Din conveyor løsning er vigtig for os
Kære %%First Name%%
Vi mener, at vi kan forbedre din bundlinje med lavere totale omkostninger på transportbånd
og -ruller samt tromlemotorer. Læs mere her om, hvorfor Ellegaard er det rigtige valg for dig.
Se produktoversigt

Se video

Hurtig adgang til de mest gængse
og specielle transportbånd
Fra rullevis af store rå-bånd fremstiller og

Stærk og energibesparende
tromlemotor til sikker transport af
dine transportbånd

'konfektionerer' vi de transportbånds-

Et vigtige element i dit transportanlæg er

løsninger, der passer til dine

tromlemotoren, der trækker transportbåndet.

produktionsforhold.
Vi fremstiller selv tromlemotorer, der har høj
Uanset om det drejer sig om sukkerroer,

mekanisk virkningsgrad, er meget kompakte

øldåser, papkasser, medicin, sten & grus

og som passer til de fleste transportanlæg.

m.m. fremstiller vi det transportbånd, der

Det giver dig besparelser i produktionen og

passer bedst til opgaven.

effektivisering af materialeflowet.

Vi lagerfører de gængse båndtyper inden for

Udover standard tromlemotorer, kan vi

gummi-transportbånd (Maxply) og PVC/PU-

specialfremstille tromlemotorer som let kan

transportbånd (Polymax). Dette betyder kort

passes ind i eksisterende konstruktioner.

leveringstid for de fleste færdige
transportbånd.
Har du brug for specielle transportbånd
skaffer vi dem fra vores store netværk af
internationale leverandører.
Se udvalg af bånd

Læs mere

Robuste ruller i stål eller støjsvage plastruller. Hvad har du brug for?

Hos ELLEGAARD har vi valgt at producere egne transportruller i de gængse standarder.
Det betyder korte leveringstider af robuste stålruller, som kan modstå stor belastning over
længere tid.
Har du udfordringer med støj i produktionen eller ved transportbåndet har vi også en
løsning du kan bruge. Se videoen om de støjsvage transportruller.
Se udvalg af ruller

Se video om støjsvage ruller

Serviceaftale på bånd og udstyr, der passer til din virksomhed
Der kan være mange tusinde kroner at spare ved regelmæssig
service af bånd og udstyr, så du undgår produktionsstop.
Med mange års erfaring kan vi indkredse mulige nedbrud i dine
transportsystemer, så der på forhånd kan sættes ind med
reparationer, udbedringer og eventuelt nyt udstyr.
Vi tilbyder flere serviceløsninger, og vi finder også en der passer
til dagligdagen i din virksomhed.
Kontak os

Du modtager denne email fordi vi tidligere har været i kontakt.
Du kan afmelde fremtidige mails ved at klikke her. Afmeld
www.ellegaard.com
%%companyemail%%
Tlf. 8020 8020
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