 

Door de eenvoud van het montage-

proces kan het assembleren van de 

Moduline kweektafel zelfs worden 

onderbroken of in kleine aantallen 

worden opgedeeld. Hierdoor kunt 

u de assemblage van de kweektafel 

eenvoudig afstemmen op de 

aanlevering van het plantmateriaal.

Aluminium roltafel

De roltafel van Alcomij is in principe 

een vaste tafel, desondanks laat deze 

kweektafel zich door het slimme 

ontwerp eenvoudig van links naar 

rechts manoeuvreren zonder in te 

leveren op stabiliteit. Hierdoor wordt 

de teler in staat gesteld om, met 

behoud van de effectieve werkruimte 

tussen de roltafels, het teeltoppervlak 

zo efficiënt mogelijk inrichten.

De tafel wordt als bouwpakket, 

compleet met verzinkte stalen 

draagconstructie en teeltspecifieke 

bodem, geleverd. Dankzij de heldere 

zelfbouwinstructie, geprefabriceerde 

onderdelen met slimme 

verbindingstechnieken en hulp- en 

hoekstukken, kan de tafel eenvoudig 

lokaal geassembleerd worden. 

De voordelen van onze (mobiele) 

aluminium kweektafels op een rijtje:

 ■ Een uitstekende en reproduceerbare 

kwaliteit

 ■ Een strakke afwerking

 ■ Diverse keuzemogelijkheden 

van bodems (KEV, Gaas, EPS of 

Aluminium)

 ■ Geschikt voor diverse groepen 

(medicinale) planten met 

verschillende groeiomstandigheden

 ■ Slimme irrigatiemogelijkheden

Aluminium stapelwagens 

Sinds 1985 ontwikkelen en produceren 

wij bij Alcomij aluminium stapelwagens 

voor diverse veilingen zoals 

FloraHolland. We leveren veel van 

onze stapelwagens aan bloemen- en 

plantenexporteurs, maar ook aan 

andere meer industriële en AGF-

gerelateerde partijen.

Lange levensduur

De Alcomij stapelwagen is een 

lichtgewicht en daardoor zeer goed 

hanteerbaar. De wagen is deelbaar en 

heeft uitstekende rijeigenschappen. 

De duurzame zwenk- en bokwielen 

garanderen een lange levensduur en 

optimaal rijgedrag. Tevens kan de 

stapelwagen naar wens een unieke en 

eigen uitstraling krijgen. 

De voordelen van onze aluminium 

stapelwagens op een rijtje:

 ■ Ontwikkeld naar wens 

 ■ Geheel uit aluminium opgebouwd 

en daardoor uiterst licht en 

handelbaar

 ■ Uitstekende rijeigenschappen, 

duurzame zwenk- en bokwielen

 ■ Leverbaar met veel opties zoals 

anti-diefstalkabels, opzetrekken en 

brievenklemmen

Stalen kratten 

Al jaren produceert Alcomij speciaal 

voor de voedingsmiddelenindustrie 

stalen kratten voor de opslag en 

distributie van kunststofverpakkingen. 

Deze multifunctionele en volledig 

demonteerbare kratten zijn makkelijk 

voor wanneer de kratten niet in 

gebruik zijn en er minder opslag- en/of 

transportvolume beschikbaar is.

Stapelbaar, demonteerbaar en 

opvouwbaar

Onze stalen kratten sluiten naadloos 

aan op de specifieke wensen en eisen 

ten aanzien van voedselveiligheid, 

belastingen en de Arbo. Ze zijn 

volbad verzinkt, stapelbaar, volledig 

te demonteren of zelfs eenvoudig 

opvouwbaar. Ze kunnen worden 

uitgevoerd met een deelbaar koprek, 

waardoor werknemers eenvoudig tot 

de bodem van het krat kunnen reiken. 

Maximale belading

Dankzij onze slimme stapelrekken 

kunnen de stalen kratten in twee lagen 

worden verdeeld. Hierdoor kunnen 

de kratten maximaal worden beladen 

zonder de onderste laag producten te 

beschadigen. Ideaal voor een optimale 

beladingsgraad van uw vrachtwagens.



©
 A

lc
o

m
ij 

F-
W

-N
L-

00
6-

05
19

Hagemanstraat 66 

2691 WR  ‘s-Gravenzande

Nederland

T 0174 - 44 53 00

E info@alcomij.nl

I www.alcomij.nl

Kijk op onze site voor een overzicht 

van onze certificaten.

Alcomij is onderdeel 

van de Hordijk Groep.

Alcomij


