DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

SERVIS 24 hodin

OBLAST DODÁVEK

- Mechanické spony na
všechny typy pásů

V případě havárie zajišťujeme servis
do 24 hodin.
Samozřejmostí je i kvalifikovaný poradenský servis, rychlé a cenově přijatelné dodávky materiálu a vynikající
zákaznický servis.
Jsme schopni v co nejkratším termínu
připravit požadovaný materiál k odvozu, případně ihned zajistit montáž
přímo na stroji.

Potravinářský
Dřevozpracující
Papírenský
Cihlářský
Automobilový
Strojírenský
Zemědělský
Farmaceutický
Letiště
Gumárny
Pivovary

- Veškeré montážní zařízení a
nástroje
- Podpěrné válečky pásů na
dopravníky
- Hnací a hnané válce včetně
pogumování
- Stěračové gumy
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Chemický
Textilní
Papírenský
Tabákový
Pošty
Pekárny
Mlýny
Cukrovary
Cementárny
Pískovny
Výrobce nápojů

- Lepidla na spojování pásů
- Ozubená kola (kov, plast)
- PE vedení
- Unášecí a vodící profily

Transportní pásy dodáváme:
- nekonečné
- spojené mechanickou sponou
- s montáží přímo na dopravník
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- Korečky

Pásy

Ploché řemeny dodáváme:
- nekonečné
- s montáží přímo na stroj

Řemeny

•Olomouc

Dopravníky
Dopravní
destičkové
řetězy

www.dopravnipasy.eu

www.mbelt.cz

M belt s.r.o.
Riegrova 2668/6c
CZ - 370 01 České Budějovice
Provoz: Klenovice 154
CZ - 392 01 Soběslav
Tel./fax: 00420 381 521 162
e-mail: info@mbelt.cz
www.mbelt.cz

TRANSPORTNÍ PÁSY

ŘEMENY, OSTATNÍ

LEHKÉ DOPRAVNÍKY

PVC, Polyuretanové, Silikonové,
Gumotextilní pásy
PVC pásy pro teploty do 110°
Antistatické + potravinářský (FDA)
Strukturované
Hladké nebo s unášecími profily
Vlnovce
Pásy s vodícími profily
Speciální pásy
Pásy pro korečkové dopravníky

Hnací ploché řemeny
Transportní řemeny
Transportní řemeny s povrchem
Kulaté řemeny
Ozubené a klínové řemeny
Variátorové řemeny
Speciální řemeny

V naší nabídce najdete také
dopravníky pro využití v mnoha
odvětvích průmyslu.
Využití naleznou především tam, kde
je třeba zajistit např. odvoz hotových
produktů od stroje, nebo dopravovat
polotovary výrobků mezi jednotlivými
pracovními operacemi.
Přesně na míru Vám postavíme
dopravník dle Vašich představ a
požadavků.
Konstrukce je vyrobena z Al. profilů,
jejichž velikou předností, je díky
stavebnicovému systému vysoká
variabilita.

www.dopravnipasy.eu

www.mbelt.cz

www.dopravnipasy.eu

Modulární
pásy
Servis
Doplňkový
sortiment

ČLÁNKOVÉ A
MODULÁRNÍ PÁSY
• Článkové a modulární pásy
• Materiál kov i plast
• Řetězy Rexnord
• Ozubená kola kovová i
plastová
• Plastová vedení

www.mbelt.cz

