GAASBANDEN
VAN POLYESTER, MET FABPLAST® RAND– EN DWARSAFW ERKING

GA ASB ANDEN
Extra stabiel en lange levensduur door speciale afwerking
Goede sturing
Goede chemische bestandheid
Eenvoudig te installeren
Gemakkelijk te reinigen
Foodgrade kwaliteit
Vele confectiemogelijkheden
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Als specialist in ontwikkeling en
assemblage van kunststof transportbanden werken
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werkenwewebij bij
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Bandtransport
Europe doorlopend
Belting
(BTE) doorlopend
aan innovaties
aan innovaties
die u als gebruiker of machinebouwer
tijd, energie en materiaal besparen.
Onze polyester gaasband met Fabplast®
rand- en dwarsafwerking is zo’n
innovatie.

De polyester gaasband leidt tot lagere
gebruikerskosten voor de machine en
leidt tot een lagere kostprijs voor de
machinebouwer.

Randafwerking
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rand– en dwarsafwerking ontwikkeld, die volledig
samensmelt met het gaas. Dit zorgt voor een dunne, zeer
stevige rand, beperkt het risico van rafelen van de zijkant
van de band en zorgt voor een langere levensduur.
Tijdens het productieproces wordt de band gelijk ook
extra thermisch gefixeerd, waardoor het gaas extra
stabiliteit krijgt. Dit laatste levert een belangrijke bijdrage
aan de uitstekende stuureigenschappen van deze banden.

Chemische bestandheid, FDA, EU
Onze polyester gaasbanden hebben een goede
bestandheid tegen diverse chemicaliën. Ze zijn
o.a. goed bestand tegen oliën en vetten.

Deze banden worden veelvuldig toegepast in
levensmiddelen-verwerkende industrieën en
voldoen daarom vanzelfsprekend ook aan de
richtlijnen van FDA en EU voor voedselcontact.

Afwerking op maat
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brengen wij de rand– en dwarsafwerking aan en zorgen we voor
extra stabiliteit door thermofixatie, ook de verdere afwerking
van de band, volgens uw specificaties, is bij ons in vertrouwde
handen. U kunt bij voorbeeld bij ons terecht voor:
Eindloos maken van de band (kunststof of RVS verbinders)
Aanbrengen van stuursnaren
Aanbrengen van rechte of geknikte meenemers voor opgaand
transport.

Uitgebreid assortiment
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Afhankelijk van de grootte van het (gesneden) product, de te
verwerken volumes en de benodigde doorlaatbaarheid voor bij
voorbeeld afwateren, drogen, zeven of verluchten, kiest u de juiste
maaswijdte.
Ons assortiment omvat de volgende types:

Type

Maaswijdte

Doorlaatbaarheid

Kleur

Gaasbanden worden toegepast
in diverse industrieën.
Bij voorbeeld:
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Polyester gaasbanden met Fabplast® rand– en dwarsafwerking zijn verkrijgbaar tot
maximaal ca. 1200 mm breed. Polyester gaasbanden met PVC randafwerking zijn
verkrijgbaar tot 2000 mm breed.

Groente– en fruitverwerking
Wassen en drogen van groente en fruit
Visverwerking
Afwatering, wassen van vis, schaal– en
schelpdieren
Filteren en zeven van slibproducten
Behandeling van vervuild water
Droog– en koelprocessen
Drainageprocessen
1112/3a/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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