solid partners
for powder &
bulk handling
components
Uw service- en kennisleverancier
van bedrijfszekere componenten
voor de bulk- en procesindustrie

een optimaal bulktransport begint
met goed materiaal
• Slijtvaste componenten
• Kwalitatief hoogstaande producten
• Flexibel & snel
• Reductie stilstand
• Planning van onderhoud
• Integraal totaaladvies
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muller beltex
if you never
respect the
small, you will
never grow tall

Je kunt wel zeggen dat je het beter
doet, maar dan moet je het ook laten
zien. De visie die wij op de markten
en de toekomst hebben, is zowel nationaal als internationaal goed gebleken. In de afgelopen tien jaar hebben
we een grote expansie doorgemaakt.
Onze klanten waarderen de weg
die we zijn ingeslagen. Niet alleen
leveren we de beste componenten,
we staan klaar bij calamiteiten en bedenken oplossingen om calamiteiten
zoveel mogelijk te voorkomen. Zo
verlengen we de standtijd én onze
klantrelatie.
De kennis die we op Europees
niveau opdoen, vertalen we wereldwijd door naar onze internationale
markten. Daarnaast trainen we onze
streng geselecteerde distributeurs,
zodat overal ter wereld dezelfde hoge
service wordt verleend.

inhoud
Visie & vakmanschap om de
continuïteit te waarborgen
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Verhoogd rendement met
Total Cost of Ownership

6

Met onze unieke combinatie van een
zeer brede range aan hoge kwaliteit
merkproducten en uitgebreide markt
- en productkennis reduceren wij de
kosten per ton getransporteerd
product en ontzorgen wij onze klant.
Lars Muller, Directeur

Wereldwijd ontzorgen &
snelle levering uit voorraad
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Uitgebreid productaanbod
van de hoogste kwaliteit
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serviceleverancier
zorgen dat de
mechanische
kant van
de installatie
op orde is

Stilstand door calamiteit brengt vaak
stress en hoge kosten met zich mee.
Door in dit soort situaties rationeel,
snel en adequaat te acteren, nemen
we een beslissing op basis van de
juiste informatie. Daarmee leveren we
niet alleen een los component, maar
zorgen we dat de mechanische kant
van uw installatie op orde is.
Een component van lagere kwaliteit
is goedkoper, maar verhoogt de kans
op uitval, stilstand of vervanging. Dit
brengt hogere kosten met zich mee
dan een duurder kwaliteitscompo-

nent. Een component van hogere
kwaliteit gaat langer mee, wat zorgt
voor een kostenverlaging door
vermindering van uitval, stilstand en
vervanging.
Wanneer het volledige budget opgaat aan vervanging van componenten, blijft er weinig over voor andere
zaken als planning en onderhoud.
Door het proces te monitoren, de levensduur en standtijd te verlengen en
het onderhoud gedegen te plannen,
ontzorgen we niet alleen, het levert
ook vaak een capaciteitsverhoging of
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een lange termijn planning
met geplande stops
en degelijk onderhoud
is noodzakelijk om
de continuïteit in
een productiebedrijf
te waarborgen

kostenverlaging op. Op het moment
dat de installatie mechanisch volledig op orde is, kan de continuïteit
worden gewaarborgd. Om dit te
bereiken biedt Muller Beltex integraal
totaaladvies. Hiermee krijgt u een oplossing op maat waarmee u het beste
uit uw productie haalt.
‘Stilstand is geen optie. Muller Beltex
kent de industrie en begrijpt als geen
ander wat haar klanten nodig hebben. Ontzorgen is daarbij essentieel.’
Mary Koot – Export Medewerker
Binnendienst

Het productgamma is voor een groot
gedeelte ontstaan vanuit de wens van
onze klanten. Dit familiebedrijf hecht
veel waarde aan langdurige klantrelaties, loyale distributeurs en betrokken medewerkers. Een duidelijke
meerwaarde, want bij Muller Beltex
krijgt u meer dan losse componenten: uw standtijd wordt verlengd, uw
capaciteit verhoogd of uw kosten
per ton getransporteerd product
verlaagd. In 2005 is door de derde
generatie Total Cost of Ownership

(TCO) ingevoerd. Dit ontzorgt de
klant volledig. Muller Beltex biedt
niet alleen de beste oplossing voor
het probleem, maar neemt ook volledige verantwoordelijkheid voor de
oplossing die geboden wordt. Wat
we bieden is duidelijk meetbaar in
kwaliteit, levensduur en kosten. Zo
weet u zeker dat de aangeschafte
oplossing ook doet wat het belooft:
langere standtijden, hogere capaciteiten en/of lagere kosten per ton
getransporteerd product.

total cost
of ownership
verleng uw
standtijden,
verlaag uw
kosten per
ton product
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als preferred supplier
hebben we ons zowel
nationaal als internationaal
bewezen als partner
in duurzame oplossingen

