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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.
Porte, ramper & sluseløsninger:
• Rådgivning/salg
• Montage
• Service & vedligehold

HUSK LOVPLIGTIG EFTERSYN HVERT ÅR!
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Vi tilbyder serviceeftersyn med rapport og automatisk
servicebesøg én gang pr. år eller andre intervaller efter
aftale.
• Baytech porte
• Salg, service & montering af porte, ramper & sluser
• Dockingsystemer
• Alle former for porttyper
Effektive løsninger inden for intern logistik og
håndtering

Produkter:
• Ledhejseporte
• Foldeporte
• Hurtigporte
• Docking og ramper
• Slusesystemer

Fordele ved optimale port løsninger
Optimale port løsninger er med til at skabe et effektivt
flow i virksomheden, således det er nemt at passere
portåbninger ind og ud af bygninger samt inden for i
bygningen. Der er mange muligheder for automatisering, så det hele bliver endnu lettere og hurtigere.

Hurtigporte:
Hurtigporte er effektive i indvendige og udvendige
trafikerede områder. Åbne og lukke hastigheden er høj
og derved minimeres kulde/varme tab samt risikoen for
træk. Porten har tæt forsegling og sikkerheden er høj.

Ledhejseporte:
Den mest solgte porttype er ledhejseporten. Den er
opbygget af opskummede stålsektioner. Panelerne
er varmtgalvaniserede og med en god skumkerne af
polyurethanskum har porten en høj isoleringsværdi.
Ledhejseporten giver maksimal plads omkring
portåbningen – hele portåbningen er fri i åben tilstand.

Løsninger med hurtigporte er idéelle til adskillelse af
klimazoner.

Automatiske løsninger med fjernbetjening, radar, kodetastatur, snoretræk m.m. giver mulighed for at finde en
løsning, der matcher behovet for nemt at åbne og lukke
enhederne.
Porten fås i alle RAL-farver og i smart design.
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Docking
Docking og ramper:
Egen produktion af dockingsystemer. Vi rådgiver gerne
for at finde den helt rigtige løsning.
Vi tilbyder systemer opbygget efter individuelle mål og
design.
Dockingsystemer sikrer nem, hurtig og sikker logistik
ved læsning og lodsning af gods.
Slusesystemer:
Slusesystemer giver optimale forhold, når lastvogne
bakker til porten i haller og ved ramper. En sluse sørger
for, at der ikke kommer træk og regn ind i hallen og
derved giver et godt arbejdsmiljø og mindsker varme/
kuldeslip fra arbejdsområdet. Medarbejderne slipper
for kulde og træk.
BAYTECH A/S

Individuelle løsninger:
Slusesystemer kan tilpasses bygningen/køretøjer.

Østermarksvej 73
DK-7250 Hejnsvig
Telefon 7533 5633
baytech@baytech.dk
www.baytech.dk

