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MULTITUBE ENGINEERING B.V. 

JAN VERHEES
CEO

ADVIES, ONTWERP EN LEVERING VAN 
WERKPLEK- EN MAGAZIJNINRICHTING

Wij adviseren, ontwerpen, assembleren en leveren 
magazijninrichting met onze twee modulaire 
bouwsystemen, Multitube en Squaretube. Met 
deze systemen en creatieve engineers zijn we in 
staat om voor vrijwel ieder product of proces een 
oplossing te realiseren. Dit doen we uit voorraad 
en met ons eigen assemblage team. Wanneer we 
beide systemen combineren ontstaat er een wagen 
met een slanke en eenvoudig aanpasbare opbouw 
die over een krachtig onderstel beschikt. 

Met onze jarenlange ervaring hebben wij alles in 
huis om je logistieke processen en warehouse 
inrichting te optimaliseren. 

“ 
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GRIPPING
Het grippatroon zorgt voor 
gelijkmatige en optimale
klemming om de buis.

STANDAARDISATIE
Door (her)gebruik van standaard 
componenten blijven oplossingen 
flexibel.

ZWALUWSTAARTVERBINDING
Verbinders grijpen in elkaar 
en zijn hierdoor makkelijk te 
monteren en verstellen.

T-MOER
Deze speciale moer valt in 
de verbinder en zorgt voor 
eenvoudige montage en meer 
schroefdraadcontact.
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KOKERS
De basis bestaat uit robuuste 
vierkante stalen kokers van 
80x80X3 mm.

MONTAGEPLATEN
Er zijn diverse montageplaten beschiktbaar, 
deze zijn 4 mm dik. 

ZESKANTBORGFLENSMOERS
Borgflensmoeren zorgen voor een extra 
sterke verbinding waardoor de moer niet los 
gaat door trillingen. 

Buizen, buisverbinders, rollenrails, wielen en enkele bevestigingsmaterialen vormen de basis van Multitube. De onderdelen 
zijn herbruikbaar en het systeem is eenvoudig in gebruik. Door het toevoegen van accessoires zoals: werkbladen, verlichting 
en gereedschapsborden ontstaat er een oplossing.

MAGAZIJNSTELLINGEN

TOEPASSINGEN MET MULTITUBE

MAGAZIJNKARREN

ROLLENBANEN WERKTAFELS

SLOTBOUTEN
M10 slotbouten waarborgen 
een solide verbinding en 
voorkomen krassen door de 
gladde ronde boutkop. 

De basis van Squaretube bestaat uit vierkante stalen kokers en hoekplaten. Door het toevoegen van functionele componenten 
zoals koppelarmen, vorkkokers, duwbeugels en geveerde wielen creëren we een oplossing voor efficiënt intern transport. 

PALLETONDERWAGENS

TOEPASSINGEN MET VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK SQUARETUBE

ETAGEWAGENS ORDERVERZAMELWAGENS

EPT PICK WAGENS



ONZE MISSIE
Met creatieve ideeën en passie voor 
innovatie, adviseren en realiseren wij 
industriële oplossingen afgestemd op het 
proces en wensen van de klant. 

Wij verdiepen ons in je situatie en 
branche om de beste oplossing te bieden 
en een partner met toegevoegde waarde 
te zijn én blijven. 

Kenmerken van onze organisatie zijn 
professionaliteit, oog voor detail, 
snelheid, betrouwbaarheid en een 
nauwe samenwerking met onze klanten 
én leveranciers. Hierbij is maatwerk 
en flexibiliteit onze standaard. Met 
duidelijke tekeningen, offertes en 
levertijden voorkomen we verrassingen 
en leveren we direct inzetbare 
oplossingen afgestemd op jouw wensen 
en proces.

LEON COOLEN
CFO

DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN  
MAATWERK MAGAZIJN- EN WERKPLEKINRICHTING

WIJ ZIJN MULTITUBE
Multitube Engineering B.V. heeft zich 
sinds 2010 ontwikkeld van groothandel 
in “Lean Manufacturing Hardware” tot 
de partner en specialist voor engineering 
en assemblage van magazijn- en 
werkplekinrichting. 

Het overgrote deel van onze producten 
en oplossingen komen terecht in de 
maakindustrie en distributiecentra, in 
sectoren waar productiviteit, ergonomie 
en productflow van groot belang zijn om 
rendabel te kunnen produceren, ook bij 
kleine series.

Inmiddels maken jaarlijks meer dan 
500 toonaangevende opdrachtgevers 
door heel Europa gebruik van onze 
engineering, montage service en 
onderdelen assortiment.

TOTAALLEVERANCIER
Ons aanbod van producten en diensten 
komt voort uit innovatie, samenwerking 
en klantbehoefte.  Wij ontwerpen 
oplossingen en maatwerk onderdelen 
om jouw producten, efficiënt en 
verantwoord te transporteren, beheren en 
assembleren. 

De ontwikkeling en introductie 
van Squaretube heeft ons een 
totaalleverancier gemaakt voor 
werkplek- en magazijninrichting voor 
de industrie en logistiek. Klanten door 
heel Europa profiteren van de vele 
mogelijkheden bij één specialist en 
partner. 

+ 500 KLANTEN
15 LANDEN

 7

Het begin
Leon start Multitube

2010

2014
Private label producten

2020
Nieuwbouw 3750m2

2021
Lancering Squaretube & 
ISO 9001 gecerfiticeerd 

2016
Verhuizing naar 1200m2

2018
Toepassen aangedreven wiel

2015
Start ontwikkeling 
universeel accupack

2012
Officieel internationaal
importeur

2022
Uitbreiding 320m2 
kantoorruimte

2011
Lancering eigen webshop



8   9

BREED INZETBAAR EN UNIFORMITEIT
Multitube is hét systeem voor vrijwel alle benodigde 
werkplek- en magazijninrichting. Uniformiteit en 
flexibiliteit op de werkvloer zijn gewaarborgd. 

MODULAIR SYSTEEM 
Groot aanbod van krachtige,
uitwisselbare onderdelen 
en slimme accessoires. 

DUIDELIJKE TIJDWINST
Sneller gewenste oplossingen en aanpassingen 
realiseren voor een betere materiaalstroom.
Boek sneller resultaat!

SERVICE EN KWALITEIT
Onze specialisten helpen u vakkundig 
en snel. Ons assemblage team zorgt voor
een correcte montage en tijdige levering.

Voordelen van Mulitube  9
MAATWERK
Klantspecifieke oplossingen

KWALITEIT
Private label producten

SERVICE
Advies, ontwerp & montage

De projectmanagers stemmen jouw wensen met ons af waarna wij deze omzetten tot een ontwerp. Nadat wij 
goedkeuring hebben ontvangen van de klant worden de ontwerpen gebruikt voor een goede doorstroom van 
het assemblageproces. Al onze ontwerpen worden met zorg getekend, geproduceerd en geassembleerd. 

YOURI VAN GEMERT
DESIGN ENGINEER 

“ “ 

VOORDELEN  
VAN MULTITUBE
ALS PARTNER

VAN IDEE NAAR REALISATIE
VAN PROBLEEM TOT OPLOSSING

VOOR PROTOTYPES EN SERIES
SPECIALISTEN ALS SPARRINGSPARTNER
> 7000 PROJECTVOORBEELDEN

KOSTENBESPAREND
Gunstige prijzen, hergebruik van onderdelen en reductie 
van kosten voor het ontwikkel- en aankoopproces zorgen 
voor aanzienlijke besparingen.

€

IDEE EN ONTWERP
Ons team van technici denkt praktisch met je  mee en 
levert het ontwerp wat u nodig heeft. Voor klanten zijn 
STEP bestanden van standaard onderdelen beschikbaar. 