Beeld: Gavin Houtheusen/DFID

Muller Beltex is een servicegericht bedrijf, waarbij alle
medewerkers zich bewust zijn van de wensen van de
klant. Geen protocol of afdeling, al onze medewerkers
zijn servicegericht. Dit zie je terug in de loyaliteit en flexibiliteit van alle medewerkers. Ze zijn bereid zich volledig
in te zetten voor de klant.
In slijtage is goed te monitoren of en wanneer iets vervangen moet worden. Onze medewerkers houden hun
vakkennis bij en worden zowel intern als extern getraind.
Hierdoor kunnen onze medewerkers u verder helpen en
adviseren in verbeteringen en oplossingen op maat.

service
zit bij onze
componenten
inbegrepen

producten van
de hoogst
mogelijke kwaliteit
in de kortst
mogelijke tijd
geleverd

In de bulk- en procesindustrie is
stilstand erg kostbaar. De grote voorraad kwaliteitsproducten zorgt voor
flexibiliteit en maakt dat we snel kunnen leveren, overal ter wereld. Met de
kennis en ervaring op het gebied van
logistiek en transport, is export inclusief alle documentatie en afhandeling altijd goed geregeld. Dit scheelt
zorgen, tijd en geld. Om stilstand te
voorkomen, kijken we verder dan het
vervangen van een los component.

Is het component aan vervanging
toe door slijtage of is er een andere
oorzaak voor de stilstand?
Door de TCO aanpak wordt de oorzaak van het probleem opgelost. De
kwalitatief hoogstaande producten
zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. De beste kwaliteit zorgt voor de
langste standtijden. Door op kwaliteit
nooit in te leveren, krijgt u de best
mogelijke oplossing.

9 | Service & Voorraad

voorraadhoudend
altijd uw
component
op voorraad
wanneer
dat nodig is
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met de hoogste kwaliteit
componenten en producten
worden de langst mogelijke
standtijden bereikt en
kostbare stilstand voorkomen

componenten
voor
elevatoren

atex
bewakingssystemen

slijtvaste
polyurethaan
bekleding

De elevatorcomponenten van Muller
Beltex zijn een begrip in de markt en
staan voor kwaliteit, bedrijfszekerheid en innovatie. Ze helpen uw onderhoudskosten inzichtelijk te maken.
Het complete productgamma bestaat
uit: elevatorbanden voorzien van
bevestigingsgaten, elevatorbekers,
elevatorbouten, elevatorbandverbinders, aandrijf- en keertrommels en
trommelbekleding.

Bij Muller Beltex bent u verzekerd
van een monitoringsysteem op maat
volgens ATEX richtlijnen. Onze
gekwalificeerde experts hebben
uitgebreide ervaring en begrijpen uw
business. Concept, ontwerp, engineering, design, levering, constructie,
installatie, commissioning en technische support, allemaal met kwaliteit
en veiligheid voorop.

Voor elk slijtage probleem is er
een Kryptane® oplossing die
kostbare stilstand voorkomt.
Deze verschillende polyurethanen zijn vervaardigd op basis van
een gepatenteerde chemische
formule, waardoor extra kruisverbindingen in de moleculen van
de kunststof worden verkregen.
Hierdoor is Kryptane® sterker,
taaier en elastischer dan andere
polyurethanen.

op www.mullerbeltex.com
vindt u productfolders

preferred
supplier
van kwalitatief
hoogstaande
componenten

transportbanden en
componenten
Het productgamma transportbanden
en componenten omvat een breed
scala aan bedrijfszekere componenten die de veiligheid, reinheid en
levensduur van uw bandtransporteur
optimaliseren. Naast diverse kwaliteiten transportbanden omvat dit productgamma tevens bandschrapers,
impact bars, complete trogstellen,
onderrollen, overkappingen, aandrijf
- en keertrommels en trommelbekledingen.

en uitgebreide
productinformatie

Als preferred supplier leveren we kwalitatief hoogstaande producten die uw
standtijd verlengen of uw capaciteit verhogen. Daarmee bent u verzekerd
van een oplossing die u het beste rendement oplevert. Deze kwaliteit wordt
gewaarborgd op alle mogelijke vlakken:
• technisch onderzoek in het laboratorium
• testen in de praktijk door certificeringsbedrijven als KEMA
• mode of failure testen
• testen op vlamdovendheid door instituten als Apragaz
• testen op kwaliteit door TNO

componenten
voor
zeefinstallaties
De kwalitatief hoogstaande onderdelen voor zeefmachines voorkomen
stilstand en minimaliseren uw onderhoud. De manchetten, zeefreinigers
voor plansifters, zeefballen en connectoren voldoen aan de hoogste
eisen in de voedingsmiddelen- en
chemische industrie, zodat u zeker
bent van een optimale productie.

montage,
engineering
en advies
Het complete product- en kennisportfolio omvat naast een uitgebreid
pakket hoogwaardige componenten
voor de bulk- en procesindustrie,
ook engineering, montage en supervisie. Wij adviseren u in het upgraden
van bestaande bandtransporteurs en
elevators of adviseren bij de bouw
van nieuwe. Daarbij verzorgt Muller
Beltex de complete montage van
haar componenten en verleent waar
nodig supervisie ter plaatse.

muller beltex
visie,
vakmanschap
& kwaliteit

Muller Beltex
Ambachtsweg 28a
2641 KS Pijnacker | Nederland
T +3115 369 54 44
F +3115 369 78 64
info@mullerbeltex.com
www.mullerbeltex.com

