Groente en Fruit

Your specialist
in Growing &
Logistic solutions

ORGANISATIE

Uw totaalpartner
voor de tuinbouw
Als wereldwijde totaalpartner in de tuinbouw, denkt Metazet FormFlex
mee in innovatieve oplossingen met producten en systemen voor de
teelt en interne logistiek. Hiermee hebben wij al vele internationale
tuinbouwprojecten met succes gerealiseerd. Van maatwerk productie
van teeltsystemen op locatie tot logistieke concepten en realisaties voor
meer gemak en een efficiëntere interne transport.
In samenwerking met installatiebedrijven en de kwekers zelf gaan wij de
uitdaging aan om de productiviteit van de teelt en de efficiëntie van de
processen continu te verbeteren. Juist door deze sterke samenwerking
zijn wij groot geworden in de tuinbouw.

Alle expertise in eigen huis

Met ons geavanceerde, moderne en zeer uitgebreide professionele
machinepark, kunnen wij o.a.:

Lasersnijden platen		

Draadbuigen

Robotlassen

Lassen

Lasersnijden kokers
Zetten

Ponsen

Knippen

Persen

Walsen
Frezen

En nog veel meer

Gereedschapmakerij

Onze eigen gereedschapmakerij
heeft inmiddels al een groot
aantal eigen machines
aangepast en gebouwd voor
de producten die wij leveren.
Dit maakt het mogelijk onze
producten seriematig te kunnen
produceren, wat u veel tijd
en geld bespaart. Daarnaast
zorgen de medewerkers van
de gereedschapmakerij dat alle
machines en gereedschappen
voldoen aan de strenge eisen op
het gebied van veiligheid, milieu
en arbo. Ook het onderhoud van
alle machines, gereedschappen
en installaties in onze fabriek
wordt verzorgd door onze
afdeling gereedschapmakerij.

Assemblage

Onze assemblagelijn is flexibel
ingericht zodat deze eenvoudig
en snel gereedgemaakt kan
worden voor een nieuwe serie
producten. Al bij het ontwerp van
nieuwe producten wordt rekening
gehouden met de uiteindelijke
assemblage. Hierdoor wordt
de kwaliteit van de assemblage
gewaarborgd, onmogelijkheden
voorkomen en de levertijd verkort.

Elektra afdeling

Of het nu gaat om het
bedraden van onze M-Trikes
of het schrijven van een
compleet programma voor
een inductie-gestuurd logistiek
systeem, onze elektrotechnici
zijn zeer vakbekwaam en
oplossingsgericht. Door de
snelle toename van elektrische
voertuigen en de zich steeds
verbeterende technieken op
dit gebied, is het noodzakelijk
constant up-to-date te blijven.
Onze medewerkers volgen
cursussen, bezoeken vakbeurzen
en behalen certificaten om de
kennis actueel te houden.

GROENTEN

Systemen en
producten voor de
groenteteelt
Groentekwekerijen zijn met afstand de grootste glastuinbouwbedrijven.
Het gemiddelde glasgroentebedrijf in Nederland is 5 hectare groot.
Groentekwekerijen met een grootte van tientallen hectare zijn over
heel de wereld al lang geen uitzondering meer. Het uitbreiden van
een groentekwekerij of de nieuwbouw hiervan, zijn dan al snel grote
projecten.
Bij Metazet FormFlex weten wij exact hoe wij hier de juiste invulling
aan moeten geven. Niet alleen aan de kasinrichting voor de teelt,
maar ook aan de volledige interne logistiek! Vanaf het walsen van
teeltgootsystemen op locatie tot een volledig geautomatiseerd
kettingbaansysteem voor het verplaatsen van oogstkarren, wij zijn uw
totaalpartner van ontwerp tot realisatie!
Ook de grootste tuinbouwprojecten zijn voor ons geen enkel probleem.
De productie van de benodigde materialen en systemen voeren wij
volledig in eigen beheer uit. Hiervoor beschikt Metazet FormFlex over
enorme productieruimten met alle benodigde bewerkingsmachines. Zo
kunnen wij garant staan voor een tijdige levering, waar ook ter wereld,
van alles wat nodig is om van uw project een groot succes te maken!

