DOSSIERTRANSPORTBANDEN

MBS heeft de grote uitvoerband van de GIPO breker vervangen.

Keuze transportband is maatwerk,
vervangende band is duurzaam en sterk

MBS Group, met zijn hoofdzetel te Roeselare en vestigingen in Gent, Le Rœulx en Bilzen is exclusief verdeler in België voor de Italiaanse fabrikant
van transportbanden SIG. In een gesprek met Olivier Myngheer, commercieel directeur bij MBS Group, vernemen we wat de voordelen zijn van
deze versterkte transportbanden die het bedrijf voor de vervangingsmarkt levert, alsook van de 24/7 service van MBS Group.
Tekst Jan Mol
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Beeld MBS

“We leveren voor alle merken en types machines nieuwe transportbanden, als
maatwerkproduct. Kenmerkend voor onze producten zijn de slijtvastheid en de
impactbestendigheid”, opent Myngheer het gesprek. “Zo leveren we onder andere
de na verkoop service en transportbanden voor GIPO, aan GM Recycling.”

‘We leveren voor alle merken
en types machines
nieuwe transportbanden,
als maatwerkproduct’

De ideale transportband voor de mobiele breker, 24 op 7
“Vanwege de flexibiliteit en de sterkte van deze transportbanden zijn ze zeer
geschikt voor kleine trommeldiameters. Dat maakt deze banden ideaal voor de
mobiele brekers. Je hebt dus het voordeel van een hogekwaliteitsband op een
mobiele machine. Time is money, dat geldt in het bijzonder voor de mobiele
breker. Bovendien biedt MBS een 24 op 7 service over de gehele Benelux en
Noord-Frankrijk. Dankzij de strategisch gekozen locaties van onze vestigingen
zijn wij altijd snel ter plaatse. Met doordachte maatwerkoplossingen creëren
wij grote toegevoegde waarde voor onze partners. Door de continuïteit van
hun werkprocessen te garanderen dragen wij bij tot de procesoptimalisatie,
kostenefficiëntie en aldus een verhoogde productiviteit. Dat doen we al meer
dan 21 jaar, met succes”, zegt Myngheer tot besluit.

SIG TEXBIND straight warp banden in één of twee lagen
“Welke verwachtingen heeft de klant omtrent de vervangende transportband?
Wat is de toepassing en binnen welk budget moet de transportband vallen, zijn
vragen die dan op tafel komen. We bieden een éénlaags straight warp band,
die budgetvriendelijk is, maar voor zwaardere toepassingen hebben we de tweelaags band in ons pakket. Daarna kijken we naar de deklagen, we produceren
de dikte van de band op maat. Steevast hebben we hoge kwaliteit op voorraad,
maar alle maatwerk is mogelijk.” SIG transportbanden kennen een bovengemiddelde levensduur en performance. “Straight warp banden zijn sterker dan de
normale EP banden. Er zijn drie factoren die bij ons heel belangrijk zijn. Ten
eerste de impactbestendigheid, ten tweede de scheurvastheid en ten derde de
maximale rek op de band”, schetst Myngheer.
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De rechte polyester kettinggarens garanderen een hoge treksterkte en een superieure
longitudinale flexibiliteit. De bindgarens in nylon zorgen voor een stabiele verbinding
tussen ketting- en inslagdraden en de dubbellaagse rechte inslaggarens in nylon
voor een hoge weerstand tegen stoten, scheuren, sneden en een goede trogbaarheid.
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