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Met de engineering en verkoop van ruim 10.000 klant specifieke 
oplossingen per jaar is Multitube Engineering B.V.  dé partner 
voor meer dan 500 producenten, distributiecentra en 
adviesbureaus. 

Tijdens deze projecten zijn er veel ideeën ontstaan om tot 
een zo efficiënt mogelijke oplossing te komen. Twee jaar 
geleden zijn we de uitdaging aangegaan om een nieuw 
modulair systeem te ontwikkelen dat het mogelijk 
maakt om zware lasten te verplaatsen. Een nieuw 
systeem voor zware toepassingen dat uitermate 
geschikt is voor intern transport, materiaalopslag en 
werkplekinrichting. 
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BREED INZETBAAR EN UNIFORMITEIT
Multitube is de partner 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!

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

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

MODULAIRE ZWARE TOEPASSINGEN 
Modulaire zware toepassingen creëren
door de naadloze integratie met het Multitube 
buissysteem. 

IDEE EN ONTWERP
Ons team van technici denkt praktisch met u mee en 
levert het ontwerp dat u nodig heeft. Voor klanten zijn 
3D bestanden van standaard onderdelen beschikbaar. 

KOSTEN- EN
TIJDBESPAREND 
ONTWERPEN EN 
CREËREN

€

In de tekenkamer luisteren we naar uw wensen en gaan we aan de slag om uiteindelijk het 
precies afgestemde product af te leveren. Of het daarbij nu gaat om een compleet nieuw idee 
of om een huidig ontwerp te optimaliseren. Al onze ontwerpen worden met zorg getekend, 
geproduceerd en geassembleerd.

YOURI VAN GEMERT
DESIGN ENGINEER 

“ “ 
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NIEUW SYSTEEM DEZELFDE FILOSOFIE
Modulair en flexibel zijn ook bij het Squaretube systeem de fundamenten waarmee 
oplossingen worden gerealiseerd.
De basis van het kokersysteem bestaat uit een robuuste vierkante stalen koker van 
80x80mm.  Met een wanddikte van maar liefst 3mm kan het een zware impact 
eenvoudig weerstaan. 

Alle kokers produceren wij op maat door gebruik te maken van de nieuwste 
buislaser technieken. Nauwkeurig maatwerk met een korte levertijd is onze 
standaard en blijft hierdoor gewaarborgd.
Alle kokers worden met elkaar verbonden met stevige 4mm stalen 
bevestigingsplaten. Door het ruim gestandaardiseerde assortiment zijn 
hiermee alle denkbare constructies mogelijk.

Door het toevoegen van functionele componenten zoals koppelarmen, 
haken en duwbeugels creëren we een oplossing waarmee u uw 
intern transport optimaliseert en klaar bent voor toekomstige 
veranderingen.

SQUARETUBE

LEON COOLEN
CFO

JAN VERHEES
CEO
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HYBRIDE OPLOSSINGEN
HET BEKENDE & NIEUWE SYSTEEM                         
Voor zware toepassingen construeren we wagens met het Squaretube systeem. 

Echter onze jarenlange expertise met het Multitube buissysteem wordt pas echt 
benut wanneer we hybride oplossingen kunnen toepassen.
Door het Squaretube kokersysteem te combineren met het bekende Multitube 
buissysteem zijn we in staat om een solide kar te maken welke toch uiterst 
flexibel is.

De perfecte oplossing bouwen voor uw vraagstuk, daar bestaan wij voor!
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BASISCOMPONENTEN

BEVESTIGINGSPLATEN

KOKERS
Vierkante stalen koker 80x80x3 mm.
Leverbaar in lengtes tot wel 6M.

DUWBEUGELS

VORKPOCKETS

Al onze stalen componenten worden standaard afgewerkt 
met een hoogwaardige 2-laags halfglans poedercoating.

Robuuste arm voorzien van demping en magneethouder met een 
haak voor het makkelijk en snel koppelen van wagens.

KOPPELARMEN & HAKEN

Voor iedere constructiewijze een standaard bevestigingsplaat.

Iedere wagen ergonomisch verplaatsen.

