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Diverse kleuren 

Constante hoge kwaliteit 

Los of gemonteerd 

Snelle levering 

Speciale uitvoeringen 

Recht en geknikt 

Tijd– en kostenbesparend 

Ook in foodgrade kwaliteit 

De weefselversterkte meenemer is onmisbaar in vele toepassingen waarbij een stevige meenemer is vereist. 
Deze meenemers zijn eenvoudig zelf te maken, maar zou u dat wel doen?  

 

Uitgebreid assortiment 

BTE levert een groot assortiment weefsel-
versterkte meenemers van hoge kwaliteit, 
zowel los als gemonteerd.  

Naast de meenemers in het overzicht op de 
volgende pagina, kunnen wij ook speciale 
weefselversterkte meenemers voor u  
produceren.  

Denk hierbij bij voorbeeld aan meenemers 
uit PU, meenemers met een ruitprofiel voor 
minder aankleving van product en zeer hoge 
meenemers, o.a. voor de kooloogst.  

Snel, goed, scherp geprijsd 
 

Door mechanisatie van het productieproces kunnen 
wij in korte tijd grote series weefselversterkte  
meenemers produceren.  
 

Het gebruikte materiaal is specifiek afgestemd op 
verwerking en gebruik van de meenemer.  
 

De mechanisatie en uitgekiende materiaalkeuze heb-
ben geleid tot een scherpe prijsstelling en een hoge, 
constante kwaliteit.  
 

Wij leveren losse meenemers, maar kunnen deze ook 
volgens uw specificaties aanbrengen op het  
bandmateriaal. 



Speciale producten 

 

Naast ons standaardassortiment vindt u 
bij BTE ook speciale meenemers. Bij 
voorbeeld:  

 Meenemers met ruitprofiel voor 
betere lossing van het product. 

 Geknikte meenemers met een 
hoogte van meer dan 120 mm (bij 
voorbeeld type BK225, zie foto 
elders op deze pagina) 

 PU meenemers 

Laat ons u helpen 

Bespaar kosten, bespaar tijd.  

Maak niet langer zelf uw weefselversterkte 
meenemers. 

Bij BTE vindt u weefselversterkte meene-
mers tegen zeer concurrerende prijzen. In 
diverse kleuren en uitvoeringen.  

U hoeft geen voorraad meer aan te houden 
van het bandmateriaal waaruit u de  
meenemers fabriceert. U bespaart op  
loon- en machinekosten en de benodigde 
mallen. 

1 De kleuren wit en blauw zijn conform FDA/USDA voor voedselcontact. 

Ons assortiment PVC weefselversterkte meenemers 

Onze extra hoge, extra stevige meenemer 

BK225, met een hoogte van 225 mm, 

wordt veel toegepast bij grote producten 

of zware belading. 
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Bandtransport Europe BV 

Bandtransport Europe BV (BTE) is eind 2010, door een management-buy-out, ontstaan uit Fabreeka Bandtransport BV.  BTE vervolgt de zeer  

succesvolle weg van Fabreeka in ontwikkeling, productie en verkoop van proces– en transportbanden voor toepassingen in vrijwel elke branche.  

Oplossingen 

Wereldwijd hebben wij een reputatie hoog te houden, die we in de toekomst nog verder hopen uit te bouwen. Wij staan voor kwaliteit,  

flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Maatwerkadvies en optimale service  leiden tot oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen.  

Ontwikkeling 

Bij BTE investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met onze leveranciers. Op die manier wordt continu gewerkt aan een 

verdere verbetering van kwaliteit en duurzaamheid van onze producten en diensten.  

Kernwaarden 

Kwaliteit en duurzaamheid  vormen samen met veiligheid de drie kernwaarden voor BTE, omdat wij ons beseffen dat tevreden klanten, gezonde 

werknemers en duurzame producten, werkomgeving en investeringen leiden tot een gezond bedrijf. Om dit te realiseren wordt binnen BTE  

gewerkt met een managementsysteem waarin de kernwaarden  zijn geïntegreerd. Het systeem is gebaseerd op de normen ISO 9001, ISO 14001 en 

de OSHAS 18001. 
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