// INDUSTRIENS BEDSTE SAMARBEJDSPARTNER

HØJTEKNOLOGISKE
BÅNDTRANSPORTØRER

Førende udbyder
af automatikprodukter

Markedets bedste
komponenter og løsninger

På forkant med
den teknologiske udvikling

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?
Få en løsning, der passer til lige netop jeres behov! Vi har både komplette transportørsystemer såvel som enkelte
komponenter til alle slags applikationer. Gennem vores samarbejde med Dorner som er en af USA’s førende transportørproducenter, kan vi tilbyde vores kunder et meget fleksibelt transportørprogram indenfor standardiserede- såvel
som specialløsninger. Kendetegnet ved Dorners produkter er den meget høje kvalitet, den lette rengøring og vedligeholdelse samt deres mange forskellige godkendelser.
Vores transportørserier er opdelt i 2 hovedgrupper: Levnedsmiddel og Industri.
TRANSPORTØRER TIL FØDEVARER OG FARMACEUTISKE PRODUKTER
AVS forstår udfordringerne i fødevareindustrien. Hvad
enten dine fødevarebehov ligger indenfor brødfremstilling, konditorvarer, færdigretter, kød, fjerkræ, fisk
og skalddyr eller mejeriprodukter kan vores båndserier
tilpasses til dine behov.

TRANSPORTØRER TIL GENERELLE PRODUKTIONSSYSTEMER OG INDUSTRI
Alt fra transport af materiale til produktionsområdet, til fødning af højhastighedsmaskiner, til transport af emballerede
produkter til pakkemaskiner. Uanset om produkterne er af
plast, metal, papir eller træ har AVS erfaring med at forbedre produktiviteten ved anvendelse af vores transportører.

Derudover er kendetegnet ved vores bånd, at de er
desginet til at være 100% klar til rengøring i løbet af få
sekunder, da en person, uden værktøjer nemt kan skille
transportøren ad. De kan derfor rengøres dobelt så hurtigt som andre transportører.

Vi har en komplet serie af aluminium og rustfrit stål transportører fra enkeltstående enheder til integration i komplette produktionslinjer.

AVS kan også levere
Båndskrabere, føringer, transportør overdækning,
afdrypningssystemer, automatiserede styringer

Når standard produkter ikke dækker dine behov har Dorners ingeniører stor erfaring med kundetilpassede applikationer og er klar til at hjælpe med at løse dine problemer
med en special løsning. 25% af alle de transportører Dorner
producerer er modificeret til specifikke kunde behov.

3D-konfigurator
Dorner giver dig mulighed for at konfigurere dine egne modeller.
Gå ind under DTools på www.dorner.com
Hos AVS Danmark holder vi os opdaterede på udviklingen, så vi kan rådgive og yde den bedste service til vores kunder.
Derfor er vi med i netværket EHEDG, der fremmer sikker fødevareproduktion ved at yde vejledning om hygiejnisk teknik og design

Har du spørgsmål? Ring til os på +45 46 56 43 43
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