Voor het veilig verplaatsen van wagens met een heftruck.
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DE WIELEN
De aanloop- en rolweerstand voor het verplaatsen van 
onze transportwagens is extreem laag. 
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 kunt u zware lasten tot wel 
2.000kg verplaatsen met onze unieke geveerde wielen.

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

POLYURETHAAN BANDAGE

GEÏNTEGREERDE VERING 

LAGE ROLWEERSTAND

UNIEKE VERING

SCHOK ABSORPTIE 

GERUISLOOS

DUBBELE LAGERING 

VASTZETVOET 
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VAN SCHETS NAAR 
OPLOSSING
Om een goed beeld te krijgen van de oplossing die 
u mag verwachten, zetten onze projectmanagers 
samen met ervaren design engineers ideeën om in een 
uitgewerkt ontwerp. 

Moeiteloos worden uw producten en eisen verwerkt in een 
waardetoevoegend design. Een compleet pakket 3D- en 2D- 
tekeningen samen met illustraties worden aangeleverd ter 
goedkeuring alvorens wij deze gaan produceren. 

Zo bent u ervan verzekerd dat u de beste oplossing ontvangt 
passend bij uw eisen en wensen. 
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LEGBORDWAGENS
Breed inzetbaar voor het transport van bijna 
alle type productdragers zoals bakken en dozen. 
Legbordwagens zijn leverbaar in standaard lengtes van 
75cm tot 170cm met breedtes van 60 of 80cm.

Legborden worden standaard uitgevoerd in verzinkt staal en 
zijn voorzien van zelfklevende matten met een ontdreunende 
functie.

De niveaus zijn traploos in hoogte en hoek instelbaar. 
Hiermee bent u klaar voor productveranderingen in de toekomst.
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MAATWERK
Naast standaard legbordwagens is het ook 
mogelijk om maatwerk wagens samen te stellen. 
Vergrendelbare ladesystemen, vorkpockets en 
aangedreven wielen zijn componenten die we snel 
kunnen integreren.

Voor hoge belastingen en de bescherming van producten 
bieden wij de juiste productdragers en inlages.
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INDUSTRIE 4.0
Wilt u uw pickproces zo efficiënt mogelijk 
maken? Wij leveren totaaloplossingen 
waarbij put-to-light geïntegreerd is op onze 
legbordwagens.

Multi-order-picking is hiermee mogelijk en geeft 
een boost aan de optimalisatie van uw logistieke 
proces. 

Door de pickkar te voorzien van een aangedreven wiel 
kunt u zware lasten ergonomisch en snel verplaatsen.

In combinatie met een van onze accupakketten bent u in 
staat om langdurig te blijven orderpicken.
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DE LAATSTE INNOVATIES 
AANGEDREVEN WIEL
Deze wielen worden elektrisch aangedreven op 
24V. 
Leverbaar in zowel vaste uitvoering, intrekbaar 
of als 360 graden type voor zijdelingse 
verplaatsing in smalle ruimtes. 

Maximale toepasbare snelheid van 6 km/u met 
belastingen tot 400KG! 
Maatwerk instellingen kunnen worden gemaakt 
op basis van uw wensen.

INTELLIGENTE HANDGREEP
In de ergonomisch gevormde handgrepen zijn 
druk gevoelige sensoren aangebracht welke 
er voor zorgen dat de gewenste ondersteuning 
wordt geboden. 

Verplaatsen kan zowel voorwaarts als 
achterwaarts. De duwkracht bepaald de 
snelheid van de kar.
De handgreep kan met zowel 1 als 2 handen 
bediend worden. Manoeuvreren met zware 
lasten is hierdoor voor iedereen mogelijk. 

ACCUPAKKET
Aangedreven wielen worden altijd gecombineerd 
met een van onze standaard accupakketten.
Onze krachtige 24V Lithium ion accucellen 
garanderen een lange levensduur en mogen 
dagelijks worden opgeladen. 

12V & 230V outputs zijn optioneel beschikbaar 
in diverse vermogens tot wel 2000W.
Standaard accucapaciteiten van 500, 1500 
en 2500Wh zorgen voor een ideale match 
afgestemd op uw proces en gebruik.