Zoekt u de ideale teeltoplossing voor de teelt
van groenten?
De specialisten van Metazet FormFlex staan voor u klaar!
+31(0)174 - 22 58 22
info@metazet.com
www.metazetformflex.nl

KASINRICHTING

Systemen en
producten voor een
optimale teelt
Maximaal resultaat behalen in de tuinbouw is alleen mogelijk met een
professionele kasinrichting. Een inrichting die bestaat uit betrouwbare
producten en systemen die, waar nodig, volledig op maat kunnen
worden gerealiseerd en die ook nog eens naadloos aansluiten op de
behoefte van uw teelt. Elke teeltsoort en locatie vraagt immers om een
andere zorg en aanpak om tot het gewenste eindresultaat te komen.
Bij Metazet FormFlex beschikken wij over alles wat nodig is om de
complete inrichting van een professionele kwekerij te realiseren. Niet
alleen door het leveren van de benodigde systemen en producten,
maar ook door de volledige expertise van dit vakgebied in eigen huis
te hebben. Als totaalpartner denken wij mee in oplossingen, zijn wij van
ontwerp tot realisatie aangesloten en bieden wij ook hierna de nodige
ondersteuning. Dat alles met wereldwijde service!

De voordelen van onze
kasinrichting:

	Meer controle over de teeltomstandigheden
	Minder snel verspreiding van schimmels en
ziekten
	Betere kwaliteit van de teelt
	Hogere opbrengst
	Maatwerk/productie op locatie, waar ook ter
wereld

TEELTGOTEN

Profileren, ook op
locatie, overal ter
wereld
Teeltgootsysteem op maat

Metazet FormFlex is voorloper als het gaat om het ontwikkelen en
implementeren van teeltspecifieke teeltgootsystemen. Door de
jaren heen hebben wij diverse teeltgootmodellen ontwikkeld die
tegenwoordig wereldwijd zelfs als standaard gelden. Metazet FormFlex
levert daarom een compleet assortiment goten voor elke teelt. In nauw
overleg kunnen wij de juiste goot leveren voor uw teeltomstandigheden.
Elke goot is leverbaar in diverse maatvoeringen zodat wij deze volledig
naar uw wensen kunnen aanpassen.

Bekijk hier een
video over onze
teeltgootsystemen

Voordelen telen op goten:

	Maakt telen op onvruchtbare
grond mogelijk
	Waterbesparing door hergebruik
van drainwater
	Besparing op mest- en voedingsstoffen
door hergebruik van drainwater
	De waterhuishouding is voor
elke plant identiek
	De luchtcirculatie door het
gewas is optimaal
Groei van de gewassen is beter te sturen
Ziekten en plagen krijgen minder kans
De arbeidsproductiviteit stijgt
	Verbetering arbeidsomstandigheden door
werken op de goede hoogte

Deze voordelen resulteren in een hogere
productie, welke tevens van betere kwaliteit is.

OPHANGING EN ONDERSTEUNING

Een uitgebreid
assortiment
draadproducten
Ophanging en ondersteuning

Metazet FormFlex biedt u een compleet en uitgebreid assortiment
ophang- en ondersteuningsmaterialen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan gootbeugels, bevestigingsmaterialen, eindspanstukken,
druppelslanghaken en gevelconstructiematerialen. Na deskundig
advies van één van onze ervaren verkopers zullen wij overgaan tot
vervaardiging van de door u gewenste producten. Of u nu kiest voor
ondersteunde of hangende goten, al onze aangeboden ondersteuningsen ophangmaterialen worden in onze eigen fabriek ontworpen, op
sterkte berekend en geproduceerd. Hierdoor zijn wij in staat alle door u
gewenste modellen en maten te leveren.

Gewasondersteuning

Metazet FormFlex produceert klantspecifiek diverse teelttechnische
producten. Denk hierbij aan producten zoals keerbeugels,
(kop-)stengelbeugels en draadverlagingshaken. Deze
ondersteuningsmaterialen zorgen enerzijds voor een hogere productie
doordat er minder productbeschadiging optreedt en anderzijds wordt
de plukprestatie aanzienlijk verhoogd doordat de bereikbaarheid van de
vruchten wordt verbeterd.

BUISRAILSYSTEEM

Optimale stabiliteit,
veiligheid en
duurzaamheid
Buisrailsysteem

Voor een optimale stabiliteit, veiligheid en duurzaamheid van uw
buisrailsysteem biedt Metazet FormFlex het lange liggersysteem aan;
lange gewalste profielen over de volle breedte van de kap. Wanneer
u tussen de lange liggers onze buisrailsteunen type KLEM-model
neerlegt ontstaat er een perfect uitgelijnd buisrailsysteem met een
garantie voor optimale stabiliteit. Onze lange liggers zijn leverbaar met
ondersteuningen voor alle gangbare teeltgoten.

