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Efficient in conveying & power solutions
ABM TECNA staat met een hecht team tot uw dienst,  

één aanspreekpunt, van componentenlevering,  

tot mechanisch onderhoud, engineering en vulkanisatie.



Conveying 
Oplossingen voor alle soorten conveyors

Service, Onderhoud 
In de werkplaats, On site, in een globaal contract

Onze diensten
 • Expertise, opmetingen en dimensionering

 •  Plaatsing en verbinding van rubber- en 
PVC/PU-transportbanden

 •  Mechanisch onderhoud van conveyors

 •  Onderhoud van motoren, motorreductoren, 
kettingen en riemen, lagers enz...

 •  Montage van industriële conveyors, silo’s en 
hoppers

 •  Afscherming Bekleding

 •  Zeer ruime voorraad voor onmiddellijk 

beschikbare onderdelen

Onze werkplaatsen
 • Mechanische assemblage en 
plaatconstructie

 •  Werkplaats motor-reductoren voor 
snelmontage en herstellingen gecertificeerd 
door Siemens

 •  Productiewerkplaats voor PVC- en lichte 
banden

 •  Productiewerkplaats voor rubberbanden

 •  Trommelwerkplaats

 •  Werkplaats voor vervaardiging van 
werkstukken en vertandingen

De globale oplossing: 
Producten,
gespecialiseerde 
werkplaatsen, 
diensten.
 
Een 360° aanpak voor 
het onderhoud van 
uw conveyors.

Warm of koud vulkaniseren

Mechanisch onderhoud van conveyors 

Onderhoud aan de aandrijfgroep

Plaatsing en verbinding van PVC/PU-transportbanden

Revisie en reparatie van alle merken 

Onze adviseurs gecertificeerd door:

 ∞ Siemens

 ∞ Timken

 ∞ ABB

Elektromechanica 
Oplossingen voor de gehele aandrijflijn

Een grote voorraad direct

beschikbaar:

 ∞ 35 km transportbanden

 ∞ 250.000 stuks
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Service, Onderhoud 
In de werkplaats, On site, in een globaal contract

Onze diensten
 • Expertise, opmetingen en dimensionering

 •  Plaatsing en verbinding van rubber- en 
PVC/PU-transportbanden

 •  Mechanisch onderhoud van conveyors

 •  Onderhoud van motoren, motorreductoren, 
kettingen en riemen, lagers enz...

 •  Montage van industriële conveyors, silo’s en 
hoppers

 •  Afscherming Bekleding

 •  Zeer ruime voorraad voor onmiddellijk 

beschikbare onderdelen

Onze werkplaatsen
 • Mechanische assemblage en 
plaatconstructie

 •  Werkplaats motor-reductoren voor 
snelmontage en herstellingen gecertificeerd 
door Siemens

 •  Productiewerkplaats voor PVC- en lichte 
banden

 •  Productiewerkplaats voor rubberbanden

 •  Trommelwerkplaats

 •  Werkplaats voor vervaardiging van 
werkstukken en vertandingen

De globale oplossing: 
Producten,
gespecialiseerde 
werkplaatsen, 
diensten.
 
Een 360° aanpak voor 
het onderhoud van 
uw conveyors.

Warm of koud vulkaniseren

Mechanisch onderhoud van conveyors 

Onderhoud aan de aandrijfgroep

Plaatsing en verbinding van PVC/PU-transportbanden

Revisie en reparatie van alle merken 
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Betrouwbaarheid, Dichtheid, Sturing,  
Veiligheid, Energie efficiëntie

Centrage de la bande : Optim’Force-6

Sécurisation des personnes : Optim’Protec RI-SR 

Avant/Après Installation d’un Optim’Auge

Optimisation énergétique avec installaton du moteur IE5

Preventief onderhoud: bvb, smering via ultrasoonsignaal  

Monitoring: Onderhoudscontract 4.0 

Laser-uitlijning van de aandrijfgroep

Bandsturing : Optim’Force-6 Persoonsbeveiliging : Gamma Optim’Protec 

Vermindering van de reinigingskosten  

Energieoptimalisatie via plaatsing van IE5-motor 

Reductie van stofemissies 
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Brelko 105 S/T

Betrouwbaarheid, Dichtheid, Sturing,  
Veiligheid, Energie efficiëntie

ABM TECNA is member of NetCo Group

De globale oplossing in transportsystemen 
en krachtoverbrenging 
 ∞ Workshops in de buurt van onze klanten

 ∞ Vakkundige en zelfstandige teams

 ∞ 40 perfect uitgeruste bestelwagens

 ∞ Hooggespecialiseerde techniekers

 ∞ Actieve preventieadviseurs

 ∞ Continue opleiding van ons personeel

 ∞ Engineering – Onderzoek en ontwikkeling

 ∞ Productspecialisten

 ∞ Teken- en studiebureau

 ∞ Preventieve en predictieve onderhoudsdiensten

 ∞ Bevoorrechte partnerschappen

 ∞ Specifieke tools en software

ABM TECNA(groep NetCo) Tweehonderd mensen zorgen 
voor een 24/7 dienst voor de 4 Belgische sites.
En meer dan duizend op Europees niveau. 

24u/24 Dienst
Verzoek om interventie, dienstverlening:  +32 498 17 29 24
Bestelling van onderdelen:   +32 496 33 02 11

ABM TECNA GENT
Zwedenstraat 9  

B-9940 EVERGEM  

T : +32 9 245 24 62 

sales@abm-tecna.be 

ABM TECNA DOORNIK
Rue du Bois, 16B

B-7530 Tournai

+32 69 57 71 07

commercial@abm-tecna.be

ABM TECNA Headquarter
Rue des Sources, 5

B-6220 Fleurus

+32 71 85 85 00

commercial@abm-tecna.be
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