AANGEDREVEN WIEL

ACCUPAKKET
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FLOWRACKS
Door een flowrack mobiel te maken en op te 
nemen in uw intern transport bent u in staat om 
KANBAN of FIFO principes toe te passen op alle 
werkplekken. 
Aanvoer- en afvoerniveaus gebruiken de 
zwaartekracht om continu producten aan te kunnen 
bieden voor picking en montage.

Niveau’s kunnen worden ingedeeld met aparte lanes 
voor ieder product of een compleet rollenrailbed zodat 
deze universeel bruikbaar is.
Door de toevoeging van labelhouders is locatiebeheer 
mogelijk.

Al meer dan 10 jaar zijn wij dé specialist in flowracks. Met ons 
uitgebreide assortiment hebben wij voor alle productdragers de 
juiste rollenrails, geleidingen en montagebeugels beschikbaar. 
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SEQUENCE & 
KITTIKITTINGNG -WAGENS
Producten welke gevoelig zijn voor beschadigingen 
of moeilijke vormen hebben zijn vaak lastig veilig te 
transporteren. 

Kittingwagens bieden een perfecte oplossing doordat 
producten op een juiste wijze gefixeerd in de karren liggen.

Een groot voordeel is ook dat verpakkingen op de werkplek 
geëlimineerd kunnen worden. Producten kunnen direct 
gemonteerd worden zonder de hinder van afvalstromen en 
beschadigingen wat uitval of onnodige stilstand tot gevolg heeft.

Door de combinatie van Squaretube en Multitube creëren we de 
beste sequence- en kittingwagens.
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ROUTE TREINEN

KRACHTIGE MAGNEETVASTZETVOET

Al onze wagens zoals legbord-, europallet- en plateauwagens kunnen met een koppelhaak 
en haak aan elkaar gekoppeld worden. 
De wagens vormen zo een routetrein welke door een trekker kan worden voort 
getrokken. 

Routetreinen reduceren het aantal interne transportbewegingen en verhogen de 
veiligheid in het magazijn.

Wij kunnen al onze wagens perfect integreren in bestaande B- en C- frames 
van bekende leveranciers. Maatwerk wagens afgestemd op uw product en 
proces is onze standaard.
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EUROPALLET WAGENS
Voor alle industriestandaards zoals euro- en industriepallets hebben wij de ideale 
transportwagen. 

Palletwagens kunnen uitgevoerd worden in een lage uitvoering of juist verhoogd om 
ergonomisch te kunnen picken.
De hoekplaten met vanghoek zorgen dat de pallet makkelijk op de wagen kan 
worden gezet en dat deze stevig staat.

Door de toevoeging van een handgreep en een vastzetvoet kunnen wagens vast 
worden gezet op zijn plek. 
Diverse wielconfiguraties zijn hierbij mogelijk.
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PLATEAUWAGENS
Door de toevoeging van een stalen legbord kan de plateauwagen multifunctioneel 
worden gebruikt. 
Naast afwijkende pallets en losse producten kunnen ook magazijnbakken in bulk 
worden verplaatst. Plateauwagens zijn hierdoor breed inzetbaar voor het verplaatsen 
van een grote diversiteit aan goederen.

Leverbaar in alle denkbare afmetingen en een maximale belasting tot wel 2.000kg.

 3332  



TRANSPORTWAGENS
              Voor lange en grote producten ontwerpen wij transportoplossingen op maat.
Schadeloos en veilig transporteren borgen we in het ontwerp.
Dit realiseren we met stevige en doordachte fixatiepunten te combineren met 
rubber demping en antislip.
Voor ieder product ontwikkelen wij de beste transportwagen.
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STELLINGEN
Wanneer een standaard stelling uit de markt niet voldoet voor de opslag van uw 
producten dan biedt het Squaretube systeem de oplossing. 
Wij maken de juiste stelling voor uw vraagstuk. 
Niet alleen voor afwijkende afmetingen en korte levertijden. 
Maatwerk productdragers en houders integreren wij moeiteloos in stellingen. 
Zo kunt u producten veilig en efficiënt opslaan.
Wij ontzorgen u volledig door de installatie uit te laten voeren door onze 
ervaren monteurs. 
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LAAT U INSPIREREN OP ONZE WEBSITE MULTITUBE.NL
OF BEZOEK ONZE 400M2 GROTE SHOWROOM
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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
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