
TRANSPORTBANDEN & 
TRANSPORTSYSTEMEN

MULTI-WAY CURVE
MULTI-X
COARSE MESH
FLAT TOP
FLAT TOP PERFORATED



iConvey is een merk van Jansen Metal Products van waaruit hoogwaardige transportbanden en 

transportsystemen vanuit een catalogus aangeboden worden. Deze transportbanden geproduceerd 

door Jansen Metal Products hebben zich meer dan 45 jaar bewezen en staan bekend om de uitstekende 

kwaliteit en lange levensduur. Dankzij iConvey kunnen naast de bestaande klant-industrieën waar een 

voorkeur geldt voor RVS-hygiënische transportbanen nu ook andere industrieën hiervan profiteren. 

Jansen Metal Products heeft het iConvey leveringsprogramma uitgebreid met stalen (gepoedercoat) en 

heavy-duty transporten voor de non-food industrieën. Snelle levering is mogelijk: binnen enkele dagen 

voor banden en enkele weken voor complete transporten.

iConvey - EVEN VOORSTELLEN

De kracht van iConvey is een uitgebreid en ver gestandaardiseerd leveringsprogramma. Korte 

levertijden, snel reageren en flexibiliteit zijn voor ons eigenschappen waarmee wij denken een 

uitstekende partner voor u te kunnen zijn.  



Naast ons standaard iConvey leveringsprogramma is Jansen Metal 

Products ook in staat om maatwerk te leveren op het gebied 

van transportsystemen. Wij leveren bijvoorbeeld ook bochten 

in bijzonder maten zoals bijvoorbeeld een 31° of een 270° 

bochttransporteur. Verder leveren wij ook Helix-spiralen 

tot een bandbreedte van 1300 mm! Uitgevoerd met onze 

Multi-Way Curve bochtband die tot de sterkste banden in 

de industrie behoort. Bredere Helix-spiralen zijn optioneel 

ook mogelijk.

Met onze eigen engineering en ervaren monteurs 

en productie medewerkers kunnen wij voor u 

desgewenst ook (deel)projecten oppakken en 

uitvoeren vanaf de tekentafel tot en met de 

besturing. Wij hebben tientallen jaren ervaring in 

verschillende voedingsmiddelen industrieën maar 

ook in non-food- en de recycling industrie. 

Jansen Metal Products heeft naast het 

iConvey leveringsprogramma ruim honderd 

jaar ervaring in het produceren van 

maatwerk stapelbare stalen pallets 

en stellingen en produceren wij 

halffabricaten voor onze partners in 

staal, RVS en aluminium.

Jansen Metal Products uw 

partner voor transportsystemen, 

metalen pallets, maatwerk en 

halffabricaten.



Zeer compacte vaste binnenradius en zonder rechte in- en uitloopsectie (no-tangent).

Open structuur (flush-grid) met kleine (5-6 mm) “vingerveilige” openingen waardoor de 

uitstekende koeleigenschappen maar ook reinigbaarheid gewaarborgd is. 

Deze bochtband is zeer sterk (wordt beschouwd als de sterkste in de industrie), is slijtvast en 

heeft een zeer lange levensduur. Vervaardigd uit het voedselveilige Polyamide, kleur blauw.

Zeer geschikt voor hoge bandsnelheden. 

Constante en perfecte positionering en oriëntatie van de producten. 

Eindeloze band, onderhoudsvrij, eenvoudige modulaire constructie (geen speciale gereedschappen 

benodigd voor onderhoud en vervanging).

Geluidsarm tijdens gebruik.

De Multi-Way curve bochtbanden zijn binnen enkele dagen leverbaar. Complete bochttransporteurs 

(leverbaar binnen 3-4 werkweken incl. band) zijn leverbaar in 3 radius uitvoeringen: 767 & 942 mm en de 

speciale extra compacte band met een binnenradius van 600 mm. Wij leveren bochten standaard in 45°, 

90° & 180° uitvoeringen, maar bijzondere maten zoals bijvoorbeeld 31° of 270° zijn ook mogelijk.

VOORDELEN

MULTI-WAY CURVE

De Multi-Way Curve band (flush grid) is onze bochtband met vele voordelen. Dankzij haar unieke ontwerp 

en compacte binnenradius is deze band ideaal voor productie omgevingen waar ruimte beperkt is. De 

bocht start onmiddellijk (“no-tangent”) geen noodzaak voor rechte in- en uitloop secties van bochten. De 

Multi-Way Curve heeft conische schalmen/”links” en wordt aangedreven over de gehele bandbreedte. 

Twee belangrijke verschillen met de zogenaamde “flexbanden” zijn dat deze bochtbanden niet slijten aan 

de binnenradius van de bocht omdat bochten uitgevoerd met deze band een vaste binnenradius hebben. 

Daarnaast heeft onze bochtband een zeer compacte binnenradius onafhankelijk van de bandbreedte, 

daar waar flexbanden een binnenradius hebben van 2 keer de bandbreedte. Vanwege de open (flush grid) 

maar vingerveilige structuur van deze bochtband is het reinigen zeer eenvoudig en is deze band uitermate 

geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.  

