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Nieuw hoofdkantoor



• Oprichting 25 mei 1994 door Gert Moens

• Februari 2006 : verhuis van Ovenstraat naar Industrieweg te Roeselare

• Trends Gazelle 2009

• Juli 2010 : overname van 3 vestigingen van TGS (Soignies, Oupeye, Gent) 

• vestigingen van Gent naar Wachtebeke en van Soignies naar Le Roeulx

• Maart 2013 : verhuis van vestiging Oupeye naar Bilzen

• Omzet 2020 : 11 mio €

• Oktober 2020 : nieuw hoofdkantoor in Krommebeekpark 6 te Roeselare

Historiek 



Vestigingen

ROESELARE
Main office

LE ROEULX

GENT

BILZEN

“Volgens Renewi stonden we sterk door onze geografische 
spreiding. Dankzij onze vier vestigingen verspreid over het 
land, kunnen we op elk van hun sites erg snel aanwezig zijn.” 

Olivier Myngheer, Manager MBS Group in Recycle Pro 
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Non-stop service in  
kunststof 
transportbanden

https://www.mbsgroup.be/


Kunststof
transport-
banden

PU 
PVC

positief aangedreven 
banden

Producten en diensten 

spoed interventies 24/7 
preventief onderhoud
optimalisatie van de 
transportband installatie

bekleding trommels
en trechters

Diensten

rollen en trogstellen
trommels 

afschrapers
riemverbinders

impactbedden, -bars
bandstuursystemen

tru-trac® 
afdichtingssystemen 

AirScrape®

Componenten



Eigen productiehal 
PVC - PU



Meenemers

Gespecialiseerd machinepark



Productiehal PVC - PU

In-house bewerkingen 

snijden van banden op maat 
traplas, vingerlas, vinger-lip-vingerlas, ruitvinger 
zetten van meenemers
stuursnaren
golfranden 
ponsen van gaten 



Golfranden



Golfranden



Meenemers en vingers



Meenemers en vingers



Drijfriemen



Positief aangedreven
banden F-plus drive



Trommel- en rolbekleding

ruime voorraad 
transportbanden en
componenten



Inox trommel bekleed
met laminop

ruime voorraad 
transportbanden en
componenten



Gestandardiseerde DIN maten 
uit voorraad leverbaar 



FDA-gekeurde componenten



Ruime voorraad 

ruime voorraad 
transportbanden en
componenten



Ruime voorraad 

ruime voorraad 
transportbanden en
componenten



Transportbanden voor 
food en non-food 

aardappelverwerking
diepvries groenten
industriële bakkerij
textiel
chemiesector
logistieke centra



Voedingsindustrie

Referentieklanten 
in voedingsindustrie, 
met name in 
aardappelverwerking



Voedingsindustrie



Voedingsindustrie



Voedingsindustrie



Bandafschrapers 



Schakelbanden klaar 
voor de levering



MBS in vakpers 

Zuidnatie Cargill

Lutosa
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