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Een ﬁjn bedacht traject …
In een actuele bedrijfsomgeving blijft buizenpost een onmisbaar communicatiemiddel. In een transportbuis, verpakt in een koker, kunt u uw goederen
veilig, snel en efﬁciënt verplaatsen.

Buizenpost is uw complementaire manier van communiceren...
Intern documententransport is grotendeels vervangen door e-mail. Maar
voor unieke documenten zoals paspoorten, originele verzekeringspolissen en
contracten, of voor niet digitaliseerbare goederen, zoals monsters en proefdrukken
hebt u nog steeds een betrouwbaar mechanisch transportsysteem nodig. Buizenpost bewijst dan dat het een modern en onvervangbaar communicatiemiddel is,
en bovendien een investering die u moeiteloos terugverdient.

Deskundigheid & Ervaring
Wij leveren al meer dan 40 jaar onze eigen Teletube-buispostsystemen. Deze ervaring vindt u terug bij onze verdelers, die alle technische en commerciële steun van ons krijgen.

Innovatie & Creatie
Wij zijn een unieke partner bij het ontwikkelen van speciale toepassingen. Voor ons is uw buizenpost veel meer dan een traditionele
transportoplossing. De traceerbaarheid met RFID, barcode, of optische herkenning en de daarbij horende gegevensuitwisseling, koppelt
de reële wereld van de fysieke objecten aan de virtuele digitale
wereld van de informatietechnologie.

Technologie
3D-ontwerpen, SMD-technologie, RFID, barcode, OOP, databases,
SQL, interfaces, supervisie, tele-maintenance, SMS, e-mail, internet, ...
Technologie met als resultaat: moderne installaties met een lange
levensduur, weinig onderhoud en veel extra mogelijkheden.

Uitgebreid gamma
Wij leveren u eenvoudige tot uiterst complexe toepassingen, in
buisdiameters van 63 tot 315 mm, uitgevoerd in standaard grijze PVC,
kristalheldere acryl of metalen buizen, binnen of buiten, boven- of
ondergronds met verstevigde waterdichte buis. Voor gevoelige of
gevaarlijke producten krijgt u aangepaste kokers, eventueel met
speciale inserts.

Veiligheid & Kwaliteit
Onze producten dragen het CE keurmerk en voldoen uiteraard aan
de Europese industriële richtlijnen (laagspanning, machinebouw, EMC
en RoHS).
Sinds 1995 voeren wij met trots het ISO9001-kwaliteitskeurmerk voor
het ontwerp en de bouw van buispostproducten.

Milieu
Wij proberen steeds om onderdelen met hoog rendement te gebruiken en zo het energieverlies te beperken. De gebruikte materialen
zijn grotendeels recycleerbaar. De metalen behuizingen zijn in onze
milieuvriendelijke verﬁnstallatie voorzien van een epoxy-coating. De
elektronica voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn die onder andere
het gebruik van loodsoldeer aan banden legt.
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…op elk domein

Supermarkten
Voor geldevacuatie of -uitwisseling tussen de check-outs en de centrale kassa leveren wij afroomsystemen met compacte capsules, of met rechtstreekse verzending (zonder koker) van enveloppen voor
eenmalig gebruik (‘sealbags’). De aankomst gebeurt rechtstreeks in de brandkast, of in de transportzak
van de geldkoerier.

Banken
We leveren toepassingen voor loketten en zelfbankieren, en veiligheidssytemen die voorkomen dat de
geldkoerier zijn wagen moet verlaten. We kunnen ook bankbriefjes rechtstreeks in en uit het transportsysteem brengen. Zo kunt u vanuit een centrale cashdispenser volautomatisch biljetten aﬂeveren aan
de balie, de geldautomaten (ATM) en de Self-Banking.

Tolwegen
Ons systeem verstuurt regelmatig de ontvangsten van elk tolhuisje naar het hoofdgebouw, waar ze
automatisch en per tolbeambte worden opgeslagen. Door het identiﬁcatiesysteem kunnen de gebruikers
gedurende hun werktijd van tolhuisje veranderen en achteraf hun dagtotaal maken. De hele tijd verplaatst de beambte zich zonder geld, want ook de beginkassa wordt per buizenpost verstuurd.

