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RONDKLEDEN
Banden voor rond– en bochttransporteurs
Gespecialiseerde productie
Polyurethaan voor kleverige voedingsmiddelen
Lichte, zuurbestendige banden voor glastuinbouw
Speciale slijtvaste SD-deklaag voor bouwmaterialen
Voor bufferen en opvoer in distributiecentra
Ook voor spiraaltransporteurs
BTE is specialist in de assemblage van complete transportbanden. Alle mogelijke
technische hulpmiddelen zijn voorhanden om ieder gewenst type transportband te
vervaardigen. Zo nemen wij confectiebedrijven en servicebedrijven in de transportbandensector een hoop werk uit handen. Ook rondkleden, de transportbanden in
rond- of bochttransporteurs, behoren tot ons assortiment.

Specialist in vervaardiging van rondkleden
In een rondtransporteur, ook wel bochttransporteur, loopt de transportband in een
bocht, om beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Het is een vaak
toegepaste band in lange productielijnen, bij voorbeeld in industriële bakkerijen, de
(glas-)tuinbouw, chocoladefabrieken, distributiecentra en bij de productie van
bouwmaterialen.
Het vervaardigen van rondkleden of bochtbanden is een specialistische, zeer
nauwkeurige klus. De geringste meet– of snijfout leidt onherroepelijk tot problemen
bij het gebruik van de band. Deze wil dan niet goed lopen, gaat ’trekken’ of golven.
BTE heeft zich door de jaren heen bekwaamd in de vervaardiging van rondkleden van
hoge kwaliteit. Voor de verschillende toepassingen heeft BTE diverse soorten
bandmateriaal ontwikkeld, waarbij er een keuze is tussen banden uit polyurethaan
(PU) en PVC.

PU-banden
voor kleverige voedingsmiddelen
BTE’s polyurethaan (PU) bochtbanden worden vooral
gebruikt voor het transport van kleverige (deeg-)
producten in bijvoorbeeld industriële bakkerijen en
voor verpakte en onverpakte chocolade. Ook worden
ze vaak toegepast bij de vervaardiging van kant-enklaarmaaltijden en snacks.
Deze banden zijn verkrijgbaar met een ruitprofiel of
een gladde bovenzijde en zijn door hun opbouw en
samenstelling uitermate geschikt voor de veel
gebruikte mesovergangen.
Op aanvraag kunnen gaten worden geponst en
zeilogen of loopwielen worden aangebracht.

Lichte, zuurbestendige banden voor de
glastuinbouw
BTE’s brede assortiment aan PVC-banden wordt vaak
toegepast bij de oogst en verwerking van snijbloemen in
de glastuinbouw. Op lange transportsystemen worden de
bloemen door de kas getransporteerd, waarbij de
bochtband vaak wordt uitgevoerd met zachte PVC morsranden om de bloemen op hun plaats te houden zonder
ze te beschadigen.
Deze bijzonder slijtvaste band is uitgevoerd met een
zuurbestendige, 0,7 mm dikke deklaag en een speciaal
‘ultralight’ weefsel dat keerrollen met een diameter van
slechts 30 mm mogelijk maakt.

Slijtvaste banden: BTE’s speciale SD-deklaag
Bij de productie en verwerking van bakstenen en andere
bouwmaterialen of grondstoffen moet de transportband een
slijtvaste deklaag hebben met een lange levensduur.
BTE heeft een speciale, slijtvaste deklaag ontwikkeld, de SDdeklaag, die wordt aangebracht op de eigen coatinglijn.
Hiermee voldoet elke band ruimschoots aan de eisen voor
slijtvastheid, wat een zeer lange levensduur geeft, zelfs onder
de uitdagende omstandigheden in deze industrie.

Distributiecentra: bufferen en opvoer
In distributiecentra worden weer heel eigen eisen gesteld aan
de gebruikte rondkleden. Hier gaat het vooral om het bufferen
van dozen en het opvoeren van producten in bij voorbeeld
spiraaltransporteurs.
Ook voor deze toepassingen leveren wij op maat gemaakte
rondkleden. Meer informatie over spiraaltransporteurs vindt u
rechtsonder op deze pagina.

Ons assortiment bandmaterialen voor rondkleden
Deegwaren / kant-en-klaarmaaltijden en snacks / cacao en chocola
Wit

UG21-24 (glad)
UM21-24 (mat)
Blauw
UG21-84 (glad)
UM21-84 (mat)
Bloemen- en plantenkwekerijen en aanverwante industrie
Groen
21-14 1L
Grijs
21-44 1L
Beige
21-64 1L
Vervoer en opslag
Zwart
21-37 ii 1L
Grijs
21-43/3
Bouwmaterialen
Groen / transparant
21-13SD

Spiraaltransporteurs
Hoewel voor veel spiraaltransporteurs
tegenwoordig modulaire banden worden
ingezet, voldoet in sommige toepassingen
de reguliere transportband nog altijd
beter.
De vervaardiging van rondkleden voor
spiraaltransporteurs is zeer specialistisch
werk, waarin BTE zich door de jaren heen
heeft bekwaamd. Kleine foutjes kunnen
grote gevolgen hebben voor de werking
van de transporteur. Vandaar dat onze
klanten deze bewerking graag aan ons
overlaten.
1206/2/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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