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Profil
BAYTECH A/S er grundlagt i 1997 og beliggende i
industrikvarteret i Hejnsvig i Billund Kommune – én
central beliggenhed tæt på motorveje og lufthavn. Med
speciale i kundetilpassede løsninger inden for området
intern logistik og håndtering, udvikler og fremstiller vi
løsninger, der effektiviserer og skaber værdi hos vores
kunder.
Mere end 15 rullende servicebiler på landevejen hver
dag, er vi stærk rustet til at servicere industrien i
Danmark. Vi har egen produktion på 3500 m2 værksted.
Baytech Handling:
• Løfte- og håndteringsprojekter
• Traverskraner, alu-kraner, svingkraner, taljer,
		 vægtløs håndtering & vakuumløft
• Automatisering
• Optimering af håndteringsprocesser
• Rådgivning & projektering
• Produktion, montage & service
• Egen tegnings- og konstruktionsafdeling
• ISO 9001 samt EN1090 certificeret
Effektive løsninger inden for intern håndtering og
logistik

Baytech A/S

Automatisk rullebaneanlæg mellem to bygninger.

Egen tegnings- og konstruktionsafdeling.

Kraner & løfteudstyr
•
•
•
•
•
•

Traverskraner
Standardkraner
Specialløsninger
Halv- og fuldautomatiske anlæg
Traverskraner med robotløsninger
Halv-portaler

Traverskraner opbygges som enkelt- eller dobbeltkraner afhængig af spændvidde og hvor meget de skal
kunne løfte. Fordelen ved traverskraner er, at kranen
har både længde- og breddekørsel og derved kan
kranen køre på et stort område. Fleksibilitet gør, at procestiden optimeres og der kan hurtigt flyttes emner til
ønsket position.

Krananlæg til flytning af elementer.

Fordele ved traverskraner:
• Fleksibilitet
• Optimering af procestider
• Individuelle løsninger
• Tilpasning af gribeværktøj/specialfremstilling
• Mulighed for tilpasning til montagestedet
Svingkraner:
• Fremstilling af svingkraner i alle størrelser

Svingkran til håndtering af emner.
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Eepos letskinne kraner
Skinnesystemet fra Eepos er opbygget af få komponenter og meget enkelt at bygge videre på, hvis anlægget skal udvides på et senere tidspunkt.
Eepos skinnesystem har følgende fordele:
• Bæreevne op til 2000 kg
• De mest ergonomiske løbevogne på markedet
• Teleskop-kraner
• Samme type ophæng og løbevogne på alle typer
skinner
• Kan benyttes i ren rum
• Standard ophæng til de fleste montageopgaver
• Mulighed for strømskinne langs bane og travers
• Søjle- og vægsvingkraner
• Lagerføres hos Baytech, hurtig levering









Baytech A/S

El-taljer
Effektive og økonomiske i drift
Vælg imellem:
• Krog
• Løbekat
• Løbekat med motor
Fordele:
• Optimal pladsudnyttelse
• Kompakt udførelse med pladsbesparende vogne
• Høj sikkerhed i drift med nødstop
• Mekanisk overbelastningsfunktion
• Brugervenlig fjernbetjening
• Skånsom drift
• Øvre og nedre endestop
• Lav støj emission
• Trinløs hastighedsstyring
• Kan arbejde i temperaturer fra - 20 til + 50 grader
Radioudstyr
Alle taljer kan leveres med radioudstyr.
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Fezer vacuumteknik
Fezer Vacuumteknik er Baytech´s vacuum-leverandør
og er en af Tysklands største vacuum-producenter.
Produktprogrammet fra Fezer indeholder alt i vacuumløsninger lige fra de populære slangeløftere Quick-lift til
store vacuumtraverser.
Produktprogrammet kan samtidigt benyttes som
komponentleverandør til opbygning af vacuumanlæg.
Fezers produktprogram:

5

• Slangeløftere fra 5 kg til 150 kg
• Vacuumløsninger med både pumpe og injektorer
• Vacuumtraverser til alle typer materialer
• Specialløsninger til alle typer løft med vacuum
• Arbejdspladser/oplæggerborde med vacuum
• Komponent-leverandør til vacuumløsninger

FEZER

VACUUM · TRANSPORT · ENGINEERING
A U T O M AT I O N T E C H N O LO G Y

VACUUM GENERATORS
Oil lubricated vacuum pumps VE-O

5.2

Oilless vacuum pumps V P-T

5.6

Baytech A/SVacuum energy units V E E

5.10

ZASCHE-Sitec - Løfte- og håndteringsudstyr
Lettere arbejdsgange og vægtløs håndtering:
Zasche Sitec Handling er en anerkendt tysk producent af håndterings- og løfteudstyr til mange forskellige
brancher.
Zasche har udviklet revolutionerende produkter, der
effektiviserer løft og intern håndtering.
Vægtløs håndtering er et af områderne, hvor Zasche har
mange forskellige løsninger til at manipulere vægten på
emner, således de let og vægtløst kan håndteres.
Arbejdsgange optimeres væsentligt og medarbejdere
skånes for tunge og besværlige løft.
Baytech Handling A/S udarbejder gerne forslag til
optimering af den interne logistik og viser nye
muligheder for at gøre tingene mere enkelt og let - og
derved spare tid og ressourcer.

Agentur:
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BAYTECH A/S
Østermarksvej 73
DK-7250 Hejnsvig
Telefon 7533 5633
baytech@baytech.dk
www.baytech.dk