Kantoor
De kantoortoepassingen zijn legio, en zelfs in deze internet-tijd van e-documenten en e-mails worden
er dagelijks nog honderden post- en andere administratieve stukken doorheen de gebouwen verstuurd.

Ziekenhuizen en laboratoria
Bloedstalen of andere biomedische stalen worden verstuurd vanaf de verschillende afdelingen in het
ziekenhuis naar het analyselab. De terugkeer van de kokers naar hun oorspronkelijke afdeling gebeurt
volautomatisch. Dank zij de gecontroleerde versnelling bij het vertrek en de zachte afremming bij
aankomst zijn er geen noemenswaardige schokken en lopen gevoelige producten geen enkel risico op
toestandswijziging.
Verdeling van medicatie, met beveiligde en afgesloten aankomst, is een andere vaak voorkomende
toepassing. Wij hebben lekvrije kokers voor het vervoer van cytostatica en andere gevaarlijke producten.

Industrie
De voordelen van een buispostsysteem voor intern transport van monsters, documenten, werktuigen,
onderdelen, enz. kunnen duidelijk becijferd worden. Door de tijdwinst, gecombineerd met het extra
comfort voor de werknemers is de investering snel terugverdiend.
Wij bieden robuuste oplossingen aan die exact uw beoogde probleem oplossen. Verstevigde kokers,
metalen buisnetwerken en industriële, ergonomische bedieningsorganen dragen allemaal bij tot meer
efﬁciëntie.

Andere toepassingen
Elke situatie waar goederen of documenten vervoerd moeten worden, en waar het manuele transport
tijdverlies of risico meebrengt, komt in aanmerking voor buizenpost. Ook in minder voor de hand liggende
sectoren, willen we als ontwerper-fabrikant met u meedenken. Buizenpost is voor ons geen losstaand
gegeven, maar een onderdeel van uw totaaloplossing waar wij graag aan meewerken.
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…met bestaande oplossingen
MoneyVac, één-wegs, punt-punt
Papyrus, twee-wegs, punt-punt
MultiSafe, één-wegs, veel naar één
MultiNavette S, twee-wegs, veel naar één
MultiNavette Plus, twee-wegs, speciaal voor tolwegen
MultiPoint en MultiCom, twee-wegs, totale intercommunicatie
BMF (Bank Multi Function), typische bank toepassing
RNF-LNE, speciale toepassing voor geldautomaten

Onze ﬁrma C.P. Bourg n.v. is sinds 1960 een gevestigde waarde in de graﬁsche sector. De kans is groot dat een
boek of brochure die door uw handen gaat op een van onze machines gestapeld, gevouwen, geniet, verlijmd of afgekant werd.
De stichter Christian-Pierre Bourg heeft van bij het begin zijn productie weten te diversiﬁëren, onder andere met een afdeling
interne logistiek. Die afdeling beheert vandaag de TELETUBE buizenpost, de LOCTRAC mobiele kasten en het RALLYPOST
rail-transportsysteem.
Het Belgische bedrijf met zetel in Ottignies-Louvain-la-Neuve heeft ook nog vestiginigen in Dolhain (België),
Rungis (Frankrijk), Balingen (Duitsland), Walferdange (Luxemburg) en New Bedford (Verenigde Staten).

LocTrac
www.teletube.be

www.loctrac.be

www.rallypost.be

…en maatwerk
Oplossingen voor speciﬁeke situaties
Hebt u een uitzonderlijk idee of een uitdagende toepassing? Dan bent u met
al uw vragen bij ons aan het juiste adres, want onze ervaren medewerkers zoeken
graag samen met u naar antwoorden.
Onze R&D-afdeling ontwerpt niet alleen nieuwe systemen, maar kan ook bestaande
concepten aanpassen. Als ontwerper-fabrikant hebben wij de totale controle over
onze producten en hun werking. Dat komt de kwaliteit ervan ten goede, en u krijgt
exact wat u nodig hebt.
Wanneer u met ons een project opzet, kunnen wij samen met u het gehele traject
doorlopen, vanaf de analyse van het probleem tot en met de realisatie van de
oplossing. Wij verzorgen voor u ook de mechanische en logische integratie in uw
werksituatie, helemaal volgens uw wensen.

RFID
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Tel: +32 10 62 23 62
Fax: +32 10 61 65 40
teletube@cpbourg.com
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