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Optim’Auge® garandeert een volledige 

afdichting (product en stofemissie) van 

de transportbanden, ongeacht de te 

transporteren producten.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN :

 • De meest robuuste, de eenvoudigste en de 
betrouwbaarste op de markt

 • Compatibel voor korreldiktes van 0 tot 150 mm  
(meer na specifieke studie)

 • Interne geleidingsmodules voor de band > centrering 
gegarandeerd. Ook voor de transportbanden met 2 
draairichtingen. Een intern geleidingssysteem van het 
materiaal garandeert de centrering van het product op 
de band

 • Ideaal voor de transportbanden met 2 draairichtingen

 • Compatibel voor de banden met chevrons

 • Uitvoering voor de voedingsindustrie, transport van vette 
producten, producten op hoge temperatuur, Atex, ...

 • Specifiek model voor extractiebanden

 • Compatibel, zonder aanpassing, voor de 
transportbanden die gemaakt worden volgens de 
normen PNE-53300, NFE-53301 en DIN

 • Conform de EG-normen

 • afdichting gegarandeerd tot 100 % afhankelijk van de 
gevraagde uitvoering

 • Gemakkelijk en snel te installeren : levering in vooraf 
geassembleerde elementen van 2 meter, 1 meter of alle 
lengtes die nodig zijn voor de specifieke behoeften

Optim’Auge® is het enige volledige 
afgedichte ontvangststation voor 
de transportbanden. Dankzij onze 
jarenlange ervaring kunnen wij de 

resultaten ervan garanderen

Het Optim’Force-6® geleidingsstation 

garandeert het centreren van de band op het 

retourdeel en ter hoogte van de trommels

Optim’Force-6® is een nieuw concept van station 
voor het geleiden van banden dat achteraf geen 
enkele afstelling vereist.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN :

 • Een innoverend, zeer eenvoudig, zeer robuust systeem 
dat niet ontregeld kan raken

 • Gemakkelijk te installeren

 • Model voor de voedingsindustrie

 • Ideale oplossing voor banden met 2 draairichtingen

 • Standaard voor de textielbanden tot 630 N/mm (andere 
banden afhankelijk van de toepassing)

 • Compatibel voor de transportbanden die gemaakt worden 
volgens de normen PNE 53300, NFE 3301 en DIN

 • Conform de EG-normen

Met Optim’Force-6® is ,en blijft, de 
band gecentreerd op het niveau van de 
trommels en van de uitgeruste zones. 

Alle klanten die Optim’Force-6® 
getest hebben, hebben er definitief 

voor gekozen. Doe de test, met onze 
garantie : «No Cure No Pay»

 

OFC : Optimization, Reliability, Security for Conveyors



Optim’Protec® is het beschermingsgamma 

van de inspringende hoeken van 

transportbanden.

Optim’Protec® voorkomt de risico’s op ongevallen 
in de inspringende hoeken, door een element 
aan te brengen om de inspringende hoek weg te 
werken.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN :

 • Innoverende, eenvoudige en zeer robuuste 
beschermsystemen

 • Het voorkomen van de risico’s op de beschermde 
plaatsen, is permanent

 • Perfect vastgezette en niet-ontregelbare systemen

 • De afstelling van de onderste rollen is zo sterk 
vereenvoudigd : de bescherming verplaatst zich samen 
met de steun en de rol zodat deze perfect afgesteld 
blijft

 • Modellen voor de voedingsindustrie beschikbaar

 • Specifieke modellen voor transportbanden met 2 
draairichtingen

 • Gestandaardiseerd voor de transportbanden die 
gemaakt worden volgens de normen PNE 53300,  
NFE 53301 en DIN

 • Wij kunnen complete gehelen leveren, die vooraf 
geassembleerd zijn volgens de noden : steun + rol + 
bescherming + bevestigingsriemen, …

 •  Conformiteit met de EG-normen

Met Optim’Protec® beveiligt u uw 
transportbanden en voorkomt  risico’s, 

conform de EG-normen

De geleidingsrollen van Optim’RG® 

garanderen het centreren van de band op 

het niveau van de bovenste geleider

Optim’RG® is een nieuw concept van geleidingsrollen 
dat achteraf geen enkele afstelling vereist.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN :

 • Een innoverend, eenvoudig en zeer robuust 
geleidingssysteem

 • Model voor de voedingsindustrie beschikbaar

 • Ideale oplossing voor banden met 2 draairichtingen

 • Identiek voor alle bandbreedtes

 • Standaard voor de textielbanden tot 630 N/mm  
(andere banden afhankelijk van de toepassing)

 • Standaard eenvoudig te bevestigen door klemmen  
op vlak profiel van 80 mm

Met Optim’RG® is ,en blijft, de band 
gecentreerd op het niveau van de 

uitgeruste zones

www.ofc-eu.com



OFC is de specialist voor de optimalisatie van de transportbanden op 
het vlak van de insluiting van het stof, van de beveiliging volgens de 
EG-norm en van de centrering van de banden

Antwoorden en garanties die 
beantwoorden aan uw verwachtingen 
en uw behoeften

OFC biedt u, contractueel, garanties met een unieke 
duur en inhoud op de markt :

 • Voorkomt het verlies van materiaal en sluit het stof  
in binnen de transportbanden

 • Centreert de band perfect op de installatie

 • Beschermt de inspringende hoeken van de trommels 
en rollen

 • Verwijdert of verlaagt de kosten voor de schoonmaak 
en het onderhoud tot een minimum.

 • Verlengt de levensduur van transportbanden, ook in 
moeilijke toepassingen

Ons engagement

Tegenwoordig moet elke investering, klein of groot, 
geslaagd zijn om de verwachte doelstellingen te  
realiseren, met een steeds kortere afschrijvingstermijn. 
OFC verbindt zich ertoe uw installaties duurzaam te 
optimaliseren en uw investeringen betrouwbaar te 
maken.

Dankzij de expertise die in de loop der jaren werd 
opgebouwd, in diverse domeinen, biedt OFC u 
resultaatgaranties voor elk van zijn producten. 

Insluiting  
van het stof

Veiligheid  
van de personen

Centrering  
van de banden

Betrouwbaarheid van 
de transportbanden

VERDELER

 • Een uniek gamma producten 
die ontwikkeld en aangepast 
zijn aan de zware industrie,  
de steengroeven en alle 
andere industrieën

 • De beste verhouding tussen 
Kwaliteit-Prijs-Rendement-
Duurzaamheid

 • Een zeer snel rendement  
van de investering

 • Een aangename werkomgeving

 • Een verhoging van de 
productiviteit

 • Een onderhoud beperkt tot  
het strikte minimum

 • Minder productiestilstand

 • Een installatie conform  
de veiligheidsnormen

 • Een zeer sterke verlenging van 
de levensduur van de banden

 • Perfect vastgezette en niet-
ontregelbare systemen

 • Gegarandeerde resultaten

 • Garanties op het «materieel» 
tot 3 jaar, met inbegrip van  
de zogenaamde 
slijtagestukken

 • Geen enkel gevormd of 
gegoten stuk dat u bindt aan 
de leverancier 

 • Uw voordeel

Uw winst

Investeren hoeft geen risico te zijn voor u.  
OFC stelt uw investeringen veilig

info@ofc-eu.com
www.ofc-eu.com

OFC - Conveyors Equipments Solutions
Rue du Rouvroir 11 

B-7610 Rumes 

+32 (0)71 20 08 09

www.ofc-eu.com
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