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M A AT W E R K  

Houd uw voorraad minimaal  

Ook kleine gesneden stukken  

De meest uitgebreide confectiemogelijkheden  

Bespaar manuren en machinekosten  

Snelle levering, concurrerende prijzen  

Productie van weefselmeenemers en andere accessoires  

Coaten, profileren op maat  

Uitbesteden loont 

Bandtransport Europe (BTE) is volledig gespecialiseerd in het snijden en assembleren 
van transportbanden, het aanbrengen van extra coatings en profielen en het  
produceren van meenemers en andere accessoires. Installatie bij de eindgebruiker  
laten we graag aan u over. Vele installateurs, distributeurs, confectie- en onderhouds-
bedrijven besteden een groot deel van deze werkzaamheden aan ons uit. Zo kunnen 
zij hun mensen inzetten waar ze het meest opleveren: bij de klant.  

Voordeel door samenwerking  

BTE heeft zich in de loop der jaren geprofessionaliseerd in alle facetten van transport-
bandverwerking en een groot machinepark ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een hoge  
mate van mechanisering en automatisering, waardoor we werkzaamheden snel en zeer 
nauwkeurig, met een permanent hoge kwaliteit uitvoeren. 

Bij andere leveranciers bent u vaak gebonden aan afname van volle rollen bandmateri-
aal. Bij BTE bestelt u ook kleinere, op maat gesneden stukken. Wij snijden elk formaat 
band en zorgen voor snelle verzending – u houdt uw voorraad tot een minimum  
beperkt.  

Samenwerking met kwaliteitsleveranciers zorgt voor een hoge productkwaliteit en ruim assortiment. Door kennis en 
ervaring, en een nauwe samenwerking met onze klanten is ook de kwaliteit van het bewerkte eindproduct van hoog 
niveau en bespaart u als klant aanzienlijk op manuren en machinekosten.  

Complete confectie 

In BTE’s gespecialiseerde werkplaats worden alle denkbare  
confectiewerkzaamheden uitgevoerd. Het eindloos lassen van 
banden, het aanbrengen van gewone en speciale meenemers, 
snaren, golfranden, morsranden en het confectioneren van 
zeer lange banden zijn slechts een greep uit ons aanbod.  

We zijn trots op onze werkplaats, één van de best uitgeruste ter 
wereld. Door onze schaalgrootte en mechanisatie kunnen wij 
onze werkzaamheden tegen zeer concurrerende prijzen aanbie-
den. Terwijl BTE uw volgende opdracht voorbereidt, zijn uw 
mensen aan het werk bij uw klant.  

U bespaart manuren en machinekosten, hoeft minder voorraad   
aan te houden en heeft toegang tot een zeer uitgebreid scala 
aan confectiemogelijkheden.  



Uitbesteden loont 

Door kleinere hoeveelheden transportband 
op voorraad te houden en snij– en confec-
tiewerkzaamheden aan ons uit te besteden 
kunt u zich volledig richten op het echte 
werk: het installeren van het eindproduct 
bij de eindgebruiker, het uitvoeren van  
onderhoud en vervanging.  

Neem nu contact met ons op voor meer 
informatie over uw mogelijkheden tot  
verregaande besparingen. We gaan graag 
met u in gesprek.  

Productie van weefselversterkte meenemers 

De productie van weefselversterkte meenemers is een  
tijdrovende klus, waarvoor u veel materiaal op voorraad moet 
houden.  
Door verregaande automatisering van het productieproces 
produceert BTE grote series van deze meenemers. Zo kunnen 
wij snel en tegen zeer concurrerende prijzen leveren. Onder 
de vele verschillende uitvoeringen zijn bovendien diverse  
speciale (b.v. extra hoge) modellen van deze meenemers.  

Ook andere soorten meenemers, snaren, golfrandmateriaal, 
et cetera, kunnen wij u snel leveren.   

U bespaart behoorlijk veel tijd, machine- en materiaalkosten. 
Waarom zou u het nog zelf doen?  

Coaten en profileren 

BTE heeft een speciale coating- en profileerlijn, waarop  
transportbanden kunnen worden voorzien van een extra  
deklaag of een profiel. Wanneer een standaard bandtype net 
niet voldoet aan de vereisten is dit vaak een snelle, voordelige 
oplossing.  

Het aanbrengen van een extra coating of profiel kan ook op 
kleinere stukken transportband of delen van een volle rol. 
Combineer het voordeel van de inkoop van volle rollen met 
een verdieping van uw assortiment. Het geeft u een bijzondere 
flexibiliteit in productie van speciale bandmaterialen.  

Vele van onze klanten hebben door deze mogelijkheden hun 
klanten beter kunnen helpen bij het oplossen van (soms  
langlopende) problemen.  

De volgende werkzaamheden voeren wij uit  
volgens uw exacte specificaties:  
 Gesneden stukken, ook kleine afmetingen, uit ons uitgebreide 

assortiment aan kunststof transportbanden  

 Aanbrengen van (extra) coatings op bestaand materiaal 

 Profileren van bandmateriaal (ook kleine stukken) 

 Volledige confectie van transportbanden: eindloos maken, 
aanbrengen van snaren, meenemers, golfranden, vingers, etc. 

 Fabricage van zeer lange transportbanden 

 Volledige confectie van gaasbanden met speciale randverster-
king en accessoires 

 Uitgebreide productlijn van los te verkrijgen accessoires,  
zoals meenemers, snaren, golfrandmateriaal, etc. Speciaal zijn 
ook onze weefselversterkte meenemers. 

 Bekleden van trommels en rollen met frictiemateriaal  

 Speciale uitvoeringen en bewerkingen: vraag onze afdeling 
verkoop 
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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. 