ONZE AMBASSADEURS

Ons team staat iedere dag voor je klaar om je te voorzien van de meest innovatieve en 
probleemoplossende toepassingen. Via onze webshop voorzien we je van de juiste informatie. 
Uiteraard verwelkomen we je ook graag bij ons bedrijf in Weert. Door middel van een rondleiding door 
de werkplaats en showroom maak je kennis met Multitube. 
JEFFREY TIMMERMANS
INTERNAL SALES

“ “ 

HUN ERVARINGEN
ü Vakkundig advies door ervaren specialisten
ü Ruim assortiment met online bestelgemak
ü Korte levertijden door levering uit eigen voorraad
ü Uniformiteit en inkoopvoordeel door de vele mogelijkheden van één bouwsysteem
ü Gebruiksvriendelijke en ergonomische oplossingen
ü Handige montage instructies en video’s 
ü Creatieve design engineers maken de beste ontwerpen

MULTITUBE STAAT VOOR 
EXPERTISE, KWALITEIT EN LEVERBETROUWBAARHEID

10  



WAAR WE ÉCHT GOED IN ZIJN,

HOOGTE
 VERSTELBAAR

MAATWERK OPLOSSINGEN

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

5S OPLOSSINGEN

COMPACTE OPSLAG

ERGONOMISCHE 
WERKPLEKKEN

GEBRUIKSVRIENDELIJKE MAGAZIJNKARREN OP MAAT

VAN IDEE NAAR REALISATIE VOOR PROTOTYPES EN SERIES

MONTAGEKARREN

LEAN WERKCELLEN

Iedere situatie is anders en dit kan vragen voor een unieke oplossing. Door onze modulaire bouwsystemen zijn wij in staat om iedere 
gewenste oplossing modulair te realiseren. Onze deskundige adviseurs met jarenlange ervaring denken graag met je mee van idee en 
ontwerp tot realisatie. 

MAATWERK IS ONZE STANDAARD

ORDERVERZAMELKARREN



JOUW PRODUCT, 
GOED BESCHERMD
Met diverse materialen beschermen wij je producten. Wij leveren allerlei producten en toebehoren die aansluiten op ons buissysteem om je 
producten zonder schade te kunnen transporteren of opslaan. 

3D GEPRINTE ONDERDELEN

DIVERSE KUNSTSTOF PLAATWERK

BORSTELS

(ESD) WERKTAFELMAT

PVC SLANG BUISFOAM ESD GESCHIKTE OPLOSSINGEN

ESD ROLLENRAILS

RUBBER DEMPING

AFSCHERMING VAN PRODUCTEN

VOOR IEDER PRODUCT EEN PASSENDE OPLOSSING

14  



5S IMPLEMENTATIE
Betere processen beginnen met een 5S werkplek. 5S maakt deel uit van Lean Manufacturing wat staat voor efficiënt werken vanuit 
een overzichtelijke, gestructureerde werkplek. Multitube beschikt over een uitgebreid assortiment gereedschapsborden en haken, 
productidentificatie en vloermarkering die hieraan bijdragen. Ook voor bedrukte whiteboarden ben je bij ons aan het juiste adres.

GEREEDSCHAPSBORDEN EN HAKENBEDRUKTE WHITEBOARDSPRODUCTIDENTIFICATIE 

GEREEDSCHAPSBORD

DIVERSE KWALITEITEN VLOERBELIJNING

BUIS KLEURCODERING
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ONDERDELEN 

STARTEN MET MULTITUBE 

WIM VAN DE KRUIJS
PROJECT ENGINEER

BESTEL JE ONDERDELEN
EENVOUDIG VIA ONZE WEBSHOP

Buizen, buisverbinders, 
rollenrails, wielen en enkele 
bevestigingsmaterialen vormen de 
basis van Multitube. Bezoek onze 
webshop voor het gehele assortiment 
en als inspiratie voor je eigen 
projecten. 

“ Ons modulaire buissysteem is eenvoudig in 
gebruik waardoor jezelf je gewenste oplossing 
kan realiseren. Ontwerp je oplossing met een 
schets, selecteer en bestel onderdelen in de 
webshop en je bent klaar om te starten. Heb 
je niet de tijd of de vaardigheden om zelf aan 
de slag te gaan? Of heb je gewoon snel een 
oplossing nodig? Dan staat ons team voor je 
klaar. 

“ 
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VOORDELEN WEBSHOP ACCOUNT 

ü Offertes op maat
ü Betalen op rekening 
ü Order historie
ü Meerdere contactpersonen per relatie
ü Kortingsmogelijkheden

WAT JE ALTIJD VAN ONS KAN VERWACHTEN

ü Levering uit voorraad  >  Snelle levering
ü Vakkundig advies

STARTEN MET MULTITUBE: INTRODUCTIE EN TRAINING OP LOCATIE

Bij aankoop van een trainingspakket is een eendaagse training door medewerkers van Multitube Engineering B.V. inbegrepen. Zij zullen 
op locatie een training geven over het effciciënt, veilig  en kostenbewust assembleren met Multitube. De inhoud van het startpakket is 
afhankelijk van de oplossingen die je wilt realiseren en het budget. Deze pakketten worden op maat samengesteld. Met de voorbeelden en 
uitgebreide toelichting op de website kunnen jouw collega’s hierna ook zelf creatief aan de slag.

WEBSHOP VOOR 
OPLOSSINGEN EN ONDERDELEN
In onze webshop is het eenvoudig om onderdelen en gestandaardiseerde oplossingen te bestellen. 
Met een webshop account profiteer je van de vele voordelen.

RUIME VOORRADEN VAKBEURZEN

Naast geassembleerde oplossingen bieden we ook de 
mogelijkheid om oplossingen in KIT-vorm te bestellen. Indien 
gewenst ontvang je dan een montagetekening, profielen op maat 
en losse onderdelen waarmee je eenvoudig zelf de oplossing kan 
assembleren. 

LEVERING UIT VOORRAAD KENNISMAKINGSPAKKET EN CATALOGUS

OF NEEM EEN KIJKJE BINNEN MULTITUBE
We geven je graag een kijkje binnen onze organisatie. Voor inspiratie én gebruikerservaring ben je ook van harte welkom in onze showroom 
en montageafdeling. Wij verwelkomen je graag op afspraak! Ook zijn we regelmatig als exposant aanwezig op diverse vakbeurzen waar we 
je graag te woord staan. 

WEBSITE
VOL MET INSPIRATIE 
Onze website biedt naast het bestellen van onderdelen en 
oplossingen ook inspiratie. Op onze inspiratiepagina’s vind 
je diverse gerealiseerde projecten die je kunt gebruiken als 
voorbeeld voor je eigen toepassing. Deze projecten kun je 
gebruiken als referentie voor je aanvraag bij onze project 
managers.  

Van advies tot ontwerp en van assemblage tot 
levering. Het team van Multitube Engineering 
B.V. doet dit met aandacht en zorg.

VRAAG HIER JE 
KENNISMAKINGSPAKKET AAN

SCAN MIJ

20  
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ADVIES, ONTWERP EN OFFERTE

JOUW FLE     IBELE
AFNAME MOGELIJKHEDEN

MAATWERK OPLOSSINGEN
Iedere situatie is anders en vraagt om 
een unieke oplossing. Onze deskundige 
adviseurs met ruime ervaring denken 
graag met je mee van ontwerp en 
budgetindicatie tot installatie. 

WEBSHOP STANDAARDS
Bestel een standaard artikel in onze 
webshop en vul deze aan met de 
gewenste accessoires. Zo ontstaat er 
een modulaire oplossing die voldoet 
aan al je wensen. 

