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TRANSPORTBANDEN 
De juiste band voor elk product

T R A N S P O RT E R E N



Robuust RvS 
Onderhoudsvriendelijk ontwerp 
Hygiënische Constructie



Niet elke transportband is geschikt voor elk 
product. Afhankelijk van het soort product (nat, 
verpakt of deegproduct) bepalen wij welke 
type transportband het meest geschikt is voor 
uw situatie.

De juiste band

Maatwerk 
Bij Jansen bouwen wij elk jaar vele km’s transportband. 
Elk systeem is maatwerk en wordt volledig naar klantwens 
ontworpen en gebouwd.
 
Voor elk product
Of het gaat om kunststof kratten, gladde kipfilets of verpakt 
vlees. Wij hebben de kennis in huis om het te laten stijgen, te 
laten dalen, te draaien, te positioneren en over te zetten.
 
Nieuw & Retrofit
Opvoerbanden, bochtbanden, bufferbakken en kettingbanen. 
Bij ons vindt u de juiste band voor elke toepassing. 
Naast nieuwbouw transportbanden passen wij ook bestaande 
transportbanden aan.

Van eenvoudige transporteurs  
tot complete transportsystemen.  
De juiste transportband voor elk product. 



Hygiënische constructie
Door het toepassen van schuine kanten, open 
constructies en ronde vormen zorgen wij ervoor 
dat onze machines goed en eenvoudig te 
reinigen zijn en voldoen aan de strengste 
hygiëne eisen.  

Verstelbare poten

Verstelbare 
Werkplekken

 
Alle kwetsbare onderdelen, 
waaronder besturingscomponenten 
en motoren, worden tegen water en 
andere invloeden afgeschermd. De 
transportbanden w orden uitsluitend 
opgebouwd uit voedingsmiddelen 
goedgekeurde materialen (FDA) 
en voldoen aan de strengste 
veiligheidsnormen.

Beschermkap

Besturing



TOEPASSINGEN ENKELE VOORBEELDEN

Filet 
Pootjes 
Haasjes

Spek 
Rookworst 
Vleesdeeg

Platvis 
Schol 
Zalm

Blokken kaas 
Geraspte kaas 
Plakken kaas

Brood 
Gebak 
Oliebollen & Appelflappen

Uien 
Aardappelen

Broodjes 
Maaltijden 
Pizza’s    

KIP

ZUIVEL

VIS

VLEES

AGF

BAKKERIJ

MAALTIJDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Band 
(product afhankelijk)

Modulair Acetaal 
PU 
RvS Grilleband 
RvS Ketting

Afmetingen Op maat

Constructie Roestvrijstaal 304/316
Kunststof (FDA)

Beschermingsgraad IP69K

Max Bandsnelheid 400 mm/sec

Voeding 380 V

Opties Zijgeleiding
Neusovergangen
Meenemers
Frictiontop
Stelpoten of Wielen 
CIP systeem 
Werkbladen



Maatwerk Oplossingen 
Jansen Techniek is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in 
het ontwikkelen en bouwen van maatwerk oplossingen t.b.v. de industriële 
productielogistiek. Net als onze machines zijn wij voortdurend in beweging 
en ontwikkelen wij elke dag nieuwe oplossingen om de productieprocessen 
van onze klanten te optimaliseren. 
 
Service 
Het verlenen van goede service is voor ons net zo belangrijk als het bouwen 
van een mooie machine. In het geval van een storing staan onze monteurs 
voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer u 
niet tevreden bent over het resultaat van een Jansen systeem, zullen wij er 
uiteraard alles aan doen om deze naar tevredenheid te laten werken.
 
Control Systems 
Ook voor de end-of-line inspectie van uw product kunt u bij ons terecht. 
Onder de naam Jansen Control Systems leveren wij hoogwaardige 
checkwegers, Fortress metaaldetectoren, Sparc X-ray machines en Sollau 
magneetscheiders.

Wij bedenken de oplossing,  
Wij bouwen de machine en wij 
zorgen dat het blijft draaien. D E S I G N

P RO D U C T I E

S E RV I C E

JANSEN TECHNIEK 
Hoge Eng West 40

3882 TR PUTTEN - NL

T. +31 (0)341 353829
E. info@jansentechniek.nl

MEER OPLOSSINGEN OP 
JANSENTECHNIEK.NL