LEVERING





Open structuur (flush-grid) met kleine (5-6 mm) “vingerveilige” 

openingen waardoor de uitstekende koeleigenschappen maar ook 

reinigbaarheid gewaarborgd is. 

Steek afstand van 25 mm, mesovernames mogelijk.

Sterkste transportband uit ons assortiment, bandbelading > 1000 

kg mogelijk.

Zeer geschikt voor hoge bandsnelheden.

Eindeloze band, onderhoudsvrij, eenvoudige modulaire constructie 

(geen speciale gereedschappen benodigd voor onderhoud en 

vervanging).

Geluidsarm tijdens gebruik.

bandbreedtes leverbaar vanaf 

175 mm tot 4000 mm

(overige bandbreedtes op aanvraag)

VOORDELEN LEVERING

MULTI-X

De Multi-X transportband voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden. De band heeft een zeer open maar 

dankzij de X-vorm in de schalmen is de “vingerveiligheid” toch gegarandeerd. De sterkte in combinatie met 

de open structuur van 44% is een unieke eigenschap voor modulaire banden met een steek van 25 mm. 

Verder is ook de mogelijkheid om “mesovernames” te realiseren een groot voordeel. Deze band is te 

gebruiken in combinatie met- of uit te wissel met alle Multi-Way banden uit ons leveringsprogramma. 



bandbreedtes leverbaar vanaf 

100 mm tot aan 4000 mm

(overige bandbreedtes op aanvraag)

VOORDELEN LEVERING

Zeer open structuur uitstekende koeleigenschappen.

Geluidsarm tijdens gebruik.

Sterke transportband, zware belastbaarheid (gemaakt uit 

Polyamide, kleur blauw).

Constante en perfecte positionering en oriëntatie van de 

producten.

Eindeloze band, onderhoudsvrij, eenvoudige modulaire 

constructie (geen speciale gereedschappen benodigd voor 

onderhoud en vervanging).

COARSE MESH

De Multi-Way coarse mesh transportband is onze zogenaamde band met “grote openingen”. Het 64% open 

oppervlak is uniek en daarmee is deze band uitermate geschikt voor koel & vries installaties als ook voor 

buffersystemen. Ook in andere toepassingsgebieden waar open transportbanden voordelen hebben wordt 

deze band veel gebruikt bijvoorbeeld in abrasieve omgevingen (afvullijnen voor zakken en big-bags).  



Bandbreedtes leverbaar vanaf 

100 mm tot aan 4000 mm 

(overige bandbreedtes op aanvraag)

VOORDELEN LEVERING

Vlakke transportband.

Geschikt voor transport van kleine producten.

Sterke transportband, zware belastbaarheid (gemaakt uit 

Polyamide, kleur blauw).

Constante en perfecte positionering en oriëntatie van de 

producten.

Eindeloze band, onderhoudsvrij, eenvoudige modulaire 

constructie (geen speciale gereedschappen benodigd voor 

onderhoud en vervanging).

“Vingerveilige band” voldoet aan CE-richtlijnen.

FL AT TOP

De Multi-Way Flat Top band is ontwikkeld vanwege zijn gesloten structuur om kleine producten te 

transporteren of vanwege veiligheid, voor gebruik in omgevingen waar mensen aan de transportband 

werken. 



Vlakke transportband.

Geschikt voor transport van kleine producten.

Sterke transportband, zware belastbaarheid (gemaakt uit 

Polyamide, kleur blauw).

Constante en perfecte positionering en oriëntatie van de 

producten.

Eindeloze band, onderhoudsvrij, eenvoudige modulaire 

constructie (geen speciale gereedschappen benodigd voor 

onderhoud en vervanging).

“Vingerveilige band” voldoet aan CE-richtlijnen.

Bandbreedtes leverbaar vanaf 

100 mm tot aan 3000 mm 

(overige bandbreedtes op aanvraag)

VOORDELEN LEVERING

FL AT TOP PERFORATED

De Multi-Way Flat Top Perforated band is speciaal ontwikkeld vanwege zijn gesloten structuur om kleine 

producten te transporteren of vanwege veiligheid, voor gebruik in omgevingen waar mensen aan de 

transportband werken. Daarnaast heeft deze band kleine openingen (32% van het bandoppervlak) en 

is daarmee bijvoorbeeld zeer geschikt voor het ontwateren of beluchten van producten tijdens het 

transporteren.  



ONS ICONVEY – TEAM IS U GRAAG VAN DIENST EN STAAT 

U TER WOORD IN HET NEDERLANDS, ENGELS, FRANS EN 

DUITS.

iConvey

Snelliusstraat 15

7102 ED Winterswijk

The Netherlands

T  +31 (0)543 533 031

E  info@iconvey.nl

W  iconvey.nl

iConvey is een merk van Jansen Metal Products