ONDERDELEN
Ontwerp je eigen oplossing, bestel de 
onderdelen in onze webshop en assembleer 
zelf. Indien gewenst verzorgen wij bij 
afname van een trainingpakket een training 
op locatie. 

ONDERHOUD

ADVIES & ONTWERP
Vaak volstaat een simpele schets en onze technische documentatie om te komen tot een oplossing. Mocht je beschikken over CAD-software 
dan zijn er step-files beschikbaar voor eigen gebruik. Je kunt ook gebruik maken van de design sevice waarbij onze projectmanagers en 
engineers je adviseren en in korte tijd de door jouw benodigde oplossingen ontwerpen of configureren.

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract plegen onze monteurs periodiek preventief onderhoud. Zo blijven de oplossingen ten alle tijden 
optimaal presteren en wordt je volledig ontzorgd.

COMMERCIËLE AANSPREEKPUNTEN
Wij zijn Multitube, een Nederlands engineering en assemblage bedrijf met fanatieke en creatieve specalisten voor klant specifieke 
werkplaats- en magazijninrichting en interne logistieke oplossingen. 

TIJDENS EEN BEZOEK OF GESPREK 
INVENTARISEREN WE DE WENSEN
OP BASIS DAARVAN ONTWERPEN WE 
EEN MAATWERK OPLOSSING

EFFICIËNTE ASSEMBLAGE

EIGEN BEWERKINGSMACHINES EINDCONTROLES

RICK VAN EYCK JAN VERHEES LEON COOLEN
Sales manager Project manager / CEO Project manager / CFO

rickvaneyck@multitube.nl
+31 495 222 203

janverhees@multitube.nl
+31 495 222 202

leoncoolen@multitube.nl
+31 495 222 201

Project engineer
WIM VAN DE KRUIJS JEFFREY TIMMERMANS

Internal sales
wimvandekruijs@multitube.nl
+31 495 222 210

jeffreytimmermans@multitube.nl
+31 495 222 222

Wanneer je compleet ontzorgt wilt worden zodat jij je kan blijven focussen op jouw primaire bedrijfsprocessen. Dan voorzien we je van 
advies, een ontwerp, assemblage en levering van “ready to use” oplossingen. Op deze manier zijn de oplossingen direct inzetbaar binnen je 
bedrijfsvoering. Indien gewenst of noodzakelijk verzorgen wij ook nog installatie op locatie.

TURN KEY, VOLLEDIGE ONTZORGING



RICK VAN EYCK
SALES MANAGER

“ 

MAGAZIJNINRICHTING 

“ 

MAGAZIJNSTELLINGEN

MAGAZIJNKARREN

SQUARETUBE

WERKTAFELS

ROLLENBANEN

Multitube voorziet bedrijven van 
modulair op maat vervaardigde 
magazijninrichting. Bij ons vind je alle 
elementen die je nodig hebt bij één 
partner die gespecialiseerd is in zowel 
standaard als maatwerk oplossingen. 

INPAKTAFELS

Onze magazijn- en werkplekinrichting wordt 
gerealiseerd met het Multitube buissysteem 
en/of Squaretube systeem. Werktafels, 
magazijnstellingen, magazijnkarren en rollenbanen 
zijn o.a. structureren die met het Multitube 
buissysteem worden geconstrueerd. IJzersterke 
wagens worden gebouwd met het Squaretube 
(en Multitube) systeem. Dit zijn revolutionaire 
zwaarlastwagens op het gebied van material 
handling. 

Het efficiënt organiseren van assemblage, 
verpakken en intern transport gaat gepaard met 
talrijke uitdagingen. Ik denk samen met mijn 
collega’s graag met je mee om hier een passende 
oplossing voor te ontwerpen en leveren. 
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DOORROLSTELLINGEN

LEGBORDSTELLINGEN

KANBANSTELLINGEN

MAGAZIJNSTELLINGEN 
Wij beschikken over een breed gestandaardiseerd assortiment 
magazijnstellingen. Naast deze standaard modellen is het 
ook mogelijk om magazijnstellingen op maat te bestellen. 
Afwijkende maten? Schuine of vlakke legborden? Wielen of 
stelvoeten? Aanvullende accessoires? Alles is mogelijk!

 27



DOORROLSTELLINGEN

DIVERSE UITVOERINGEN VAN DOORROLSTELLINGEN EEN GROTERE GRIJPOPENING DOOR GEKNIKTE UITGIFTE

PICKZONE VOOR BAKKEN BOVEN PALLETS

MINDER LOPEN
KORTERE GRIJPTIJDEN
MINDER PICKFOUTEN

Stalen assen
Robuuste rollenbaanrail met 
een hoog draagvermogen.

Geleiding
Voorkomt het mixen van 
producten en zorgt voor een 
goede flow.

Rollenrail steun
Ondersteunt en voorkomt 
verschuiving.

40 en 80 mm rollenrailsysteem
Onze rollenrails is verkrijgbaar 
in een 40 en 80 mm systeem, 
en in diverse roltypes.

MAXIMALE OPSLAG CAPACITEIT

ROBUUSTE ETIKETTENHOUDERS VOOR PRODUCTIDENTIFICATIE

Wil je de inrichting van jouw werkplaats verbeteren en zo de 
productiviteit verhogen? Kies dan voor de doorrolstellingen van 
Multitube. Met een ruimtebesparing van maar liefst 60%, minder 
pickfouten, kortere grijptijden én een veilige werkomgeving zorgt 
de doorrolstelling voor meer efficiëntie en productiviteit in de 
werkplaats. Deze voordelen laten je logistieke processen binnen 
mum van tijd weer “op rolletjes lopen”.

ERGONOMISCHE PRESENTATIE VAN PRODUCTEN

28   29
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OVERSTEKENDE UITGIFTE VOOR HET 
VERKORTEN VAN DE GRIJPAFSTAND

TRAPSGEWIJZE UITGIFTE VOOR HET
ERGONOMISCH PICKEN VAN ARTIKELEN

OPLOSSINGEN WAARMEE ALLES
OP ROLLETJES LOOPT

“ 

“ 

ROLLENBAANBED OF KANAALSCHEIDING
Kanaalscheiding over de gehele diepte geeft een duidelijke 
kanaalindeling, maar werkt bij kartonnen dozen ook als 
remvoorziening. Om die reden wordt vaak ook voor een 
rollenbaanbed gekozen. Dit geeft ook meer flexibiliteit bij snel 
wisselende producten of veel varianten.

HELLINGSHOEK EN KANAALLENGTE
Een doorrolstelling werkt op basis van zwaartekracht. Zet een 
doos of transportbak met een bepaald gewicht op een hellende 
rollenbaan en deze rolt naar het laagste punt tegen een eindstop. 
Hoe lichter de productdrager, hoe steiler de helling en andersom. 
Ook productdragers met minder goede roleigenschappen 
verlangen een steilere hellingshoek. De juiste helling is bereikt 
als een doos bij aanvullen in een leeg kanaal rustig naar voren rolt 
en bij het wegnemen van de eerste doos in een gevuld kanaal de 
volgende dozen zelfstandig naar voren rollen. 

HET ONTWERP VAN EEN 
DOORROLSTELLING
Met Multitube kan vrijwel elk gewenste doorrolstelling 
worden ontworpen en geproduceerd met een gering aantal 
basiscomponenten. Een stelling wordt ontworpen op basis van 
de productafmetingen en het productgewicht. Hieruit volgen 
parameters als kanaalbreedte en kanaaldiepte en draagvermogen 
per doorrolniveau. 

