StabiMax
Luchtmechaniek
‘Het Nieuwe Telen’ (HNT) maakt inmiddels onderdeel uit van menig teeltstrategie. HNT staat voor optimale productie met minder energieverbruik.
De belangrijkste elementen hierin zijn:
• Vochtbeheersing onder het scherm
• Vaker en langduriger inzetten van schermdoeken
• Beter omgaan met CO2 door minder natuurlijke ventilatie
De

nauwkeurigheid

van

deze

ventilatie

is

hierin

cruciaal.

Het

StabiMax luchtmechaniek van Van der Valk Horti Systems voorkomt
scheefsluitende luchtramen en verkrijgt uiterst gelijkmatige ventilatiekieren en is daarmee, in combinatie met de Valk-Plus raamopdrukker, de
ideale combinatie voor klimaatzekerheid, een kasleven lang.

Nauwkeurig
Uitgekiend ontwerp
Het StabiMax scharnierelement houdt de Valk-Plus opdrukkers in een stalen greep bijeen
Door de vormgeving kunnen de raamopdrukkers onverdraaibaar worden gemonteerd
De brede buisklem vangt feilloos toleranties op van 2 x 8 mm
Voorkomt tandheugelslijtage

Klimaatzeker
Optimaal kasklimaat, een kasleven lang
Betere klimaatregeling
Uiterst gelijkmatige ventilatiekieren
Perfecte afdichting bij gesloten luchtramen
Hogere CO2-dosering, grotere energiebesparing
Bij uitstek geschikt voor ‘Het Nieuwe Telen’

Click Borgpen
Razendsnelle en bedrijfszekere montage aan het luchtraam
Snellere montage
Bedrijfszeker, ‘click’ is vast
Geen schade door losse opdrukkers
Sterk, door de keuze voor RVS
Click Borgpen

StabiMax: precisie is een visie
Wereldwijd meer dan 5 miljoen keer geïnstalleerd!
Inmiddels maakt ruim 3000 ha. tuinbouwkas voor het luchtmechaniek gebruik
van het StabiMax systeem.

WAAROM VAN DER VALK
HORTI SYSTEMS?
•

Wereldwijd het enige gespecialiseerde bedrijf dat
zich vollédig heeft toegespitst op de ontwikkeling
en productie van luchtmechaniek- en schermmaterialen

Valk-Plus opdrukker
Het StabiMax luchtmechaniek werkt optimaal in combinatie met de
Valk-Plus opdrukker, welke exact op maat voor u gemaakt wordt volgens een
geautomatiseerd productieproces.

•
•

Engineering en productie in eigen huis
Innovatieve systemen met onderscheidende
voordelen voor de kweker

•

machinepark en grote voorraden

Een versterkte lip zorgt voor het kunnen weerstaan
van grote krachten.

Snelle en betrouwbare leveringen dankzij modern

•

Technische, commerciële en projectondersteuning
door gemotiveerde medewerkers

•

Een unieke artikelcode maakt een snelle montage
en een eenvoudige nabestelling mogelijk.

Snelle, efficiënte montage dankzij uniek
doordachte en hoogwaardige componenten

•

Systeemleverancier sinds 1963

ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN
De lippen worden met de grootste precisie gebogen

LUCHTMECHANIEK EN SCHERMMATERIALEN

tot de hoek die nodig is voor úw deksysteem.

Slimme condensgaten voorkomen vochtophoping
en vorstschade.
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