
72      

Houtpro+ nabeschouwing

Tekst: Duivestein en Rob Buchholz    Beeld: Duivestein Techniek

Meer ruimte dankzij
slimme oplossingen

Ruud en Paul Duivestein namen op 1 augustus officieel het bedrijf van hun ouders over. Duivestein Techniek Oss BV wist in 
de afgelopen 35 jaar een goede naam binnen de interieurbouw- en houtbranche op te bouwen. Tijdens de recente editie van 
HoutPro+ waren beide zonen vanzelfsprekend aanwezig om te laten zien dat de innovaties gewoon doorgaan.

Meer ruimte dankzij slimme oplossingen

Tijdens deze vakbeurs werden onder andere 
twee nieuwe types platenmagazijnen gepre-
senteerd. Daarnaast waren op de stand 
van Duivestein Techniek verschillende types 
stapelautomaten en transportsystemen te 
zien. Het familiebedrijf staat bekend om de 
maatwerkoplossingen plus flexibele service. 
Dit, omdat het niet aan merken gebonden is 
en alles in eigen huis ontwikkelt en bouwt. 
Voor iedereen die nog een keer terug wil 
kijken, zetten wij de machines nog even op 
een rijtje.

De nieuwe types platenmagazijnen 
zijn te plaatsen bij ieder merk zaag- en 
CNC-machine. Ten eerste het MD-SV platen-
magazijn dat speciaal geschikt is om op een 
verdiepingsvloer te gebruiken, zodat bedrij-
ven de capaciteit in de fabriek nog beter 
kunnen benutten. Dankzij dit platenmagazijn 

is het mogelijk om platen een verdieping 
hoger op te slaan. Deze verdiepingsvloer 
kan vanzelfsprekend ook door Duivestein 
Techniek geleverd worden. Kortom, een 
slimme, ruimtebesparende oplossing die 
tevens voor kostenbesparing zorgt.

Het tweede type is het PR platenmagazijn 
Greenline dat speciaal ontwikkeld is voor 
bedrijven waar een beperkt aantal platen per 

dag gehandled wordt. Deze machine kent 
een lagere handlingssnelheid en hefvermo-
gen dan het MD type.

Ook de SA handlingsmachine werd tijdens 
HoutPro+ gepresenteerd. Een machine die 
speciaal is ontwikkeld voor het uitsorteren, 
stockeren en orderpicken van halffabricaten 
die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld kanten-
aanlijmers, opdeelzaagmachines, et cetera. 
Vaak zien we dit type terug als aan- en 
afvoersysteem waarbij tevens de mogelijk-
heid bestaat om de afgewerkte delen op 
pallets te stapelen en uit te sorteren. Tijdens 
de beurs zijn alle geïnteresseerden ook 
uitvoerig bijgepraat over de vele andere 
toepassingsmogelijkheden in de automatise-
ring. Daarmee bewijst het familiebedrijf dat 
er met de overname niets verandert aan de 
ontwikkelingen en innovaties.     ❚

'BIJ HET 
FAMILIEBEDRIJF 

GAAN DE INNOVATIES 
GEWOON DOOR NA 

DE OVERNAME'

Het MD-SV platenmagazijn is speciaal geschikt 
om op een verdiepingsvloer te gebruiken. PR platenmagazijn Greenline.

De SA handlingsmachine is speciaal ontwikkeld 
voor het uitsorteren, stockeren en orderpicken 
van halffabricaten.