SNELHEID
KOSTENBESPARING
RUIMTEBESPARING
MINDER ARBEIDSINTENSIEF

SCHEIDING OFFSET

SCHEIDING RECHT

SCHEIDING SPOORKRANS

ROLLENRAIL BED
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LEGBORDSTELLINGEN
Legbordstellingen zijn ideaal voor het opslaan van lichte goederen, zoals kleine producten en dozen, die handmatig in stellingen moeten 
worden geplaatst. Onze stellingen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en multi-inzetbaar in jouw bedrijfsvoering. Daarnaast zijn diverse 
toebehoren zoals vakverdelers, eindaanslagen en labelhouders beschikbaar via onze webshop.

GROOT ASSORTIMENT LEGBORDEN
Legborden kunnen vlak of onder een hoek worden gemonteerd. Ons standaard assortiment legborden is 

beschikbaar in de volgende afmetingen: 

750 1000 1300 1500 1700

300 X X X

400 X X X X X

500 X X X X X

600 X X X X X

800 X X

LE
GB

OR
DD

IPE
TE

  (M
M)

LEGBORDLENGTE (MM)

MET VAKVERDEELSCHOT

FIFO LEGBORDSTELLING

LEGBORDSTELLING OP STELVOETEN

VERRIJDBARE LEGBORDSTELLING

LEGBORDSTELLINGEN OP MAAT ENKELZIJDIG TE BELADEN LEGBORDSTELLING

LEGBORDSTELLING OP STELVOETEN
Een statische legbordstelling zet je één keer vast en blijft op z’n 
plek. Dit type legbordstelling steunt op stelvoeten die zorgen voor 
stabiliteit.

LEGBORDSTELLING OP WIELEN
De verrijdbare legbordstelling heeft als grote voordeel natuurlijk 
de mobiliteit. Je bent niet aan één plek gebonden waardoor je de 
producten én de stelling eenvoudig kan verplaatsen.  

ZELFKLEVENDE ONDREUNINGSMAT
Deze ondreuningsmat zorgt ervoor dat het legbord significant 
minder geluid maakt. Dit komt doordat de mat de trillingen die 
ontstaan tijdens het rijden, of het opleggen van een product doet 
dempen. 



KANBANSTELLINGEN
Het kanban systeem wordt veel gebruikt in een Lean omgeving 
en is een effectieve methode om je voorraad efficiënt te beheren. 
Een goed ingericht kanban systeem zorgt voor een flow waarbij je 
voorraad just-in-time wordt aangevuld. 

VOORDELEN MULTITUBE 
KANBANSTELLING
ü Traploos te verstellen
ü Hoogte en hoek flexibel aanpasbaar
ü Optioneel verrijdbaar
ü Compacte bouwvorm

ONDER PALLETSTELLING

SEPERATIEBEUGEL
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WERKTAFELS 
Of je nu kiest voor standaard of maatwerk, alle 
werktafels van Multitube worden geconfigureerd vanuit 
een groot scala aan gestandaardiseerde oplossingen. 
Door het modulaire principe kunnen de tafels te alle 
tijden worden uitgebreid en worden aangepast aan je 
eigen wensen en behoeftes. 

MONTAGETAFELS

WERKTAFELS ALS 
ASSEMBLAGECEL

HOOGTE VERSTELBARE 
WERKTAFELS
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MONTAGETAFELS
Naast maatwerk werkplek oplossingen leveren wij ook 
gestandaardiseerde montagetafels. Deze serie tafel varianten 
sluiten in veel gevallen aan bij de dagelijks te verrichten 
werkzaamheden en kunnen volledig worden voorzien van een 
groot aantal accessoires zoals gereedschapswanden, verlichting, 
wielen en monitorarmen. 

WAAROM KIEZEN VOOR MONTAGETAFELS 
VAN MULTITUBE?

VERRIJDBARE WERKTAFEL MONTAGETAFEL OP MAAT

OPTIONEEL MET LADES

ü Kwaliteit - Wij werken enkel met de meest geschikte 
materialen die aan al jouw logistieke en 
ergonomische wensen voldoen. 

ü Service -

ü Maatwerk - Persoonlijke wensen en eisen staan bij ons 
centraal. Wij leveren een op maat gemaakt 
product dat perfect aansluit op jouw 
behoeften. 

Wij bieden deskundig advies, een volledig op 
maat gemaakt 3D-ontwerp en zorgen voor 
een snelle levering

VOORZIEN VAN DIVERSE ACCESSOIRES
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EENVOUDIG JE IDEALE 
WERKTAFEL SAMENSTELLEN

VLAK MET GEREEDSCHAPSWAND 

MET LEGBORD 
OPBOUW

MET GEREEDSCHAPSWAND
EN OPBOUW

VOOR VERLICHTING

LEGBORDEN ACHTER GROTE 
WERKTAFEL

Tafelframe met vier poten 
zonder opbouw. De tafelbladen 
zijn ook rond leverbaar voor 
hoekopstellingen. 

Met een gereedschapswand kan je 
gemakkelijk je gereedschap ophangen 
en houd je je werkplek opgeruimd. 

Met deze werktafel variant houd je 
je werkblad altijd opgeruimd. deze 
werktafels zijn voorzien van diverse 
legborden boven het werkblad waar 
producten en bakken op geplaatst 
kunnen worden. 

Is naast een geordende werkplek 
een goede verlichting ook belangrijk 
tijdens je werkzaamheden? Dan is 
deze werktafel de juiste keuze!

Met de grote werktafels van Multitube heb je genoeg ruimte voor 
het verrichten van diverse werkzaamheden. 

Deze werktafel is ideaal wanneer je 
de volledige ruimte van je werkblad 
wil gebruiken. Dit komt doordat de 
legborden achter het werkblad zijn 
geplaatst. 

STANDAARD WERKTAFEL VARIANTEN 

Ons assortiment standaard tafel varianten biedt in veel situaties 
uitkomst en is eenvoudig te configureren. De afmetingen van 
deze tafels zijn ontstaan vanuit ons assortiment legborden, 
gereedschapsborden en whiteboards. Deze sluiten hier dan ook 
naadloos op aan.

KOSTENBESPAREND EN SNEL GELEVERD
De standaard tafel varianten zijn in onze CAD-bibliotheek in 
korte tijd volledig op jouw wensen afgestemd en zijn door ons 
assemblage team snel te bouwen. Hierdoor houden we de kosten 
laag en de levertijd kort!
 

SPECIFICATIES 

ü Werkbladhoogte is instelbaar van 920 tot 980 mm. 
ü Werkblad diepte van 300 tot 900 mm. 
ü Werkblad breedte van 1000 tot 2000 mm
ü Voorzien van grijze betonplex werkbladen. 

Als optie zijn werkbladen met HPL, werkplekmat, RVS of 
beuken leverbaar in diverse diktes. 

Wens je afwijkende maten of wil je tafels uitgevoerd hebben op 
wielen? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Hoogte
instelbaar

Diverse
afmetingen

GESTANDAARDISEERDE BOUWMATEN 
MODULAIRE CONSTRUCTIES

Vlakke werktafel

Werktafel met 
gereedschapswand

Werktafel met legborden
boven het werkblad

Werktafel met gereedschapswand 
en verlichting

Werktafel met legborden 
achter
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TOEKOMSTBESTENDIGE 
ASSEMBLAGECEL
Met de ontwikkeling van onze standaard werktafels voor het 
configureren van assemblagecellen is aandacht besteed aan 
het toekomstbestendig maken van de (maak) industrie. Wij 
willen het voor iedere onderneming mogelijk maken om met de 
industrie 4.0 technologie die vandaag in de markt beschikbaar 
is een assemblagecel te realiseren met een zo kort mogelijke 
terugverdientijd.

