ADVERTORIAL

MBS LEGT DOWNTIME
VAN UW PRODUCTIEPROCES AAN BANDEN
24/7-SERVICE VAN TRANSPORTBANDEN OVER HEEL BELGIE
Moens Belting Service, kortweg MBS, werd in '94
opgericht door Gert Moens. Het bedrijf staat reeds
achttien jaar synoniem voor de knowhow in transportbanden. Tot die expertise behoren er ook kunststof
banden, specifiek afgestemd op de noden van de
voedingsindustrie. De markt werd tot voor kort bediend
vanuit de hoofdzetel in Roeselare en vanuit het servicecentrum in Gent. Door een recente overname zijn er
twee volledig uitgeruste ateliers bij gekomen, één in
Le Rœulx (nabij Bergen) en één in Luik. Op die manier
staat MBS garant voor een snelle, professionele service
over het hele land.

SPECIALIST
IN TRANSPORTBANDEN

MBS is uw partner bij uitstek voor
het plaatsen en onderhouden van
transportsystemen. De onderneming uit Roeselare kan achttien
jaar ervaring in de schaal werpen
voor zowel rubber als kunststof
banden.

Totaalpakket

Met de keuze voor Europese
A-merken bent u verzekerd van
een kwalitatief product, een
confectie op maat in het eigen
atelier en een vakkundige
plaatsing door gekwalificeerde
monteurs. Naast de transportbanden zelf, verkoopt en plaatst
MBS verschillende componenten
van transportsystemen, zoals
afschrapers, trommelmotoren,
rollen of bandstuursystemen,
waaronder verschillende merken
die exclusief voor België verdeeld
worden. Ook het ontwerp en de
constructie kunnen voor u perfect

op maat uitgetekend worden door
het zusterbedrijf BMC. Met
andere woorden, MBS leidt uw
volledige transportsysteem in
goede banen.

Expertise
in de voedingsindustrie

Niet elk bedrijf kan zich de
bijzonder strenge hygiëne-eisen
van de voedingsindustrie eigen
maken. MBS heeft echter ervaring
zat om zijn expertise in deze
sector hard te maken. Het bedrijf
kan onder andere mooie referenties voorleggen in groente- en
aardappelverwerkingsbedrijven,
in slachthuizen, in brouwerijen en
bij koekjesfabrikanten. Uiteraard
dragen de kunststof transportbanden het FDA-keurmerk, al zijn
er eveneens niet-gekeurde
transportbanden beschikbaar voor
zones met een lager hygiënerisico. Niet alleen de banden zelf
ondergaan de nodige keuring,
ook de monteurs die ter plaatse

komen, zijn door middel van een
gedegen opleiding vertrouwd met
de eigenheden van de voedingssector.
De vier confectieateliers
(Roeselare, Gent, Le Rœulx en
Luik) en de verschillende servicebussen zijn tevens specifiek
uitgerust voor de verwerking van
kunststof transportbanden. Zo
komt de voedselveiligheid van uw
producten op geen enkel moment
in het gedrang.

24/7-SERVICE

Transportbanden hebben een
cruciale rol in elk productieproces. Bedrijven kunnen zich
dan ook geen stilstand
permitteren en hebben nood aan
een partner die kort op de bal
speelt. En laat dat nu net het
stokpaardje van MBS zijn.

Snelle interventies

Dankzij de geografische
spreiding van zijn vier perfect

uitgeruste ateliers is MBS overal in
het land snel ter plaatse voor een
professionele interventie. Klanten
kunnen zich bovendien 24 uur op
24 en zeven dagen op zeven
beroepen op deze diensten. MBS
engageert zich om telkens binnen
de met de klant afgesproken
responstijd de nodige service te
verlenen.

Ruime voorraad

Ter plaatse zijn is één kant van de
medaille, de monteurs moeten
tevens beschikken over het
materiaal dat nodig is om de
reparatie uit te voeren. Ook daar
is MBS niet blind voor. Er werden
kosten noch moeite gespaard om
de ateliers en servicebussen tot in
de puntjes uit te rusten. Bovendien
wordt er op de verschillende sites
een ruime voorraad reserveonderdelen op stock gehouden.
De downtime van uw productieproces kan op die manier tot het
absolute minimum beperkt blijven.

MBS BVBA

Industrieweg 72
8800 Roeselare
Tel.: 051/24.94.54
Fax: 051/24.94.55

MBS GENT

Gebroeders Naudslaan 24
9185 Wachtebeke
Tel.: 09/232.23.28
Fax: 09/230.59.79
info@mbsgroup.be
www.mbsgroup.be
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