
Product Catalogus

Oplossingen voor intern transport



Kostenbesparend
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 efficiënter 
werken. Dit kan uw bedrijf dus een hoop kosten besparen.

Kwaliteit
Martin Stolze staat al sinds 1991 voor service en kwaliteit in 
intern transport. In onze eigen werkplaats produceren wij 
onder andere transportbanden, bufferbanden, 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. 

Maatwerk
Met onze eigen productiefaciliteit en jarenlange ervaring 
is Martin Stolze de juiste gesprekspartner, producent en 
leverancier in de totale automatisering van uw interne 
transport. Ook voor ongebruikelijke toepassingen kunt 
u bij ons terecht. Wij denken graag met u mee om uw 
werksituatie te verbeteren. Als dit niet mogelijk is met onze 
standaardoplossingen, kunnen onze engineers voor u een 
oplossing op maat ontwerpen.

Snelle levering en installatie
Het is mogelijk uw bestelling te leveren met een 
wagen uit ons eigen wagenpark. Deze zijn voorzien 
van een laadkraan waardoor een heftruck niet nodig 
is om uw levering uit de wagen te tillen. Ook kunnen wij 
u hierdoor een snelle levering bieden. 

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 chauffeurs. 
Zij zullen ook de werking duidelijk uitleggen, zodat 
u er direct mee aan de slag kan.

Service en support
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 alleen bij... 
Ook na de installatie helpen wij u met vragen, 
storingen, onderhoud en reparaties. 
Wij staan altijd direct voor u klaar!

Ons team bedenkt, ontwerpt, 
programmeert en produceert 

alles zelf. Op deze manier kunnen 
wij snel schakelen en uw project 
helemaal naar uw wens leveren. 

Martin Stolze neemt werk uit handen!



Intern transport Pot verwerking

Voor het bufferen 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.

Pottenwasser

Standaard- en maatwerk transportbanden

Rollenbanen

Ketting- en potvorken

Ketting- en potvorken maken het mogelijk om efficiënt te werken. U kunt 
bijvoorbeeld tijd besparen door meerdere potten tegelijkertijd van een 
transportband af te halen en weg te zetten met onze potvorken. De combinatie 
van een heftruck met een kettingvork zorgt voor een automatisch systeem om 
planten te verplaatsen en wijder te zetten. Hiermee krijgt u ook nog eens een 
gelijkmatige afstand tussen de potten. 
In ons assortiment hebben we ook diverse soorten uitzet-, vaste en handvorken, 
zowel standaard als op maat gemaakt. Informeer naar de mogelijkheden. 

De pottenwasser zorgt ervoor dat uw plantpotten keurig schoon zijn voor 
u ze aflevert bij uw klant. De potten worden doorgevoerd via de ingebouwde 
transportband met rvs-frame. Op de transportband worden de potten rondgedraaid, 
zodat de roterende borstel alle kanten van de pot moeiteloos met water kan reinigen. 
Het losgekomen vuil en water wordt netjes afgevoerd in de wateropvangbak. Zowel 
de snelheid van de transportband, de snaaraandrijving, die voor de rotatie van de pot 
zorgt, én de op- en neergaande beweging van de borstels zijn geheel naar wens in 
te stellen. 

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 specifieke 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.

Bochten & steunen

Met onze accessoires maakt u de bewerking, verwerking en transport van uw 
product zo gemakkelijk mogelijk. Zo zijn er snaarbochten en mechanische bochten 
ontwikkeld, die zorgen voor een soepele overgang van de transportbanden. En ook 
hebben we accessoires zoals de elektrische pottenteller en de stopafslag. 



Sorteren & Verpakken

De draaitafel is het ideale middel om eenvoudig producten te bufferen 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. 

De efficiënte 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.

Bufferband

DozentaperDraaitafel

Inpak- / verwerkingslijn

Een bufferband wordt toegepast om grote aantallen potten of trays te verzamelen en 
te zorgen dat het afvoerproces soepel verloopt. De potten of trays worden efficiënt 
gebufferd om ze daarna door bijvoorbeeld een potvork eenvoudig te verplaatsen. 
De banden zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kunnen worden uitgerust met 
een Stolze overduwer en/of verenkelband. 
Een bufferband in combinatie met een Stolze overduwer verzamelt de potten op 
een voorverzamelband. Nadat het ingestelde aantal potten is bereikt, worden ze 
doorgeschoven op de bufferband. Diverse programma’s kunnen door middel van 
een touchscreen eenvoudig worden ingesteld en opgeslagen.

De dozentaper maakt het afleveren van uw product in dozen veel 
eenvoudiger! Zonder dozentaper kost het veel tijd en opslagruimte om de 
zending voor te bereiden. De dozentaper plakt de boven- en onderkant 
tegelijkertijd dicht. U vouwt de doos, zet deze op een rollenbaan en plaatst 
het product erin. De dozentaper plakt hierna de doos dicht en het pakket is 
klaar voor verdere verwerking. De dozentaper is geschikt voor dozen tot 
80 cm hoog, 50 cm breed en voor elke lengte.

Wij creëren een werkplek die efficiëntie bevordert.



Grond distributie

De Flowerbag vuller is ontwikkeld om teeltzakken makkelijker en sneller met 
grond te vullen. De machine is makkelijk te vervoeren en op werkhoogte te 
plaatsen door middel van heftrucklepelkokers, welke onder de machine zijn 
gemonteerd.