Onze standaard werktafel varianten zijn zo ontworpen dat deze 
cellen snel, eenvoudig en gunstig samen te stellen zijn met 
maximale flexibiliteit. Toekomstige uitbreidingen en integraties 
met een cobot, AGV en digitale werkinstructies voor efficiënte 
fabricage van productfamilies met veel variaties zijn mogelijk. 

ü Geschikt voor zowel, batch, lijn en cel productie
ü Kaizen: eenvoudig en snel aanpassen van de lay-out
ü Eenvoudige integratie met industrie 4.0 oplossingen
ü Uniforme uitstraling
ü Volledig herbruikbaar

MAXIMALE FLEXIBILITEIT,
KORTE TERUGVERDIENTIJD

De standaard werktafel varianten zijn tegen elkaar te plaatsen en 
ronde tafelbladen maken het eenvoudig om een L- of U-vormige 
cel te realiseren.

Ze kunnen worden voorzien van een opbouw voor de presentatie 
van informatie, gereedschappen en verlichting. Een werktafel 
achterbouw maakt de aanvoer van meerdere producten op 
legborden of rollenrails mogelijk. De laatste details kunnen met 
het buissysteem eenvoudig door de medewerkers zelf worden 
aangebracht. 

ESD, ELECTRO STATIC DISCHARGE
De tafels zijn ook in ESD leverbaar. Onze basis onderdelen zoals 
de buizen en verbinders zijn geleidend. Door het werkblad en de 
stelvoeten ook geleidend uit te voeren zijn de tafels meestal ook 
geschikt voor de elektronica industrie. Neem contact op met onze 
specialisten voor de specificaties.

ASSEMBLAGECEL

KITTINGSTATION

TOTALE WERKPLEK VOOR HET SORTEREN

VERPAKKINGSSTATION

MONTAGESTATION
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WERKTAFELS VOOR MONTAGE
EN VERPAKKEN
Stabiel, robuust en op maat leverbaar. Dat is kenmerkend voor 
de hoogte verstelbare werktafels van Multitube. Kies voor een 
elektrische verstelbare werktafel of een met een handslinger. 

KRACHTIG MAATWERK
Door het modulaire systeem is het mogelijk om tot 12 elektrische 
hefkolommen en 1000 KG gelijktijdig te verstellen. Hierdoor zijn 
ook grote verstelbare werkbanken en tafels te realiseren. 

VERRIJDBARE VERSTELBARE WERKTAFEL

VERSTELBARE WERKTAFEL MET AANVOERREK

SWISS QUALITY
400 MM VERSTELBEREIK
300 KG DRAAGVERMOGEN
10.000 CYCLY GARANTIE

   OOGTE VERSTELBARE
MANUEEL
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SPECIFICATIES
De hoogte verstelbare werktafels van Multitube zijn van 
hoogwaardige kwaliteit. Zo zijn de tafels voorzien van RVS voeten 
en traversen. Daarnaast beschikken ze over een stelvoet met 
antislipmat, dit maakt de tafel uitermate stabiel. De werkbladen 
bestaan uit grijs betonplex of berkenplex met HPL toplaag, in 
combinatie met het onderstel zorgt dit voor een draagvermogen 
van 300 kg. De werktafels zijn verkrijgbaar in een manuele of 
elektrische verstelbare variant. 

VOORDELEN 
ü Tot wel 1000 kg draagvermogen 
ü Uitermate stabiel
ü ESD-leverbaar
ü Naar eigen wens in te richten door middel van diverse 

opbouwen en accessoires

MANUEEL VERSTELBARE TAFELS
Deze verstelbare tafel is met de handslinger eenvoudig in hoogte 
verstelbaar en lift tot 300 kg. De pomp kan zowel links als rechts 
worden gemonteerd en worden weggeklapt onder het werkblad.

HANDMATIG

MAATTEKENING 

“ 

“ BETERE ERGONOMIE
MET VERSTELBARE TAFELSBEDIENINGSPANEEL

MET GEHEUGENSTANDEN

ELEKTRISCH VERSTELBARE TAFELS
Onze elektrisch verstelbare werktafels zijn elektrisch verstelbaar 
en met motor aangedreven. Het bedieningspaneel toont de hoogte 
en is voorzien van geheugenfuncties. 



INPAKTAFELS

COMPLETE
INPAKLIJNEN

Inpaktafels bieden veel toegevoegde waarde in het 
verpakken, inspecteren en verzenden van goederen. 
Onze kwalitatieve inpaktafels dragen dan ook bij aan 
een efficiënt én ergonomisch proces. 

INPAKTAFELS
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PAKTAFELS
Door middel van de juiste inpaktafel zorg je ervoor dat het 
inpakken van bestellingen efficiënter gaat. Onze inpaktafels 
kan jezelf, mede dankzij de accessoires, afstemmen op je 
werkzaamheden. Daardoor worden de handmatige handelingen 
geoptimaliseerd en kun je het proces dus heel efficiënt inrichten. 

INPAK- EN VERZENDTAFELS VOOR 
ORDER FULFILMENT
Eenvoudig al je producten inpakken doe je op de paktafels van 
Multitube. Zo heb je alle materialen bij de hand en kan je binnen 
een handomdraai alles verzenden. 

ü Standaard en maatwerk inpaktafels
ü Ruim assortiment
ü Jouw partner voor enkel stuks en complete logistieke centra
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ü Werkblad breedte van 1000 tot 2000 mm
ü Werkblad diepte tussen 600 tot 1500 mm
ü Meer dan 100 webshop varianten
ü Maatwerk mogelijkheden

STANDAARD INPAKTAFELS
Bij Multitube vind je een uitgebreid assortiment paktafels in 
diverse afmetingen. De paktafels van Multitube zijn modulair en 
kan je eenvoudig uitbreiden met diverse praktische accessoires 
die het verpakken van je zendingen vergemakkelijken. Zo werk je 
sneller en bespaar je heel wat tijd. 

ERGONOMISCH &
STEVIG INPAKSTATION

“ 

“ 

SNIJSYSTEEM HOUDER VOOR 
STICKERS

TAPEDISPENSOR

OOK VOOR MAATWERK
BEN JE BIJ MULTITUBE
AAN HET JUISTE ADRES

BREID JE STANDAARD WERKTAFEL 
UIT MET FUNCTIONELE ACCESSOIRES

Bekijk de standaard 
paktafels op onze webshop

SCAN MIJ

VAKVERDELERS 
VOOR DOZEN

WERKPLEK IDENTIFICATIE
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COMPLETE INPAKLIJNEN
Voor de productiviteit tijdens het inpakproces is een snelle en 
foutloze doorstroom van producten van groot belang. Daarom is 
het belangrijk dat alles wordt afgestemd op jouw werkwijze. Door 
onze jarenlange ervaring vertalen wij jouw inpakproces naar een 
nog efficiëntere inpaklijn. 

AANGEDREVEN INPAKLIJN

ZWAAREKTRACHT INPAKLIJN

GOED AFGESTEMDE INPAKLIJNEN 
RESULTEREN IN:
ü Tijdwinst
ü Verbeterde ergonomie van werknemers
ü Vermindert de kans op fouten

INTEGRATIE DOZENSLUITMACHINE
Wanneer je regelmatig dozen verzendklaar moet maken kan je 
ervoor kiezen om dit proces te automatiseren. Dit kan je doen door 
je inpaklijn te voorzien van:

ü Automatisch omsnoeringsaparaat
ü Cross section divider
ü Aangedreven rollenbaan met slimme sensoren

SCAN MIJ

Bekijk video

ACCUMULERENDE ROLLENBANEN
Voor het transporteren tussen diverse afdelingen en processen 
zijn aangedreven inpaklijnen de uitkomst. Op deze manier is het 
mogelijk om goederen over grotere afstanden te verplaatsen. Met 
een aangedreven inpaklijn zorgen het systeem en de sensoren 
ervoor dat het pakket zijn weg vervolgd. 

