
De Smart Belt Conveyor is verkrijgbaar in de uitvoeringen:

SBC 45 In aluminium en RVS uitvoering is deze transporteur 

verkrijgbaar met een 45 mm of 15 mm omlooprol. Door de slimme 

lagering uitstekend te sturen en geschikt voor hogere snelheden 

tot 90 meter per minuut. Veelzijdig toepasbaar en leverbaar  

met een directe, een indirecte of een midden-aandrijving.

SBC 85 Speciaal voor hoge belastingen is de 85 serie ontwik-

keld. Ook dit type is verkrijgbaar in aluminium en RVS uitvoering 

met een maximale lengte van 16.000 mm en een maximale 

breedte van 1.200 mm. 

Specials Op basis van zoveel mogelijk standaard componenten 

engineert Flex Industries in opdracht speciale toepassingen van 

de bandtransporteur zoals de kniktransporteur. 

Maar ook accessoires zoals een 

pusher, stopper en wissel maken 

de producthandling compleet. 

Een bandtransporteur is de ideale en meest economische 

oplossing voor het lineair transport van goederen. 

Horizontaal of transport onder een hoek, zo nodig 

met meenemers. Flex Industries heeft een brede 

range van bandtransporteurs ontwikkeld 

onder de naam Smart Belt Conveyors. 

Met als uitgangspunt snel en gemak-

kelijk configureren en assembleren 

dankzij het modulaire concept. Hoge 

performance, de beste kwaliteit en 

een laag geluidsniveau.

Zowel de aluminium als de RVS 

bandtransporteur wordt opgebouwd 

uit standaard componenten met een uit-

gebreide keuze in aandrijvingen, omloop 

units en bandmateriaal. Op het aluminium 

profiel kan eenvoudig zijgeleiding, ondersteuning 

en alle soorten appendages worden gemonteerd. De RVS 

uitvoering is wash down geconstrueerd met vele mogelijk-

heden voor appendages. Dit alles geeft u de mogelijkheid 

uw  bandtransporteur te configureren conform uw wens!

Bandtransporteurs
Aluminium & RVS
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