
Weefselversterkte 
meenemers (PU/Pvc)

C r e a t o r s  o f  C o n v e y o r  b e l t s



 
extra hoog, extra stevig:

meenemer BK225 (225 mm 
hoog), wordt veel gebruikt  

bij grote producten 
of zware belading.

Weefselversterkte 
meenemers

Weefselversterkte meenemers zijn veelgebruikt in toepassingen waarbij u een  

extra stevige meenemer nodig heeft. Deze meenemers kunt u zelf maken, maar vaak is  

uitbesteden voordeliger. bte levert weefselversterkte meenemers in PvC en PU. 

PU: extra slijtvast en koUdebestendig
In PU zijn deze meenemers op hun sterkst. Het materiaal is stevig en met een hardheid van 92° Shore A zijn ze 

extra slijtvast en bestand tegen extreme koude, tot een temperatuur van -30°C. Zelfs onder extreme omstan-

digheden hebben ze een lange levensduur. Uiteraard voldoen deze meenemers, net als de witte en blauwe PVC 

weefselmeenemers, aan de richtlijnen van FDA en EU voor voedselcontact.

Naast de meenemers in het overzicht op de volgende pagina, kunnen wij ook speciale weefselversterkte meene-

mers voor u produceren. Denk hierbij bij voorbeeld aan meenemers met een ruitprofiel voor minder aankleving van 

het product en extra hoge meenemers, o.a. voor de kooloogst. 

snel, goed, scherP gePrijsd
Door mechanisatie en uitgekiende materiaalkeuze produceert BTE grote series weefselversterkte meenemers en 

bieden wij u een scherpe prijsstelling en een hoge, constante kwaliteit. 

Wij helpen u graag bij het kiezen van het juiste formaat en materiaal van de meenemer, uiteraard afhankelijk van 

toepassing en geplande verwerking.

Losse meenemers zijn verkrijgbaar in lengtes tot 2 meter, die uiteraard op maat gesneden kunnen worden. Zoals u 

van ons gewend bent kunnen we ze ook op het bandmateriaal aanbrengen volgens uw specificaties. 

•	hoge kwaliteit Pvc of PU
•	ook in foodgrade kwaliteit
•	diverse kleUren en maten
•	recht en geknikt
•	sPeciale Uitvoeringen
•	tijd- en kostenbesParend
•	los of gemonteerd
•	snelle levering



Uitbesteden loont
Zelf weefselversterkte meenemers maken kost u veel mankracht en materiaal. Bij Bandtransport Eu-

rope zijn we gespecialiseerd in alle bewerkingen van transportbandmateriaal en produceren we deze 

kwaliteitsmeenemers in grotere hoeveelheden en tegen concurrerende prijzen, in diverse kleuren en 

uitvoeringen. 

Uw mensen kunnen zich bezighouden met andere werkzaamheden en u bespaart zich de loon- en 

machinekosten. 

sPeciale ProdUcten
Naast ons standaardassortiment vindt u bij BTE ook speciale meenemers. Bijvoorbeeld: 

•	 Meenemers met ruitprofiel voor betere lossing van het product.

•	 Geknikte meenemers met een hoogte van meer dan 120 mm (bijvoorbeeld type BK225, zie foto)

uitbesteden loont

Type Materiaal Hoogte (mm) Kleur1

recht

BR25 PVC 25

BR30 PVC 30

BR40 PVC 40

BR50 PVC 50

BR60 PVC 60

BR75 PVC 75

BR80 PVC 80

BR90 PVC 90

BR100 PVC 100

BR110 PVC 110

BR120 PVC 120

Geknikt

BK40 PVC 40

BK50 PVC 50

BK60 PVC 60

BK75 PVC 75

BK80 PVC 80

BK90 PVC 90

BK100 PVC 100

Type Materiaal Hoogte (mm) Kleur1

recht

BUR25 PU 25

BUR30 PU 30

BUR40 PU 40

BUR50 PU 50

BUR60 PU 60

BUR75 PU 75

BUR80 PU 80

BUR90 PU 90

BUR100 PU 100

BUR110 PU 110

BUR120 PU 120

Geknikt

BUK40 PU 40

BUK50 PU 50

BUK60 PU 60

BUK75 PU 75

BUK80 PU 80

BUK90 PU 90

BUK100 PU 100

ons assortiment weefselversterkte meenemers

1 De kleuren wit en blauw voldoen aan de EU en FDA richtlijnen voor voedselcontact.
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T +31 (251) 319 119 
F +31 (251) 319 118
info@bandtransporteurope.nl

adres

Molenwerf 12 
1911 DB Uitgeest 
Nederland
www.bandtransporteurope.nl

www.bandtransporteurope.n l

bandtransPort eUroPe
Bandtransport Europe (BTE) heeft een historie van meer dan 30 

jaar als specialist in transportbandconfectie. In 2010 ontstaan 

uit Fabreeka Bandtransport hebben wij een rijke traditie in de 

ontwikkeling en productie van transport- en procesbanden. Er 

wordt voortdurend gewerkt aan nog betere producten, door het 

bieden van kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. 

Tevreden klanten, gezonde werknemers en duurzame produc-

ten en investeringen staan aan de basis van een gezond bedrijf. 

Om dat te behalen en te behouden werkt BTE met een manage-

menetsysteem volgens de normen van ISO9001, ISO14001 en 

OSHAS18001.