Bekijk video

SCAN MIJ
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“ 
ORDERPICKKARREN

PLATENKARREN

ETAGEKARREN

GOEDERENONTVANGST 
KARREN MET ACCUPACK

Ben je op zoek naar een oplossing om producten in je 
magazijn veilig én efficiënt te verplaatsen? Dan zijn onze 
magazijnwagens een erg handig hulpmiddel. Kies voor een 
webshop standaard of ga voor maatwerk. 

MAGAZIJNKARREN 
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ORDERPICKKARREN
Een orderpicker is de hele dag in beweging. Hij of zij zoekt alle 
items van een bestelling uit en maakt ze verzendklaar. Je wilt 
natuurlijk dat dit proces zo efficiënt mogelijk verloopt. 

Moet de orderpicker veel verschillende of zware items 
verplaatsen? Dan is een orderpickkar onmisbaar. Zo kan de 
orderpicker alle benodigde spullen inladen en hoeft hij niet 
continue op en neer te lopen. Wel zo efficiënt!

MET 5DE WIEL, WAT ZORGT VOOR EEN KLEINE DRAAICIRKEL EN GOEDE SPORING

ORDERPICKKAR MET 5DE WIEL EN TRAP

ORDERPICKKAR MET ERGONOMISCHE WIELEN & DUWBEUGEL

GEBRUIKSVRIENDELIJKE KARREN 
MET MAXIMALE EFFICIËNTIE
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ORDERPICKKARREN IN ONZE WEBSHOP
Onze standaard modulaire orderpickkarren kunnen in onze 
webshop worden besteld en worden voorzien van de benodigde 
accessoires voor  het efficiënt orderverzamelen. 

MAATWERK ORDERVERZAMELKARREN
Elk magazijn heeft andere behoeften daarom zijn al onze 
orderpickkarren eenvoudig en flexibel exact naar eigen behoefte 
te realiseren. Denk hierbij aan; wielen met een lage rolweerstand 
ruimte voor documentatie en barcodescanners, pick-to-light, 
ladesystemen en ergonomsiche duwbeugels. 

Maatwerk

ü Zowel standaard als maatwerk mogelijkheden
ü Modulair gebouwd
ü Vul aan met accessoires die aansluiten bij dagelijkse processen

OPTIMALISEREN OP MAAT MET DE 
ORDERPICKKARREN VAN MULTITUBE

4 ZWENKWIELEN EN CENTRAAL 5DE 
WIEL VOOR DE KLEINST MOGELIJKE 
DRAAICIRKEL

ERGONOMISCHE WIELEN 
MET LAGE ROLWEERSTAND

TRAPLOZE VERSTELBARE
LEGBORDEN

ERGONOMISCHE
DUWBEUGELS

5DE WIEL VOOR 
WENDBAARHEID

Bij optimalisatie van het orderpickproces gaat de aandacht met 
name uit naar het verhogen van de pick productiviteit door het 
verkorten van loopafstanden en batching van orders.

Met Multitube is het eenvoudig om orderpickkarren exact naar 
behoefte te realiseren; met lichtlopende wielen, eenvoudig 
toegankelijke pickposities,  lichte traploos verstelbare legborden 
en daar waar nodig ruimte voor documentatie en scanners. 

Neem contact op en vraag naar 
de maatwerk mogelijkhedenen

SCAN MIJ

VOORDELEN ORDERPICKKARREN
VAN MULTITUBE
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VOOR ONEVEN VLOEREN

2 BOKWIELEN EN 
2 ZWENKWIELEN



PLATENKARREN
Praktisch, gebruiksvriendelijk en multi-inzetbaar: Dat zijn 
de platenkarren van Multitube! Platenkarren zijn een ideaal 
hulpmiddel voor intern transport en opslag. De platen worden 
rechtop gezet en nemen daardoor relatief weinig ruimte in beslag. 

VOORDELEN PLATENKARREN 
VAN MULTITUBE
ü Hoog draagvermogen
ü Ergonomisch vervoer
ü Beschermd vervoer

PVC PRODUCTBESCHERMING

COMBINATIE VAN PLATENKAR EN ORDERPICKKAR

PRODUCTPRESENTATIE WAGEN

MET RIEM VOOR PRODUCT ZEKERING EN VEILIGHEID

MET DE BESTE PRODUCTBESCHERMING
VOOR JOUW PRODUCTEN!

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN
ü

ü

ü

ü

Afmetingen

Toepassing 

Productbescherming 

Accessoires

 -

 -

 -

 -

Als je producten wil vervoeren die 
niet mogen beschadigen voorzien 
we je platenkar van bescherming 
zoals foam, pvc, kunststof, 
suede en vezelmat. Hierdoor zijn 
deze karren ook geschikt voor 
kwetsbare producten. 

Wij adviseren, ontwerpen 
en assembleren diverse 
platenwagens die voldoen aan al 
je wensen en eisen. 

Kies je eigen afmetingen van 
de kar. 

Eenvoudig uitbreidbaar met 
een vastzetvoet, vorkkokers of 
zekeringsriem.

VOORZIEN VAN 
VORKKOKERS

VOORZIEN VAN 
VASTZETVOET
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ETAGEKARREN
Etagewagens zijn een ideaal hulpmiddel om goederen intern te 
vervoeren. De praktische mogelijkheden zijn groot en vanwege de 
ergonomische uitvoering zijn etagewagens makkelijk in gebruik.

WEBSHOP ETAGEKARREN
Door ons modulaire systeem zijn de hoogte en hoek traploos 
verstelbaar. Deze etagewagens beschikken over allerlei handige 
functies die bewezen effectief zijn in de praktijk. 

In aanvulling op de webshop artikelen bieden we een aantal 
uitbreidingen die nuttig zijn in de dagelijkse werkpraktijk. Denk hierbij 
aan houders voor gereedschappen, etiket- en barcodescanners, 
trapjes, monitorarmen en klemmen voor documentatie. 

SPECIALE GOEDEREN? MAATWERK!
Soms volstaat een etagewagen uit onze webshop niet. 
Bijvoorbeeld bij een afwijkende maatvoering of bij het 
transporteren van kostbare en/of kwetsbare goederen. In dat 
geval biedt een maatwerk etagewagen uitkomst. Daarvoor is 
Multitube de juiste partner. 

VOORZIEN VAN POLYCARBONAAT AFSCHERMING

ETAGEKARREN VAN KLEIN TOT GROOT

BOKWIELGAFFEL MET BOUTGAT BEVESTIGING
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GOEDERENONTVANGST KAR 
MET ACCUPACK

ACCUPACK

EFFICIËNTER WERKEN
ÉN MOBIEL BLIJVEN

WAAROM EEN GOEDERENONTVANGST KAR 
MET ACCUPACK?

AFMETINGEN ACCUBAK AFGESTEMD OP DE 
AFMETINGEN VAN DE KAR

De afmetingen van de accubak worden afgestemd op de 
afmetingen van de gewenste goederenontvangst kar. Deze wordt 
daarnaast voorzien van een extra compartiment met borstel invoer 
voor de verwerking van het kabelmanagement en bescherming 
van stekkers en elektrische componenten. 

