Treadmillband
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2 6 - 3 4 A / 5 - W X

TREADMILLBAND
Zelfsmerend
Energiezuinig
Geluidsarm
Antistatisch
Slijtvast
Lange levensduur
Weinig onderhoud
Door jarenlange ervaring en uitgebreide, langdurige tests is BTE er in geslaagd een bandtype te ontwikkelen
dat aan alle eisen voldoet die aan treadmillbanden worden gesteld: type 26-34A/5-WX.
Wij leveren dit bandtype zowel eindloos gelast volgens uw
specificaties als niet-eindloos in door u gespecificeerde
maten. Ook is het verkrijgbaar in volle rollen, zodat u zelf
de treadmillbanden kunt vervaardigen.

Zelfsmerend, energiezuinig, geluidsarm
In nauwe samenwerking met leveranciers van grondstoffen
en verwerkingsapparatuur hebben wij onze treadmillband
ontwikkeld. Het speciaal ontworpen weefsel kent een zeer
laag geluidsniveau en heeft een beperkt energieverbruik.
Dit weefsel heeft een permanente smering door zijn wax
onderzijde. De band heeft bovendien uitstekende
antistatische eigenschappen, om te voorkomen dat
statische lading wordt opgebouwd.

Banden met profiel
voor meer grip en een
betere demping.

Profilering
Ons treadmill-bandmateriaal is voorzien van een
speciaal profiel, dat wereldwijd succesvol wordt
toegepast.
Het holle-ovaal profiel zorgt voor een goede demping
en extra grip voor de gebruiker. Hiermee wordt het
loopcomfort verhoogd en wordt de veiligheid
vergroot.
Hierboven ziet u foto’s van ons holle-ovaal profiel.
Wilt u het graag met eigen ogen zien? Neem gerust
contact met ons op voor een gratis productmonster.

Slijtvast, lange levensduur en
makkelijk in onderhoud
BTE gebruikt alleen materialen van topkwaliteit.
Onze banden hebben uitstekende loop
eigenschappen, ook bij hogere snelheden.
De speciale harde kunststof bovenzijde (80°
Shore A) zorgt voor een hoge slijtvastheid.
In combinatie met het speciale weefsel kunt
u vertrouwen op een lange levensduur,
waarbij slechts weinig onderhoud nodig is.

Maatwerk
Het is natuurlijk mogelijk dat u behoefte heeft aan een
ander type treadmillband dan het speciaal door ons
ontwikkelde bandtype. Wij zijn speciaal toegerust om aan
die wens te voldoen.
Met onze coating– en profileermachine kunnen wij ook
kleine stukken bandmateriaal voorzien van de door u
gewenste profilering of coating.
Vraag gerust naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Het speciaal ontworpen weefsel kent een
laag geluidsniveau en een beperkt
energieverbruik. In combinatie met de
permanente smering leidt dit tot een lange
levensduur en optimaal gebruiksgemak.
De treadmillbanden van BTE worden
wereldwijd met succes toegepast door vele
fitnesscentra, medische (sport-)centra en
bedrijfsfitness-centra.

Technische specificaties

Artikel

26-34A/5-WX

RolTotale
diameter
dikte (mm)
(mm)

2,15

20

Dikte
bovenzijde
(mm)

Profiel

0,8

Holle
ovaal

Gewicht
(kg/m²)

1,8

Servicebedrijven en treadmillfabrikanten
werken graag met ons samen, vanwege de
flexibiliteit in uitvoering en levering.

We helpen u graag verder.
Neem gerust contact met ons op voor
gratis monsters van ons materiaal en meer
informatie over prijzen, levertijden en
mogelijkheden.
1112/3/NL

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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