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JTT Conveying A/S
JTT har beskæftiget sig med transportører i over 

20 år, og har vokset sig stærk i markedet år for år. 

Vores succes er blevet bygget på kunders tilfreds-

hed. Derfor er det tætte samarbejde i fokus, og 

derfor sætter vi også pris på at få at vide, hvis vi 

ikke lever 100% op til de forventninger, kunden 

har. Transportanlæg
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Nogle kender JTT for transportbånd til sand, grus, 

sten og kul, andre for rustfrie produktionslinier 

til fødevareindustrien. Nogle kender os for tand-

remme, andre for mobile transportører. Nogle siger 

transportruller. Og endelig er der også dem, der 

nævner generelt og individuelt 

smedearbejde. De har alle ret.

Formålet med denne brochure er i al sin enkelt-

hed - på en hurtig og overskuelig måde - at vise, 

hvordan du kan drage fordel af vores know-how og 

konstruktive kreativitet til de mest forskelligartede 

opgaver med et udvalg af vore standard-produkter 

eller individuelt udviklede løsninger.

Fintrimmede projekter, som tilgodeser dine krav 

med overbevisende kvalitet og fuld tilfredshed, er 

det, vi brænder for. 

Tænk bredt, når du tænker på JTT. 

Det betaler sig.
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JTT’s produktprogram 
er nok bredere, end du tror...



Transportører

Let industri
Den større alsidighed, som kendetegner mange 

transportanlæg til den lettere industri, er lige os. 

Dels fordi de konstruktive udfordringer er større og 

mere varierede og dertil ofte kræver utraditionelle 

løsninger. 

Hvis noget skal fl yttes, kan vi løse opgaven.
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Tung Industri
Maksimal driftssikkerhed, råstyrke, lang holdbarhed, 

korrekt dimensionering og - som en selvfølge: service 

- er nøgleord i vort forpligtende samarbejde med den 

tunge industri. 

Stort eller småt, fi nt eller groft, JTT har altid enten en 

standardløsning til hurtig levering eller en kundetilpas-

set konstruktion, som bygger på all-round erfaring, 

eksakte analyser og detaljerede beregninger af det 

konkrete behov. 

Vi går aldrig på kompromis. Et JTT-transportanlæg 

leveres således altid med bånd i markedets mest 

anerkendte fabrikater og, når relevant, med vore egne 

robuste ‘Rødhætte’ transportruller.

Velkommen til et snævert samarbejde med vores 

alsidige konstruktionsafdeling og smede-team af

fagligt velfunderede håndværkere.

JTT-kunder har nemlig krav på optimale anlæg.



Rullestel
JTT rullestel fremstilles i standardformater samt efter 

opgave i forskellige materialer og dimensioner til at 

fungere med og uden transportbånd.

Tromler
JTT tromler leveres i forskellige materialer og dimen-

sioner med og uden overfl adebelægning alt efter 

hvilke transportopgaver og båndtyper, der er tale om.

Tromlemotorer og gearmotorer
Et bredt sortiment af motorer, gear og lejer opfylder 

ethvert krav til sikker drift.

Båndskrabere
Et effektivt afrensnings- og rengøringssystem til glatte 

bånd er vores standard frontafskraber. Til medbringer-

bånd bruges rensebørste rensebørste i stedet. 

Komponenter 

Rustfri industri
Til den mangesidede fødevareindustri har vi bl.a. ud-

viklet transportører og produktionslinier, som i forbin-

delse med rustfrie komponenter opfylder hygiejniske 

og veterinære krav. 

På grund af sin varierede produktion stiller fødevarein-

dustrien store krav til vores kreativitet, da transport-

mængden, afstanden og behovet er produktorienteret. 

Her kommer vores erfaring og hands-on ekspertise 

stærkt ind i billedet til gavn for kunderne i et intimt 

samarbejde mellem kunden og vores konstruktions-

afdeling.
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Komponenter 



Gummibånd
Gummibånd med og uden vulkaniserede profi ler 

leveres i mange bredder og længder til forskellig-

artede opgaver hovedsagelig inden for den tunge 

industri, hvor råstyrke og lang levetid er vigtige 

parametre. Endeløse bånd er en af vores specia-

liteter.

PVC- og PU-bånd
Til den lette industri og fødevareindustrien leverer 

vi et stort udvalg i PVC- og PU-bånd i forskellige 

udførelser med opgaverelaterede overfl ader.

Drivremme
Et komplet program af drivremme i forskellige 

dimensioner, materialer og farver er en vigtig del af 

JTT’s produktprogram.
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Specialremme
Vi har et bredt sortiment af tandremme på lager. 

Fladremme og specialremme fremstiller vi efter 

kundens ønske og specifi kationer.

Plastkæder
Til den rustfriindustri, fødevareindustrien og almen 

industri tilbyder vi et bredt udvalg i plastkæder, 

modulbånd, tandhjul, føringer og andre tilhørende 

dele. 

Teknisk gummi
Slidgummi, afskrabergummi, sideføringsgummi, 

valsebelægning og gummiprofi lerer alle varer vi 

lagerfører. 
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Konstruktion

24 timers servicevagt
JTT Service inkluderer alt fra teknisk rådgivning før 

køb til reparationer og service ved akut stilstand.

Du kan altid kontakte os, om det gælder den 

daglige vedligeholdelse eller driftsforstyrrelser i 

produktionen.

Konstruktion
Vi tegner, udvikler og konstruerer i huset for at 

sikre kunden hurtige og effektive løsninger. 

Det gør det muligt for kunde og konstruktør at ar-

bejde tæt sammen under udviklingen, tilpasningen 

og gennemførelsen af projekterne.

Montage
Vi har rutinerede montører, som kører over hele 

landet for at varetage alle typer montage, opstart, 

reparation og kundeservice på hele vort program.

Montørerne påtager sig også almindeligt smede-

arbejde samt reparation af bånd, da servicebilerne 

er udstyret med alt nødvendigt grej, inkl. bånd-

presse, til enhver tænkelig opgave ude hos 

kunden. 

Montørerne giver desuden grundig instruktion

i betjening og vedligeholdelse af udstyr.