De goederenontvangst is een belangrijk proces binnen fulfilment. 
Door middel van het accupakket kunnen alle elektrisch 
aangestuurde apparaten op de kar blijven functioneren terwijl de 
kar mobiel inzetbaar blijft. Denk aan elektrische apparaten zoals 
pc’s, monitors, labelprinters, laserprinters en verlichting. Volledig op maat leverbaar

KENMERKEN VAN ONS ACCUPAKKET
GEÏNTEGREERDE 230V
LADER
De kar kan altijd en overal 
worden opgeladen

UIT TE VOEREN MET 12V, 24V
EN 230V UITGANGEN
Uitgangen zijn uitvoerbaar in diverse 
vermogens waardoor we altijd aan 
jouw behoefte kunnen voldoen

Geïntegreerde lader

KRACHTIGE 24V 
LITHIUM-ION ACCUCELLEN

ü Laser- en bonprinters
ü PC, laptops, tablets en beeldschermen
ü Aangedreven wielen
ü Pick-to-light & put-to-light systemen
ü Verlichting

Onze accupakketten zijn CE-gekeurd.Uitvoerbaar in diverse capaciteiten zodat alle 
apparatuur meerdere shifts op 1 acculading kan 
draaien
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ZWAARTEKRACHT 
ROLLENBANEN

AANGEDREVEN 
ROLLENBANEN

ROLLENBANEN 
Rollenbanen zijn ideale hulpmiddelen om producten van A naar B 
te verplaatsen. Door gebruik te maken van rollenbanen vergroot 
je op eenvoudige wijze de efficiency van bedrijfsprocessen. 
Bij Multitube worden rollenbanen exact afgestemd op het 
productieproces en dus op maat gemaakt. 
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ZWAARTEKRACHT ROLLENBANEN
Zwaartekracht rollenbanen zijn een eenvoudig en uiterst effectief middel om goederen te verplaatsen. Dit komt doordat de rollenbaan in een 
bepaalde hoek wordt gemonteerd waardoor de producten en dozen door zwaartekracht verder rollen. Door ons modulaire buissysteem kan 
elke gewenste hoek worden gerealiseerd en kunnen rollenbaan segmenten makkelijk aan elkaar worden gekoppeld. 

ZWAARTEKRACHT ROLLENBAAN
MET ROLLENRAILS
De rollenrails van een rollenbaan heeft vaak een kleinere 
diameter, kortere rollen en meer rollen per strekkende meter 
dan rollenbanen met gelagerde rollen.  Deze zwaartekracht 
rollenbaan kan worden uitgevoerd met ons 40 mm of 80 mm 
rollenrailsysteem. 

ZWAARTEKRACHT ROLLENBAAN
MET DRAAGROLLEN
Draagrollen voor een rollenbaan hebben we in twee materiaal 
soorten, kunststof en staal. Het verschil zit hem voornamelijk 
in het draagvermogen. Zo hebben kunststof draagrollen een 
draagvermogen van 10 kilo en kunnen stalen rollen 60 kilo dragen.

ROLLENBAAN MET ROLLENRAILS

ROLLENBAAN MET DRAAGROLLEN

ROLLENRAILS DRAAGROLLEN

IN HOOGTE EN HOEK VERSTELBAAR
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AANGEDREVEN ROLLENBANEN
Voor het intern transport van producten of dozen zijn aangedreven 
rollenbanen ideaal. Bij een aangedreven rollenbaan zorgen het 
rollenbaansysteem én de sensoren dat de goederen verder 
bewegen. Door dit geautomatiseerd én ergonomisch proces 
verlichten ze het werk van je medewerker. Aangedreven 
rollenbanen worden op maat ontworpen zodat ze perfect 
aansluiten op je proces. 

VOORDELEN AANGEDREVEN 
ROLLENBANEN VAN MULTITUBE
ü Producten precies naar jouw wens verplaatsen
ü Efficiënter logistiek proces
ü Minder schades 
ü Ergonomisch werken

SLIMME SENSOREN
De slimme sensoren die zijn geïntegreerd in het aangedreven 
rollenbaan systeem zorgen ervoor dat dozen of producten precies 
naar jouw wens worden verplaatst. Deze slimme sensoren kunnen 
namelijk exact bepalen waar de producten of dozen zich bevinden 
waardoor de rollenbaan in diverse secties wordt opgedeeld.

SLIMME SENSOR
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“ 

BASISCOMPONENTEN

ETAGEWAGENS

HYBRIDE
OPLOSSINGEN

ORDERVERZAMELWAGENS

PALLET- EN PLATEAUWAGENS

Ervaar een efficiënte én effectieve manier van material 
handling solutions met onze solide Squaretube wagens. 
Deze wagens zijn geconstrueerd met robuuste stalen kokers, 
om een zware belasting eenvoudig te kunnen weerstaan. 

SQUARETUBE 
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Squaretube oplossingen zijn ideaal om manueel en/of met trekkers eenvoudig zware lasten te verplaatsen. Kokers, bevestigingsplaten, 
geveerde wielen, duwbeugels en koppelarmen vormen de basis van het systeem. 

BASISCOMPONENTEN

ROBUUSTE KOKERS EN BEVESTIGINGSPLATEN
De basis bestaat uit een robuuste vierkante stalen koker van 
80x80mm. De bevestigingsplaten zijn 4 mm dik. De kokers en 
platen worden met een laser gesneden en net als alle andere 
stalen componenten voorzien van een hoogwaardige 2-laags 
halfglans poedercoating. 

ZWAARLAST KOPPELARMEN
Iedere Squaretube wagen kan worden voorzien van een krachtige 
koppelarm waardoor je diverse wagens achter elkaar kan 
verplaatsen. Deze koppelarm is voorzien van een magneet met 
rubbere coating waardoor de arm rechtop  blijft staan wanneer 
deze niet in gebruik is. 

KOKERS 80X80X3 MM

KOPPELHAAK

GESCHIKT VOOR LIFTRUNNER SYSTEEM

ORDERVERZAMELWAGEN MET ACCUPACK
ERGONOMISCHE DUWBEUGELS
Door een Squaretube wagen te voorzien van een duwbeugel kan 
de wagen manueel worden verplaatst. In combinatie met een 
koppelarm is de wagen zowel manueel als met een trekker te 
verplaatsen. 

VORKKOKERS VOOR VEILIG TRANSPORT
Wanneer je zware en vele producten over een lange afstand 
moet verplaatsen bieden vorkkokers een goede oplossing voor 
het transport van je pick wagen. De vorkkokers worden onder de 
pick wagen gemonteerd zodat veilig transport met een EPT truck 
gewaarborgd  is. 

GESCHIKT VOOR BEAGLE
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HYBRIDE OPLOSSINGEN

Bekijk video over Squaretube 
wagens

SCAN MIJ

DE WIELEN
De aanloop- en rolweerstand voor het verplaatsen van onze 
transportwagens is zeer gering. Een geperste stalen gaffel met 
geharde lagerzittingen wordt gecombineerd met een dubbele 
kogellagering in het wiel. 

De aluminium velg met gegoten polyurethaan band zorgt voor de 
meest ideale roleigenschappen. Het wiel is slijtvast en beweegt 
soepel over de vloer. Moeiteloos en handzaam kan je zware lasten 
verplaatsen met onze uniek geveerde wielen. 

LAGE ROLWEERSTAND

UNIEKE VERING
Door de geïntegreerde vering worden oneffenheden in vloeren 
opgevangen. Wagens rijden hierdoor geruisloos door je magazijn. 
Ons transportwiel is geschikt voor een maximale snelheid van 
maar liefst 20km/u. 

Wanneer we het Multitube buissysteem combineren met het Squaretube systeem ontstaat er een wagen die een zware impact eenvoudig 
kan weerstaan. Dit komt door het sterke onderstel waar stalen kokers het fundament vormen en het modulaire top frame van RVS buizen en 
buisverbinders. Het topframe zorgt ervoor dat we deze logistieke wagens eenvoudig kunnen aanpassen op jouw situatie.  

