PRODUKTER FÖR LIVSMEDEL
Gitterband, plastmodulband, bryggerikedjor och tillbehör
till livsmedelsindustrin

Fleyerkedjor & tillbehör
Svenska

FB Kedjor AB

A member of the Addtech group – We add value

PRODUKTER TILL KEDJE- OCH BANDTRANSPORTÖRER
INOM LIVSMEDELSINDUSTRIN
FB Kedjor kompletterar produktutbudet med kundanpassade specialkedjor och erbjuder tjänster
som statusbedömningar, renoveringar, service och montage. Kombinationen produkter och tjänster
gör FB Kedjor till en av de största leverantörerna av totallösningar inom området.
FB Kedjor är en pålitlig partner som i sin roll som förädlande länk mellan leverantör och kund
säkerställer ekonomiskt och tekniskt mervärde.
HÖG KVALITET
LÅNG LIVSLÄNGD
ENKEL MONTERING

LÄTT ATT RENGÖRA
SNABBA LEVERANSER
BRETT UTBUD

INNOVATIVA PRODUKTER
BRED TEKNISK KOMPETENS
SPECIALIST DRYCKESINDUSTRI

Högkvalitativa gitterband och PUband till kyltunnlar till konfektyrindustrin.

Plastmodulband och plastkedjor i
framkant gällande användarvänlighet, hygien och produktutveckling.
I samarbete med vår nordiske
partner, med över 25 år i
branschen och en av de största
leverantörerna av plastmodulband
och plastkedjor i världen, kan vi
erbjuda kvalitativa produkter med
kort leveranstid.

Produkter med hög, jämn och
tillförlitlig kvalitet – till ett rättvist pris!

- Plastmodulband
- Kurvgående banor
- Elevatorer
- Plastkedjor
- Tillbehör
- Kullager
- Glidlister

- Table-top-kedjor i stål och plast
- Bryggerikedjor
- Magnetflex-banor
- Plastkedjor
- Plastmodulband
- Kullager
- Tillbehör
- Ställdon
- Glidlister

Tillsammans med vår samarbetspartner Märtens kan vi leverera
ett brett sortiment med över
9000 artiklar.

- Gitterband
- Kurvgående gitterband
- Silicongjutband
- PVC transportband
- Drivhjul
- Gitterband med rullkedja
- PU-transportband
- Tillbehör
- Separeringsband och maskin

Köttproduktion / Fiskindustri /
Osttillverkning / Konfektyrindustri
Konfektyrindustri / Bagerier /
/ Förpackning / Frysar /
Livsmedelsproduktion / Kyltunnlar / Fordonsindustri / Bagerier /
Köttproduktion / Fritöser / Djurfoder Elevatorer / Grönsaker / Lager
I samarbete med:

I samarbete med:

Vi erbjuder utmärkta produkter med
hög och jämn kvalitet, i samarbete
med vår globala partner med
ny fabrik och helautomatiserad
produktion.

Bryggerier / Förpackning / Lager /
Kurvgående banor
I samarbete med:

Telefon: +46 (0)16 15 33 00
Besöksadress: Sättargatan 4
Postadress : Box 304, 631 04 Eskilstuna, Sverige
FB Kedjor AB - a member of the Addtech group
www.fbkedjor.se

