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Noten Transportbanden voor de staalindustrie
Slijtvaste transportbanden, bestending tegen zware
belasting, scherpe materialen, vocht, olie en
chemische stoffen. Bedrijven in de staalindustrie
stellen hun eigen strenge 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 machinebouwers,
transporteurs en staalbedrijven in deze sector.

Robuuste transportbanden bestand tegen hitte,
vocht, olie en chemische stoffen
Transportbanden in de staalindustrie worden fors belast en staan
bloot aan zware omstandigheden. Noten biedt een compleet
assortiment materialen en accessoires voor het transport en de
handling van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten in de
staalindustrie. Valdempende geleidingselementen met een harde
bovenlaag, matigen de kracht waarmee zware producten op uw
transportsysteem neerstorten. Onze sterke en slijtvaste transportbanden
met meerdere scheurvaste weefselinlagen zijn bestand tegen een
hoge belasting en kerfinslag. Transportsystemen in de metaalgieterijen worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Hiervoor bieden
we de juiste banden en accessoires. Chemische en oliehoudende
producten in de staalindustrie, kunnen transportbanden onherstelbaar
beschadigen. In die situaties leveren we transportbanden die
bestendig zijn tegen chemische en oliehoudende producten.

Betrouwbaarheid onder alle omstandigheden
Al hebben uw transportbanden in de praktijk heel wat te verduren,
toch wilt u juist op piekmomenten blindelings op uw transportsysteem kunnen vertrouwen. Met de juiste uitlijning van de band
en spanning, stuur- en dwangrollen, zorgen we er voor dat zelfs
lange en zwaarbelaste banden, zijdelings stabiel en soepel blijven
lopen. Daarmee voorkomt u storingen en dus stilstand tijd van uw
proces. We inspecteren en onderhouden transportbanden preventief.
Zo beperkt u de kans op storing, reparaties en gebreken tot een
minimum. Op zo’n moment denken we ook graag mee over het
optimaliseren van de complete transportinstallatie, het verlengen van
de levensduur en het sneller en efficiënter laten werken van uw
transportsysteem.
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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