POLYURETHAAN 
BANDAGE

GEÏNTEGREERDE
VERING 

VASTZETVOET

SCHOK ABSORPTIE 

GERUISLOOS

DUBBELE LAGERING 
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ETAGEWAGENS
De Squaretube etagewagens zijn door het krachtige onderstel uitermate geschikt om zware lasten te verplaatsen. Ideaal voor manueel 
gebruik maar wanneer er een koppelhaak of vorkpocket aan worden toegevoegd ook geschikt voor een EPT-truck en trekker. 

VOOR TREKKERS
Door middel van een koppelarm kun je veilig en eenvoudig diverse 
wagens achter elkaar transporteren. 

Squaretube etagewagens met koppelarmen zijn geschikt voor:

ü Lange afstanden
ü Frequente transportbewegingen
ü Route treinen

VOOR MANUEEL GEBRUIK
Door middel van verticale duwbeugels kunnen deze wagens 
eenvoudig en ergonomisch worden verplaatst. 

Squaretube etagewagens voor manueel gebruik zijn geschikt voor:

ü Kleine afstanden
ü Liftrunners
ü Tugger trains

VOOR ELEKTRISCHE PALLET TRUCKS
Door het basisframe te voorzien van vorkkokers kan de wagen 
veilig en makkelijk worden opgetild door een EPT-truck. 

Squaretube etagewagens met vorkkokers zijn geschikt voor:

ü Lange afstanden
ü Frequente transportbewegingen
ü EPT-trucks

HEFTRUCK PICK WAGEN

VOOR MANUEEL GEBRUIK

ROUTE TREIN GESCHIKT VOOR TREKKEND VOERTUIG

EPT-PICK WAGEN
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ORDERVERZAMELWAGENS
MET AANGEDREVEN WIEL
Met de Squaretube orderverzamelwagens ervaar je een nieuwe manier van orderpicken. Door het integreren van de meest innovatieve 
systemen ben je in staat om op een ergonomische én efficiënte manier je pickproces in te richten. Hierdoor is deze elektrische 
transportwagen de ideale oplossing voor het picken van producten én ervaar je een revolutionaire manier van material handling.

DRUKGEVOELIGE
HANDGREPEN

ACCUPACK

VERENDE WIELEN
AANGEDREVEN

WIEL

PICK-TO-LIGHT
SYSTEEM

AANGEDREVEN WIEL

ACCUPACK

TRAPONDERSTEUNING
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WIELEN VOOR IEDER LOGISTIEK PROCES
Door de orderverzamelwagen te voorzien van een aangedreven 
wiel wordt het mogelijk gemaakt om producten op een 
ergonomische manier te verplaatsen. Dit maakt manoeuvreren 
met zware lasten voor iedereen mogelijk. 

Het wiel systeem bestaat uit:
ü Aangedreven wiel
ü Accupakket
ü Intelligente handgreep met drukgevoelige sensoren 
ü Software

ACCUPACKS
Onze standaard accucapaciteiten van 500, 1500 en 2500Wh 
zorgen voor een ideale match met je proces. Door middel van het 
juiste accupakket kunnen alle elektrisch aangestuurde apparaten 
op de orderverzamelwagen functioneren. Denk hierbij aan 
aangedreven wielen, monitoren, labelprinters, en PTL systemen. 
Door onze krachtige 24V Lithium ion accucellen garanderen we 
een lange levensduur en kunnen meerdere shifts gedraaid worden 
zonder tussentijdse laadcyclus. 

BATTERIJ
INDICATOR

AAN/UIT
SCHAKELAAR

VAST WIEL
ü Alleen voor manueel gebruik
ü Alleen voor- en achterwaarts gebruik

UP-DOWN WIEL
ü Voor manueel gebruik en met trekker
ü Geschikt in combinatie met koppelarm 
ü Wanneer ingetrokken, geschikt voor zijdelinkse

360-WIEL
ü Alleen voor manueel gebruik
ü Ideaal voor passeren smalle gangen 
ü Geschikt voor zijdelinkse verplaatsing

verplaatsing met zware lasten

SNELLER ÉN EFFICIËNTER 
ORDERPICKEN

“ 

“ 

MULTI-ORDER-PICKING
Wij leveren een totaaloplossing waar onze 
wagens kunnen worden voorzien van een 
put-to-light systeem. Dit systeem verhoogt de 
productiviteit, elimineert fouten en verbetert de 
ergonomie van werknemers. Multi-order-picking 
is hiermee mogelijk en geeft een boost aan de 
optimalisatie van je logistieke proces. 



VOOR MANUEEL GEBRUIK
Door de wagen te voorzien van een duwbeugel kan de wagen 
eenvoudig in beweging worden gebracht en kan deze ergonomisch 
worden verplaatst. 

Squaretube wagens voor manueel gebruik zijn geschikt voor:
ü Kleine afstanden
ü Liftrunners
ü Tugger trains

VOOR TREKKERS
Wanneer je vaak zware dozen of producten moet verplaatsen is 
het een ergonomische keuze om de onderwagen te voorzien van 
een koppelhaak. Zo kan je een of meerdere wagens verplaatsen 
door middel van een trekker. 

Squaretube wagens voor manueel gebruik zijn geschikt voor:

ü Lange afstanden
ü Frequente transportbewegingen
ü Route treinen

De krachtige palletonderwagens en plateauwagens die zijn ontwikkeld met het Squaretube systeem zijn ideaal voor zowel manueel gebruik 
als gebruik met trekkers. Met deze wagens verplaats je tot wel 2.500 kg moeiteloos binnen je eigen magazijn of productiehal. Daarnaast is 
het mogelijk om deze wagens in jouw gewenste afmetingen en hoogtes te ontwerpen. 

PALLETONDERWAGENS &
PLATEAUWAGENS

WAGEN MET BOK VOOR DOZEN OF PLATEN

INTEGRATIE 360-DRIVE MET SQUARETUBE

De beagle 360-drive is zeer geschikt als trekkend voertuig 
in combinatie met onze Squaretube oplossingen. Met een 
trekgewicht van 1500 kg kan deze beagle de wagens moeiteloos 
door je magazijn bewegen. Voor deze integratie hebben wij een 
maatwerk koppelstuk ontwikkeld welke wordt bevestigd aan de 
achterzijde van de beagle. 

PLATEAUWAGEN MET VASTZETVOET

KOPPELSTUK VOOR IEDER TREKKEND 
VOERTUIG

KOPPELSTUK

Moeiteloos
1500 kg slepen

Actieradius 
van 35 km

Bekijk video

SCAN MIJ

Wij zijn ook in staat om een maatwerk koppelstuk te 
realiseren voor ieder ander trekkend voertuig. Deze 
trekplaten met koppelpen worden afgestemd op onze 
Squaretube wagens en het aanwezige trekkend voertuig in 
jouw magazijn. Het is van belang dat dit naadloos op elkaar 
aansluit zodat de koppelarm horizontaal achter het trekkend 
voortuig hangt en dat de diameter van het oog is afgestemd 
op de diameter van de koppelpen. 
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BEZOEK- EN POSTADRES
MULTITUBE ENGINEERING B.V.
Fahrenheitstraat 18
6003 DC  Weert
Nederland

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Neem contact op met ons verkoopteam voor
advies, offerte aanvragen en bestellingen.

TELEFOON:  +31 (0) 495 222 222
E-MAIL:  sales@multitube.nl
WEBSHOP:  www.multitube.nl

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr: 08:00 - 17:00

ALGEMENE VOORWAARDEN
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier 
zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons 
gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van 
toepassing.

© 2010-2022

LAAT JE INSPIREREN OP ONZE WEBSITE 
OF BEZOEK ONZE SHOWROOM

ISO 9001:2015 gecertificeerd

Maak een afspraak

SCAN MIJ


