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Noten Transportbanden voor de voedingsindustrie
Optimale hygiëne, voedselveiligheid en bestendigheid
tegen specifieke temperaturen en producten.
De voedingsindustrie stelt haar eigen eisen aan de
uitvoering en het onderhoud van transportbanden.
Noten is al sinds 1925 specialist in transportbanden.
We confectioneren, inspecteren, onderhouden en
repareren transportbanden voor de voedingsindustrie.
Zo voldoet u moeiteloos aan de aan u gestelde
eisen en kunt u rekenen op de grootst mogelijke
bedrijfszekerheid van uw productieproces.
Voldoen aan de hoogst mogelijke eisen voor
hygiëne en voedselveiligheid
Het voldoen aan normen voor hygiëne- én voedselveiligheid, het zijn
dé belangrijkste eisen die onze klanten stellen aan transportbanden
in de voedingsmiddelenindustrie. Speciaal voor hen ontwikkelden
we een assortiment transportbanden waarmee u moeiteloos aan
alle veiligheidseisen voldoet. We bieden onder andere kunststof,
rubber-, schakel- en zeefbanden, al dan niet voorzien van
specifieke eigenschappen. Daarmee voorkomt u de groei van
schadelijke schimmels en bacteriën en beperkt u het gebruik van
bacteriedodende additieven zoveel mogelijk.

Snel en gemakkelijk reinigbaar
Speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie confectioneren we
transportbanden die bestendig zijn tegen agressieve, vette en
hechtende ingrediënten, extreem lage (-40°C) of bijzonder
hoge (250°C) temperaturen. We leveren banden met de juiste
reinigingseigenschappen en eigenschappen die de inwerking van
voedingsmiddelen voorkomt. Dat maakt uw transportsysteem
functioneel en uitermate goed reinigbaar.

Verspilling en beschadiging van producten voorkomen
Het breken, beschadigen of verloren gaan van grondstoffen kost uw
bedrijf handenvol geld en is bovendien funest voor de kwaliteit van
uw eindproduct. Met de juiste bandkeuze en montage zorgen we er
voor dat banden soepel blijven lopen. Toebehoren als meenemers
en golfranden zorgen ervoor dat grondstoffen, zelfs bij verticaal of
schuin (tot 90 graden) transport, op de band blijven liggen.

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
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