Een oppotmachine is onmisbaar bij het oppotten van planten. Martin Stolze heeft 
hiervoor de oppotmachine 3030; uitermate geschikt voor elke oppotklus! Er zijn een 
aantal varianten van de 3030. Deze variëren bijvoorbeeld in lengte, steekmaat en aantal 
pothouders. De bediening van de oppotmachine gaat eenvoudig via een touch screen. 
De machine draait enkel, dubbel of om-en-om en is geschikt voor potten van 7 cm t/m 30 cm.
De capaciteit is tot 8.000 potten per uur (dubbel draaiend). We hebben een aantal 
accessoires ontwikkeld voor de Stolze 3030™. Zo zijn pothouders voor vrijwel alle potmaten 
leverbaar, evenals boren en bijbehorende boorplaten. Mocht u afwijkende wensen hebben, 
dan kunnen wij die onderdelen voor u produceren.

Voor het vullen van trays hebben wij een mobiele machine in ons assortiment. 
U kunt hiermee trays met een maximale breedte van 40 cm en een capaciteit 
van 1000 trays per uur verwerken.

Afstrooimachine

De Big bale breaker verwerkt geperste potgrond automatisch. De machine zorgt 
ervoor dat de potgrond in het juiste volume wordt verdeeld. Hiermee neemt de 
Big bale breaker dus veel zwaar werk uit handen. Een heftruck is niet nodig.

Oppotmachine 3030™

De afstrooimachine is geschikt voor het verwerken van bark en andere 
afstrooimiddelen in ronde en vierkante potten. Alles is zeer nauwkeurig in te stellen. 
Het gestrooide materiaal wordt verdeeld en de potten afgestreken. Het overtollige 
materiaal komt terug in de voorraadbak. De machine is zowel in een linkse als rechtse 
uitvoering verkrijgbaar en is mobiel door de gemonteerde wielen. Het is eenvoudig in 
te passen in elk systeem of elke opstelling met banden.

Flowerbag vuller Big bale breaker

Trayvuller



Waterdistributie Etikettering

Watergeefstation

Voor uw planten is het van levensbelang dat zij een bepaalde hoeveelheid 
water krijgen; niet te veel, maar zeker niet te weinig. Met ons watergeefstation 
kunt u per plant de gewenste hoeveelheid water geven. Het water geven kunt 
u op meerdere momenten inplannen, bijvoorbeeld na het oppotten, voor het 
afleveren of juist tussendoor. Het watergeefstation wordt standaard geleverd 
met vier broeskoppen, maar dit is naar uw wensen aan te passen. Ook heeft het 
watergeefstation een eigen transportband, zodat het meeste water binnen de bak 
blijft.

Dompelstation

Een dompelstation is speciaal ontwikkeld voor transporttrays om vanaf de onderkant te 
bewateren. Vlak voor het afleveren gaan de trays door de waterbak, waar de tray door 
een laagje water gaat. De transportbanden liggen onder water en zijn volledig uitgerust 
in RVS met waterbestendige lagers. De banddekken zijn uitgevoerd met snaren aan de 
onderkant om de trays te transporteren in het water.

Het handmatig bestickeren van uw producten kan een tijdrovende klus zijn. 
Onze stickermachine plakt snel en automatisch zelfklevende labels. 
Een stickermachine brengt zelfklevende labels aan en wordt standaard geleverd 
op een verrijdbaar frame, die u heel eenvoudig bij een bestaande transportband 
kunt plaatsen. Het frame is in hoogte verstelbaar, zodat u zelf kunt bepalen waar 
u de sticker plakt. De machine kan zelfs afgestemd worden op de gewenste 
hellingshoek, bijvoorbeeld bij het bestickeren van een pot. Zowel de afvoersnelheid 
als doorvoerlengte is door de draaiknoppen eenvoudig in te stellen. Uw stickers 
worden dus altijd recht en op de gewenste plek geplakt.

Stickerdispenser

Stickermachine

Ultrasoon Etikettenlasser

Onze stickerdispensers werken erg eenvouding. Een stickerdispenser plaatst 
automatisch een nieuwe sticker. Hierdoor kan er achter elkaar door gewerkt 
worden. Het grote voordeel van deze machine is dat je een hand minder nodig 
hebt voor het bestickeren van uw producten, daardoor kan bijvoorbeeld direct de 
pot worden schoongemaakt of overhangend blad worden verwijderd. 

Met onze Ultrasoon etikettenlasser worden de etiketten door middel van ultrasone 
trillingen aan de pot vast gesmolten, zodat de etiketten niet meer losraken of 
verschuiven. De etiketten kunnen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant 
van de pot worden vastgemaakt. De etikettenlasser kan eenvoudig aan een 
bestaande transportband worden gemonteerd.



Martin Stolze b.v.
Leemidden 6, 2678 ME De Lier

T +31 (0) 174 518 113

info@martinstolze.nl
www.martinstolze.nl

Martin Stolze
Maakt werken makkelijk!

Totaal-oplossingen
Martin Stolze
De producten van Martin Stolze zijn met elkaar te combineren. Deze kunnen we naar wens voorzien 
van bijvoorbeeld werktafels, weegschalen en verlichting. Denk bijvoorbeeld ook aan verschillende 
banden boven elkaar, om producten aan en af te voeren. Hierdoor kunnen we efficiënte productie- 
en verwerkingslijnen produceren. Met deze systemen verplaats je het product, maar niet je 
werknemers. Dit kan veel tijdswinst opleveren!

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.