Buisrailsteunen

De verwarmingsbuis ondervindt optimale zijdelingse ondersteuning
door de diepe ligging in de steun. Omdat de buis niet wordt gefixeerd
door middel van een buisrailbandje worden rek en krimp door verhitting
van de buis niet gehinderd. Hierdoor blijft de buisrails in een rechte lijn
liggen, wat de veiligheid van het buisrailsysteem in uw bedrijf verhoogt.
Bijkomend voordeel is het gelijkmatige transport over de buis. Dit komt
de levensduur van uw transportmiddelen ten goede.

Maatwerk

Wij maken buisrailsteunen voor kasbuizen
met een diameter van 33, 38, 42, 45, 48, 51,
57 en 60 mm. De hart-op-hart afstanden,
de onderplaatlengte en de hoogte van de
buisrailkokers zijn door u op te geven. Verder
kunt u bij Metazet FormFlex ook kiezen voor
gesloten kokers. Daarnaast zijn de versies met
bandjes, parkers of gelast ook beschikbaar.
Voor de lange liggers heeft u de keuze uit
meerdere profielen, die in onze fabriek
geprofileerd worden.

HIJSINSTALLATIE EN HDL

Voor elke vraag
de gepaste
hijsoplossing
Hijsinstallatie

Ook met hijsinstallaties heeft Metazet FormFlex jarenlang ervaring
opgebouwd. Voor alles wat er in de kas te hijsen valt bent u bij Metazet
FormFlex aan het juiste adres. Niet alleen voor de traditionele groeibuis
hijsinstallatie maar ook voor het hijsen van lampen, buisrailsystemen,
lange liggers, goten en gewasdraden. Vrijwel iedere kas, bestaand of
nieuwbouw is geschikt om een hijsinstallatie in te monteren. Voor de
juiste installatie verzorgt Metazet FormFlex gedetailleerde tekeningen,
hiermee kunt u uw systeem indien gewenst zelf monteren.

Groeibuisverwarming

Om de verwarming van uw gewas op de juiste plaats en dichtbij de
plant of het gewas te kunnen positioneren, levert Metazet FormFlex de
hijsbare groeibuisverwarming. Door middel van een aangedreven hijsas
kan de groeibuisverwarming in hoogte variëren, waarbij deze los, of in
een A- of J-haak, of op een ligger gemonteerd wordt. Hierdoor “groeit”
de verwarming mee met uw gewas waardoor u optimaal gebruik maakt
van uw verwarming en de groei van uw gewas stimuleert.

HDL Systeem

Om grotere gewichten in hoogte te
verplaatsen, heeft Metazet FormFlex het
HDL-systeem (Heavy Duty Lift) ontwikkeld.
Dit systeem is in staat tot het hijsen van een
gewicht tot 15 kg per m2 kasoppervlakte. Dit
staat gelijk aan een gewicht van 150.000 kg
per hectare.

Toepassing

Het systeem is zeer geschikt voor het hijsen
van buisrailsystemen, goten en lange liggers
bij diverse teelten, maar ook voor het hijsen
van de teeltdraden in combinatie met het
buisrailsysteem en gootsysteem. Daarnaast
is het HDL-systeem bij uitstek geschikt voor
betere teeltbenutting van de oppervlakte.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan telen in hijsbare
goten, met daaronder een tweede teeltlaag.

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Slimme oplossingen
voor hogere
efficiëntie
Het optimaliseren van de interne logistiek levert niet alleen veel
gemak op, maar het biedt ook de mogelijkheid om processen binnen
de kwekerij efficiënter en onder betere arbeidsomstandigheden te
laten verlopen. Zo biedt het implementeren van een geautomatiseerd
transportsysteem, zoals de kettingbaan, al direct ruimte om de tijd van
een werknemer anders in te delen. Niet alleen wordt de werklast voor de
werknemer hierdoor verlaagd, maar het heeft begrijpelijkerwijs ook een
positief effect op de arbeidskosten.
Metazet FormFlex bedenkt slimme oplossingen om het interne
transport binnen de tuinbouwsector zo efficiënt mogelijk en minimaal
arbeidsintensief te laten verlopen. Sommige logistieke oplossingen
kunnen in elke kwekerij direct worden toegepast, maar soms vraagt een
specifiek vraagstuk om een unieke aanpak. Met alle expertise in eigen
huis is dat voor ons geen enkel probleem en gaan wij graag samen met
u deze uitdaging aan! Over heel de wereld hebben wij op deze manier
diverse tuinbouwprojecten al met succes vormgegeven.

