Zachtfruit

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.

ZACHTFRUIT

Systemen en
producten voor de
zachtfruitteelt
De vraag naar zachtfruit heeft de afgelopen jaren een enorme boost
gekregen. De consument heeft het zachtfruit ‘herontdekt’. En waarom
ook niet? Het zachtfruit biedt een mooie variatie aan heerlijke en
gezonden producten. Steeds meer kwekerijen maken daarom de
overstap naar het zachtfruit. Zij hebben immers al de kennis in huis
voor de ideale klimaatregeling en bemesting. Echter, de zachtfruitteelt
is extra kwetsbaar (o.a. voor ziekten en plagen), beperkt houdbaar en
arbeidsintensief.
Bij Metazet FormFlex weten wij precies wat er komt kijken bij de teelt
van zachtfruit en bieden daarom totaaloplossingen met systemen en
producten waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid en
arbeidsintensiviteit van deze teeltsoort. Wij bieden fruitkwekers over heel
de wereld alles wat nodig is op het gebied van kasinrichting en het intern
transport om de kweker hierin te ondersteunen en de basis te leggen
voor een succesvolle teelt!

Zoekt u de ideale teeltoplossing voor de teelt
van zachtfruit?
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!
Hieronder een overzicht met voorbeelden van producten en systemen
die wij leveren voor de kasinrichting:

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

TEELTGOOTSYSTEEM

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.

Ophanging en ondersteuning

Metazet FormFlex biedt u een compleet en uitgebreid assortiment ophang- en
ondersteuningsmaterialen. 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 ondersteunings- en 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.
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.

Voordelen telen op goten:
Bekijk hier een
video over onze
teeltgootsystemen

	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.

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.
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. Hierdoor “groeit” de verwarming mee met
uw gewas waardoor u optimaal gebruik maakt van uw verwarming en de
groei van uw gewas stimuleert.

Swingsysteem

Voor een betere benutting van uw teeltoppervlakte en dus een hoger
rendement is ons swingsysteem de ideale oplossing. Dit systeem
is toepasbaar in nieuwe én bestaande kassen en is gemakkelijk te
installeren. Het creëert een ideale werkhoogte en werkruimte en de
investering ervan is relatief laag.

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.

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

SYSTEMEN EN PRODUCTEN

Totaaloplossingen
voor zachtfruit
over de hele wereld
Voor de teelt van aardbeien produceren en leveren wij tevens
onderstaande systemen en producten:

Buisrailsysteem

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.

Spuitmachines

Voor een uiterst efficiënte ziektebestrijding gebruikt u onze vol- of semiautomatische spuitmachines met gepatenteerde Micothon spuittechniek.

Logistieke systemen
• Elektrische karren
• Oogstwagens
• Hoogwerkers
• Inductie systemen

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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