Totaal onderhoud transportbanden

Grafische industrie

I Hoge bedrijfszekerheid
I Snelle 24-uurs service
I Hoge snelheden en grote precisie
I Bestendig tegen drukinkt en chemicaliën
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Noten Transportbanden voor de Grafische Industrie
Bedrijfszekere transportbanden, -riemen en -snaren
met nauwkeurige loopeigenschappen en geschikt
voor transporten met hoge snelheden. De Grafische
industrie stelt haar eigen eisen aan de uitvoering
en het onderhoud van transportsystemen.
Noten is al sinds 1925 specialist in transportbanden.
We confectioneren, inspecteren, onderhouden en
repareren transportbanden, -riemen en -snaren
voor onder andere drukkerijen, mailbedrijven,
papier-, verpakkings- en de kartonnage industrie.
Hoge bedrijfszekerheid als onderdeel van
uw dienstverlening
Een strakke planning, korte levertijden en een hoge productiviteit
zijn typische kenmerken voor bedrijven in de Grafische Industrie.
Noten biedt daarom een compleet assortiment transportbanden en
accessoires waarmee we de hoogst mogelijke betrouwbaarheid van
uw transportsysteem garanderen. Zo bieden we eindloos geweven,
niet rekbare banden die garant staan voor constante en uitstekende
loopeigenschappen.
Voor de aandrijving van de transportbanden maken we in de
grafische industrie gebruik van slijtvaste aandrijfriemen waarvan de
spankracht zelfs na langdurig en intensief gebruik, behouden blijft.
Met de juiste spanning, stuursnaren en uitlijning van de band
zorgen we er voor dat zelfs lange en smalle banden, zijdelings
stabiel en soepel blijven lopen. Daarmee voorkomt u storingen en
dus stilstandtijd van uw productieproces.

Brandschone transportbanden voor de hoogste
kwaliteit van uw eindproduct
Een gestructureerde en schone omgeving draagt bij aan de beste
kwaliteit van uw drukwerk. Daar horen ook brandschone
transportbanden bij. Om te voorkomen dat inkt en chemicaliën
hechten aan de banden, leveren we banden voor de grafische
industrie met een speciale toplaag met hoge loseigenschappen.
Daarmee voorkomt u vlekken en smetten op drukwerk en
beschermen we u uw transportbanden tegen vuil en agressieve stoffen.

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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