De voordelen van onze logistieke
producten en systemen:
Gemakkelijker en sneller oogsten
	Ergonomische en veilige
arbeidsomstandigheden
	Lagere werklast en werkdruk
	Lagere arbeidskosten, minder arbeiders
nodig voor het zelfde werk
	Slimme oplossingen voor elk vraagstuk
Alles in eigen productie, dus volledig 		
naar wens aan te passen
Wereldwijde levering en service

INTERN TRANSPORTSYSTEMEN

Gebruiksvriendelijk
en onderhoudsarme
systemen
M-Track

De M-Track van Metazet FormFlex is een intern transportsysteem
met als basis een inductiegeleide trekker. Achter de trekker worden
de oogstwagens gekoppeld om binnen het bedrijf getransporteerd
te worden. De sensor in de M-Track volgt door middel van een
inductiedraad de vooraf aangegeven route. Deze route is nagenoeg
zonder beperkingen vast te stellen en kan optioneel worden ingevoerd
middels een touchscreen aan het bedieningspaneel.

Kettingbaansysteem

Het kettingbaansysteem is een intern transportsysteem, bij uitstek
geschikt voor de glastuinbouw. Het kettingbaansysteem vervoert uw
lege en volle oogstkarren volledig geautomatiseerd naar de door u
gewenste locaties. Dit voornamelijk mechanische systeem, dat zeer
gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm is, levert direct een flinke
besparing van uw arbeidskosten op. Tevens neemt de kettingbaan u
een groot deel van uw fysieke inspanningen en die van uw personeel uit
handen. Het kettingbaansysteem wordt door Metazet FormFlex in eigen
beheer afgetekend, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Zowel in nieuwe
als in bestaande bedrijven kan een kettingbaan worden aangelegd.

Bekijk hier de
video van ons
kettingbaansysteem

Oogstkarren

Metazet FormFlex levert oogstkarren die
volledig naar wens geproduceerd kunnen
worden. Naast de kettingbaankarren kunt
u bij Metazet FormFlex ook terecht voor
conventionele oogstwagens. Indien de
producten in kisten of dozen geoogst worden
kunnen we de oogstkarren uitvoeren met een
houten of stalen plaat of rollenrek. Optioneel
kunnen deze karren voorzien worden van
bovenrek, papierbak en/of duwbeugels. Indien
de producten los geoogst worden kunnen wij
de karren voorzien van oogstcontainer, in zij-,
onder- of bovenlosuitvoering.

HOOGWERKERS

Kwaliteit en
veiligheid op
hoogte
JBL

De JBL kar van Metazet FormFlex is een elektrische
gewasverzorgingswagen. De slimme constructie van de JBL kar zorgt
voor een optimale stabiliteit en is in een handomdraai eenvoudig te
verstellen in hoogte. Omdat het tijdens het verzorgen van het gewas
veelal niet nodig is om automatisch omhoog en omlaag te gaan is
het niet noodzakelijk om voor de meer geavanceerde hydraulische
hoogwerkers te kiezen.

M-Service

De M-Service is een unieke schaarlift die niet alleen over de buisrails,
maar ook over het betonpad of paden kan rijden. Vanaf het betonpad
rijdt u zo de buisrails op. Het is hierdoor een ideale tijdbesparende
hoogwerker voor bijvoorbeeld het scouten van planten en
onderhoudswerkzaamheden aan kas of gewas.

Bekijk hier de
video van de
M-Service

M-Lift

De M-Lift van Metazet FormFlex is een
hydraulische schaarlift en daardoor traploos in
hoogte verstelbaar. Door de extra lage opstap
en de betrouwbare technieken die gebruikt
zijn bij de ontwikkeling van de M-Lift, bent
u gegarandeerd van kwaliteit en veiligheid.
Omdat de maximale benodigde hoogte per
project en toepassing verschilt is de M-Lift
verkrijgbaar als 2, 3 of 4 schaar in verschillende
uitvoeringen.

SPUITMACHINES

Luchtondersteund
systeem voor een
beter spuitresultaat
Metazet FormFlex heeft, samen met het gespecialiseerde bedrijf
Micothon, een uitgebreid programma van spuitmachines ontwikkeld.
Een goed spuitresultaat wordt bepaald door vele technische en
plaaggebonden factoren. In de loop der jaren hebben wij hier veel
ervaring mee opgedaan waar u van kunt profiteren. U kunt alle vragen
over spuittechniek bij ons kwijt. Uw vragen worden dan besproken met
onze specialisten. Zij overleggen met u en bespreken uw specifieke
wensen en mogelijkheden. Wij verzorgen een totaaladvies en zorgen dat
dit probleemloos in uw bedrijf gaat werken. U bent dan verzekerd van
een voorstel dat gegarandeerd aansluit op uw bedrijfssituatie.

