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PROFILEREN
Uw bandmateriaal naar specificatie geprofileerd
Ook gesneden stukken of gedeelte van volle rol
Voorzie een volle rol van meerdere profielen
Snelle levering
Concurrerende prijzen

Soms is het op voorraad nemen van volle rollen bandmateriaal niet
kosteneffectief. Het materiaal blijft te lang op voorraad en vormt zo een
ongewenste kostenpost.
Narviflex biedt u de
mogelijkheid efficiënter met uw voorraad om te springen en toch
voordelig in te kopen.

Naar úw wens profileren van bandmateriaal
Naast een ongekende hoeveelheid confectiemogelijkheden biedt BTE de
mogelijkheid kleine stukken bandmateriaal, of gedeeltes van volle rollen,
te laten voorzien van een profiel.
Heeft u een kleine hoeveelheid materiaal nodig met een aangepast
profiel? Wilt u een deel van een volle rol laten voorzien van een profiel, of
zelfs meerdere verschillende profielen?
Op onze speciale profileermachine bieden we de mogelijkheid profielen
volgens uw precieze specificaties aan te brengen.
Zo koopt u volle rollen in, maar heeft u toch tegelijkertijd meerdere
bandtypes op voorraad. En als uw klant maar weinig nodig heeft van een
speciaal profiel, koopt u toch voordelig in.

Snel en goed
Bij Narviflex kunt u vertrouwen op korte levertijd en
hoge productkwaliteit. Door vele jaren ervaring,
schaalgrootte, mechanisering en automatisering,
gecombineerd met een goede samenwerking met
kwaliteitsleveranciers, is Narviflex ook voor u de juiste
partner.
Op de volgende pagina ziet u ons assortiment
standaard profielen.
Heeft u een afwijkend, of speciaal profiel nodig? Laat
het ons weten, dan kijken we samen naar de
mogelijkheden.

Onze profielen

Profiel 1 - Ruit 3 mm
Voordelen

Toepassingen

 Lage wrijving bij metaal en kunststof
 Uitstekende lossende eigenschappen

 Geschikt voor rol- en glijondersteuning
 Geschikt voor accumulatie
 Transport van klevende producten
zoals deeg-, zoet- en suikerwaren

Profiel 2 - Fijne ruit 1 mm
Voordelen

Toepassingen

 Lage wrijving bij metaal en kunststof
 Uitstekende lossende eigenschappen

 Geschikt voor rol- en glijondersteuning
 Geschikt voor accumulatie
 Transport van klevende producten
zoals deeg-, zoet- en suikerwaren
 Transport in koeltunnels van banketbakkerijen (afdruk profiel in product)
 Transport van ongevulkaniseerde
(rubber-)producten

Profiel 3 - Supergrip recht
Voordelen

 Geschikt voor hellend transport
 Een zeer goede grip op producten

Toepassingen
 Algemeen transport van dozen en
zakken onder droge en schone
omstandigheden
 Sealen van gestapelde producten op
inpaklijnen
 Bekleding van aandrijftrommels en
transportrollen (onder droge / schone
omstandigheden)

Profiel 4 - Kleine nop
Voordelen

 Geschikt voor licht hellend transport
 Een goede grip op producten

Toepassingen
 Algemeen transport van producten o.a.
in wasserijen / verpakkingsindustrie
 Aangebracht in harde PVC voorkomt
dit profiel (door beperkt contactoppervlak) aanvriezen van bevroren
producten aan de transportband
 Bekleding van aandrijftrommels en
transportrollen (Laminop)

Profiel 6 - Zaagtand
Voordelen

 Geschikt voor hellend transport
 Goed te reinigen

Toepassingen
 (Hellend) transport van producten; veel
toegepast voor verwerking van vlees,
vis en gevogelte, tabak en thee,
agrarische producten, hout

Profiel 7 - Lowgrip
Voordelen

 Geschikt voor licht hellend transport
 Voorkomt vacuüm tussen band en
product

Toepassingen
 (Hellend) transport van volumineuze,
verpakte goederen
 In postkantoren, drukkerijen,
luchthavens en distributiecentra
 Transport van verpakte bevroren
producten
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Let op: Ter illustratie zijn sommige foto’s van onze profielen vergroot of verkleind. Bestel een monster van het materiaal
om de werkelijke grootte te kunnen beoordelen.
Profiel 8 - Driehoek
Voordelen

