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Voorkom beschadiging van uw eindproduct
Transportbanden voorzien van bogen zijn een goede
oplossing om beschadiging van uw producten te
voorkomen en dure uitval tot een minimum te beperken.
Boogbanden worden veel toegepast in bij voorbeeld
weeg- en verpakkingssystemen voor aardappelen,
groente en fruit. De producten komen na weging van
geringe valhoogte op een transportband. Hierbij zorgen
de bogen op de band ervoor dat deze kwetsbare
producten niet beschadigd worden. Het resultaat is een
hoogwaardiger product en minder productverlies.

Boogbanden zorgen voor een zachte landing van o.a. kwetsbaar fruit.
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Onze boogbanden hebben hierdoor over de gehele
lengte vloeiende overgangen en de bogen zijn
uitstekend gehecht aan de transportband.
Deze hoogwaardige kwaliteit leidt tot een lange levensduur en maakt deze banden uitermate geschikt
voor hun toepassing.

Uitgebreid assortiment,
levensmiddelengeschikt
Naast de traditionele groene boogband leveren we ook
banden in de kleuren lichtblauw en blauw, die voldoen
aan de richtlijnen van FDA en EU voor voedselcontact.
Onze lichtblauwe band is door de hoge zuurbestendigheid
zeer geschikt voor zuurhoudende gewassen, zoals veel
fruitsoorten.
De blauwe band heeft een goede olie- en vetbestandheid
en is zeer geschikt voor niet-zuurhoudende producten
zoals aardappelen en veel groentesoorten.

Assemblage op maat
Uw boogband wordt in onze fabriek, volledig volgens uw
specificaties, geproduceerd.
De afmetingen en hoogte van de bogen, hun onderlinge
afstand en eventuele stuursnaren of andere accessoires
worden geheel naar wens geconfectioneerd, uiteraard
zoals u van ons gewend bent in zeer korte tijd.
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Ons assortiment boogbanden
Type

Kleur

FDA / EU Opmerkingen

22-81A80/251 FG Lichtblauw



Zuurbestendig

22-81

Blauw



Olie- en vetbestendig

22-11

Groen

Zuurbestendig

Door wijzigingen in regelgeving en het groeiend
belang van voedselveiligheid moeten steeds
meer processen in de agrarische sector en de
levensmiddelenindustrie voldoen aan de strenge
eisen van FDA en EU. Met het oog hierop zijn wij
continu bezig met verdere ontwikkeling van ons
assortiment. Onze boogbanden zijn hierdoor
niet alleen tijdens en vlak na de oogst goed
toepasbaar, maar ook tijdens de verdere
verwerking van aardappelen, groente en fruit.
Geschilde, gesneden en gewassen producten
worden zacht opgevangen en veilig verder
getransporteerd met
getransporteerd
met de
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boogbanden van
van Narviflex.
BTE.
1202/1/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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