Bekijk hier de
video van onze
spuitmachines

Minder en beter spuiten

In de moderne gewasbeschermings-strategie dienen alle onderdelen,
dus zeker ook de spuittechniek, perfect in orde te zijn om het gewenste
doel te behalen. Elk gewas en elke onderneming stellen unieke eisen
aan deze spuittechniek om zeker te zijn van het allerbeste resultaat.

Micothon Spuittechniek

Micothon maakt gebruik van gepatenteerde, luchtondersteunde
spuittechniek en biedt u 79% beter spuitresultaat ten opzichte van een
standaard spuitmachine!

Besparing

Spuiten met onvoldoende resultaat
geeft onnodige kosten aan gewasbeschermingsmiddellen en daarnaast
minder opbrengst door groeischade, dus
dubbele kosten. U kunt daarom veel geld
verdienen met een goede spuitmachine. De
terugverdientijd is in sommige situaties zelfs
slechts 1 tot 2 jaar.

ELEKTRISCHE TREKKERS

Ergonomische en
veilige arbeidsomstandigheden
Naast automatische transportsystemen als de kettingbaan of de inductie
gestuurde M-Track levert Metazet FormFlex ook een uitgebreid pakket
aan handbediende elektrische trekkers om oogstwagens of personen te
transporteren.

Trike serie

De trike serie is een serie elektrische driewielers in verschillende
sterkten en bouwgrootten. Of u nu veel of weinig karren of gewicht wilt
transporteren, er is een trike in de door u gewenste sterkte. Door de vele
beschikbare opties kan de trike naar wens worden opgebouwd.

H-Serie

De H-Serie is een serie elektrische meeloop trekkers in verschillende
sterkten en bouwgrootten. Door de compacte bouwwijze zijn de H-serie
meelooptrekkers uitstekend geschikt voor kleine ruimtes.

Virto2

Virto2 is de opvolger van de in het oog springende modellen Virto en
VirtoS, maar dan robuuster, sterker en duurzamer dan zijn voorganger.
Met de Virto2 trekt en vervoert u eenvoudig zware lasten met een
snelheid tot 20 km/h. Diverse batterijconfiguraties en opties zijn
mogelijk, waarmee de Virto2 op uw wensen kan worden aangepast.

E-Nova

De E-Nova is ons nieuwste type elektrotrekker.
De E-Nova heeft een moderne uitstraling en
een compact bouw. Hierdoor is de E-Nova zeer
wendbaar, met een draaicirkel van slechts 1,8
meter. Voorzien van 3 hoge luchtbanden rijdt
de E-Nova soepel over zachte ondergronden.
De E-Nova is voorzien van een comfortabele
stoel met rugleuning. De bestuurder kan
gebruik maken van verstelling van de zitting.
Ook de hoogte van het stuur kan worden
aangepast. De E-Nova is comfortabel en heeft
bovendien een praktische lage instap.

INNOVATIES

Innovatieve
totaaloplossingen
over de hele wereld
IRIS! Scoutrobot

De scoutrobot kan de ontwikkeling van gewas-stress beter voorspellen
en biedt unieke intelligentie die de gewasbeschermingsinspanningen
efficiënter kan maken. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op
arbeid en gewasbeschermingsmiddelen en een vermindering van het
gewasverlies.

M-Flex

De M-Flex is een volledig autonoom rijdend voertuig, die door slimme
technologie de productiviteit verhoogd. Door de unieke manier van
navigeren zijn voor de inzet van de M-Flex geen aanpassingen aan de
omgeving nodig. Het is zelfs mogelijk om de M-Flex in een continue
veranderende omgeving in te zetten. Met een maximale snelheid van
1m/s en een nauwkeurigheid tot 1 mm, is de M-Flex een accurate en
dynamische logistieke oplossing. Door het modulaire platform is de
M-Flex in verschillende modellen uit te voeren.

Hommelkasten

Om hommels op de meest gunstige tijd te laten vliegen heeft Metazet
FormFlex voor de belichte teelt hommelkasten ontwikkeld. Na een
bepaalde tijd kunnen de kasten afgesloten worden. De hommels kunnen
dan nog wel terugkeren naar de kasten, maar niet meer uitvliegen.

En nog veel meer...

Met deze folder hopen wij u een goed beeld
te geven van onze mogelijkheden. Metazet
FormFlex levert echter nog veel meer.

Meer weten over onze
producten en systemen?
De specialisten van
Metazet FormFlex
staan voor u klaar!
+31(0)174 - 22 58 22
info@metazet.com
www.metazetformflex.nl
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