Toepassingen

 Geschikt voor licht hellend transport
 Goed te reinigen

 Transport van bulkgoederen
 Transport van bladproducten
 Voor het fileren van vis en het in
plakken snijden van vlees
 Transport van verpakte, bevroren
producten

Profiel 10 - Golf
Voordelen

 Geschikt voor hellend transport
 Goed te reinigen
 Zeer goede grip in horizontale en
verticale richting

Toepassingen
 Transport van zwaardere goederen
(kratten, dozen, koffers)

 Bewerking van houtproducten
 Productie van kaas
 Voor bekleding van aandrijftrommels
en transportrollen

Profiel 11 - Dwarsrib 15 mm
Voordelen

 Geschikt voor hellend transport
 Zelfreinigend effect bij toepassing van
retourrollen

 Goed te reinigen

Toepassingen
 Transport van zwaardere goederen
(kratten, dozen, zakken) onder droge
omstandigheden
 Transport van lange en ronde
producten
 Voor bekleding van aandrijftrommels
en transportrollen

 Als stuurstrook in PVC of Hytrel®
Profiel 12 - Dwarsrib 17 mm
Voordelen

 Geschikt voor hellend transport
 Goed te reinigen

Toepassingen
 Transport van zwaardere goederen
(kratten, dozen, zakken) onder droge
omstandigheden
 Transport van lange en ronde
bulkproducten zoals macaroni /
spaghetti en voor het inblikken van
producten

Profiel 14 - Visgraat (open en gesloten)
Voordelen

 Geschikt voor hellend transport
 Bij open visgraatprofiel afvoer van
vloeistoffen, door open ruimte tussen
visgraatprofiel

Toepassingen
 Licht hellend transport van
bulkgoederen
 Transport van producten in vlees-,
gevogelte- en visverwerkende industrie
 Transport van bladproducten zoals
tabak en thee
 Gesloten visgraatprofiel: textielindustrie (o.a. ‘piddler’ belt)

Profiel 15 - Grote nop
Voordelen

Toepassingen

 Geschikt voor hellend transport
 Goed te reinigen
 Goede grip op zachte producten

 Hellend transport van kratten, zakken
 Transport onder natte omstandig-

Voordelen

Toepassingen
 Productie van karton en in de
verpakkingsindustrie

heden, zoals bij visverwerking
 Transport van bladproducten, zoals
tabak en thee
 Voor bekleding van aandrijftrommels
en transportrollen

Profiel 16 - Supernop

 Geschikt voor hellend transport
 Goede grip

 Wasserijen / textielindustrie
 Voor bekleding van aandrijftrommels
en transportrollen

Profiel 17 - Hoge langsrib
Voordelen
 Door het hoge, brede langsprofiel
komen ronde producten op een rij te
liggen

Toepassingen
 Scan- en sorteerband voor ronde
vruchten (o.a. bessen, druiven) en
nootproducten (o.a. walnoten)

 Verwerking van bloemen en planten
 Hart-op-hartafstand profiel 20 mm,
hoogte 5 mm

Profiel 18 - Halve maan
Voordelen

 Ronde producten worden gesorteerd

Toepassingen
 Transportband voor ronde producten
die gesorteerd moeten worden
 Productie van ronde producten (o.a.
mint- en chocoladeproducten)

 Profieldiameter 18 mm, diepte 5 mm

Profiel 19 - Langsrib
Voordelen

 Geschikt voor hellend transport
 Onder natte omstandigheden blijvend
goede grip

Toepassingen
 Hellend transport van verpakte
goederen (o.a. in distributiecentra,
luchthaventerminals)

 Verpakkingsindustrie

Profiel 20 - Kegel
Voordelen

Toepassingen

 Goede grip bij volumineuze en zachte

 Transportband in magneetelevatoren
 Transportband in scan- en sorteer-

producten

installaties voor aardappelen, groenteen fruitproducten
 Transportband in vleesverwerkende
industrie (o.a. bij ontzwoerden en
ontvliezen van vlees)

