Totaal onderhoud transportbanden

Totaal Onderhoud van
Transportbanden

I Inspectie, (preventief) onderhoud en advies
I Storingen en uitval voorkomen
I Levensduur verlengen
I Kwaliteitsbeheersing, Arbo veiligheid en wetgeving
I Complete beheersing van kosten, risico’s, mensen en materiaal

Totaal Onderhoud van Transportbanden

www.notentransportbanden.nl

Noten Totaal Onderhoud van transportbanden
Goed onderhouden transportsystemen zijn de beste
manier om storingen en stilstand te voorkomen.
U verlaagt de totale onderhoudskosten en verhoogt
de levensduur en veiligheid van uw installatie.
Terwijl u zich focust op zaken waar u goed in bent,
kunt u voor het onderhoud van transportbanden
en bandtransporteurs vertrouwen op Noten.
Stilstand tijd en onderhoudskosten voorkomen
Als specialist in transportbanden en bandtransporteurs beschikt
Noten over alle kennis, kunde en materialen om deze te
inspecteren en repareren. Wij stellen samen met u een
onderhoudsplan op of verrichten werkzaamheden volgens
werkopdrachten van uw zijde. Noten houdt reparatiemateriaal en
transportbanden zelf op voorraad. Dat maakt dat we onderhoudswerkzaamheden en reparaties terplekke snel oplossen.
Bovendien gebruiken we de modernste apparatuur zoals luchtgekoelde
vulkanisatiepersen voor kunststof banden. Daarmee werken we
snel en efficiënt en beperken we de stilstand tijd van uw
productieproces en de kosten voor onderhoud tot een minimum.
Gevraagd of ongevraagd geven we advies over het verlengen van
de levensduur van de installatie. Noten is VCA gecertificeerd.
Onderhoud compleet onder controle
Totaal Onderhoud van transportbanden en bandtransporteurs als
onderdeel van uw goed georganiseerde kwaliteits- of managementsysteem. Bij deze vorm van dienstverlening staat de totale
beheersing van uw onderhoudsplan voorop. Daarvoor bieden we
klanten ons speciale programma waarin we het onderhoudsplan,
verantwoordelijkheden, werkopdrachten, incidenten, inspecties,
reparaties en de technische specificaties van onderdelen
nauwkeurig voor u vastleggen. Via een periodiek of online inzicht
in rapportages, is het mogelijk om altijd een perfect inzicht te krijgen
in de onderhoudskosten, stilstand tijd, schades en reactietijden.
Tijdens regelmatige evaluaties met onze specialist bespreken we
verbeterpunten die snel daarna worden omgezet in daden.
Specialist voor eindgebruikers en OEM’ers
Noten is al sinds 1925 gespecialiseerd in transportbanden.
We confectioneren, inspecteren, onderhouden en repareren
transportbanden voor uiteenlopende sectoren. Daarmee zijn wij uw
complete partner als het gaat om de levering en het onderhoud
van uw transportsystemen. Noten is actief voor zowel eindgebruikers
als OEM’ers van transportbanden.
24 uur service vanuit locaties bij u in de buurt
Vanuit onze vestigingen in Venlo, Breda en Lochem, staan wij 24 uur
per dag, zeven dagen in de week voor u paraat. Ook ’s nachts en in
het weekend staan we u binnen een half uur te woord en komen
we binnen maximaal twee uur voor u in actie.
Noten Onderhoud Transportbanden werkt vanuit Venlo, Breda en Lochem.
Er is dus altijd een vestiging bij u in de buurt. www.notentransportbanden.nl
Hoofdkantoor in Venlo, Blauwwater 17, 5951 DB Belfeld (Venlo)
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