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Totaal-oplossingen
Martin Stolze
Is intern transport voor uw bedrijf een grote kostenpost? Door uw interne transport te automatiseren heeft u minder 
personeel nodig en kunt u daarnaast ook nog sneller en e�  ciënter werken. Dit kan uw bedrijf dus een hoop kosten 
besparen.

Martin Stolze staat al sinds 1991 voor service en kwaliteit in intern transport. In onze eigen werkplaats produceren wij 
onder andere transportbanden, bu� erbanden, hoofdbanden, oppotmachines, rollenbanen, watergeefstations, ketting- 
en potvorken, grondtransportbanden en toebehoren. Deze verschillende systemen kunnen worden gecombineerd 
en voorzien van een complete aansturing. Wij helpen u graag met het begeleiden en uitvoeren van uw totaalproject. 

Service en kwaliteit staan bij ons voorop. Dat ervaart u zowel voor, tijdens als na de levering van onze oplossingen 
en producten. Wij luisteren naar uw vraag, bedenken een oplossing en gaan aan de slag. Maar daar blijft het niet bij... 
Ook na de installatie helpen wij u met vragen, storingen, onderhoud en reparaties. Wij staan altijd direct voor u klaar!

Verhuur
Ook hebben wij een groot aantal transportbanden, stickermachines, dozentapers en toebehoren te huur. 
De gehuurde producten kunnen bij u bezorgd en afgesteld worden door onze kundige chau� eurs. 
Zij zullen ook de werking duidelijk uitleggen, zodat u er direct mee aan de slag kan.

Wilt u meer informatie over een van onze producten 
of wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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De e�  ciënte en ergonomische inpaklijnen van Martin Stolze 
zijn speciaal ontworpen voor diverse werkzaamheden zoals 
het aanvoeren van bulkverpakking, overpakken en het 
afwegen en afvoeren van zowel kleinverpakking als de lege 
bulkverpakking. Hiervoor zijn vele opstellingen mogelijk; 
werktafels aan één zijde of beide zijden, alles in ‘lijn’ of  
aangepast naar de ruimte en werkmethode. 
De inpaklijnen worden geheel naar wens en op maat gemaakt. 
De producten van Martin Stolze zijn met elkaar te combineren. 
Deze kunnen we naar wens voorzien van bijvoorbeeld 
werktafels, weegschalen en verlichting. Met deze systemen 
verplaats je het product, maar niet je werknemers. Dit kan veel 
tijdswinst opleveren! 

Draaitafels
De draaitafel is het ideale middel om eenvoudig producten 
te bu� eren en handmatig te verwerken. We produceren 
verschillende draaitafels. De tafels zijn variabel in snelheid 
en voorzien van een PE, RVS of houten draaiplateau in 
verschillende diameters. Uiteraard kunnen de draaitafels 
geïntegreerd worden in systemen of inpaklijnen. 

Werktafels
De werktafels zijn in vele varianten en met diverse opties 
verkrijgbaar. De werktafels worden op maat gemaakt en 
kunnen daardoor op elke werkwijze worden afgestemd.
Daarnaast worden de tafels desgewenst voorzien van 
uitsparingen, bijvoorbeeld voor een weegschaal of een 
vuilafvoer. Ook kunnen de tafels worden voorzien van een TL 
of led licht.

Verpakkingsmachines en weegschalen
Voor het installeren van producten als sealmachines, fl ow-
packinstallaties of weegapparatuur, werkt Martin Stolze b.v. 
samen met gerenommeerde leveranciers. Dit maakt het 
mogelijk om de installaties te integreren in een e�  ciënte 
verpakkingslijn. 

Rollenbanen
Voor het bu� eren en voor het soepel doorvoeren van 
producten kan in bepaalde gevallen gebruik worden 
gemaakt van rollenbanen. We produceren lichtgewicht 
en onderhoudsvrije rollenbanen geheel naar uw wens. 
We kunnen snel leveren, omdat we rollenbanen zelf 
produceren, standaard met een steek van 62,5 mm, 
83,3 mm, 100 mm of 125 mm in verschillende breedtes.

Transportbanden
Onze transportbanden worden toegepast voor het 
intern verplaatsen van uw producten. De banden zijn 
te gebruiken in inpaklijnen om bijvoorbeeld bloemen 
en planten te verpakken. Voor specifi eke toepassingen 
produceren wij systemen op maat. Om het intern 
transport zo goed mogelijk te laten verlopen hebben 
wij verschillende soorten transportbanden. Zo is er de 
EasyMax, dit is een modulair systeem van verplaatsbare 
transportbanden. Voor vaste opstellingen hebben we 
onder andere de Power Conveyor voor zware producten 
en de Conveyor Max voor lange afstanden. Ons aanbod 
is uitgebreid en gevarieerd.
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