MULTICUTTER
YOU DRAW, WE CUT

endless in service and innovation
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Geen probleem
MultiCutter biedt u een scherp
aangesneden mogelijkheid om uw
custom-made transportbanden en
snijstukken op het scherpst van de
snede aan te laten leveren. Met de
meest actuele en geautomatiseerde
snijtechnieken nemen we u uw handwerk
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uit handen. Van de dunste kunststoffen
tot de dikste polyurethaan platen en staal
versterkte rubber transportbanden.
Stel je voor: Geen eigen voorraden/
handwerk voor het uitsnijden meer en
just-intime aangeleverd.
LBS Emmen BV beschikt over één van
de grootste voorraden op het gebied van
kunststof en rubber materialen. Daarbij
ontwikkelen we graag met u mee om tot
uw meest ideale product te komen.
Laat uw custom-made product(en)
just-in-time aanleveren en monteer ze
eenvoudig en zonder zorgen.
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Voordelen
» Geen handwerk
» Machinale (2D) bewerking
» Haarnauwkeurig volgens tekening
» Kleine en grote series
» 100% reproduceerbaarheid
» Rapid prototyping
» Reducering materiaalkosten
» Just-In-Time
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Materialen

Toepassingen

» Rubber, met en zonder weefselinlagen
» Kunststof, met en zonder weefselinlagen
» Polyurethaan
» HMPE
» Siliconen
» Teflon
» Foam
» Celrubber

» Sorteermatten en –transportbanden
» Afdichtstroken en –rubbers
» Bochttransporteurs
» Valbrekerdoeken
» Beschermingsflappen
» Pakkingen en manchetten
» Zandstraalgordijnen
» Sneeuw- en stalschuivers
3

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud

endless in service and innovation

LBS Conveyor Belts BV

Phone

+31 (0)591 668220

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief

Phileas Foggstraat 48

Fax

+31 (0)591 668239

karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende

NL-7825 AL Emmen

Internet

www.lbs.cc

informatie kunt u contact met ons opnemen.

The Netherlands

E-mail

info@lbs.cc
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