SELF TRUST
BENZI SI CURELE

www.conveioaresibenzi.ro
www.selftrust.ro

INDUSTRIA ALIMENTARĂ
INDUSTRIA TEXTILĂ
INDUSTRIA LEMNULUI
INDUSTRIA AUTOMOTIVE

LOGISTICĂ
INDUSTRIA TIPOGRAFICĂ
INDUSTRIA TUTUNULUI
APLICAŢII GENERALE

De incredere

INDUSTRIA
ALIMENTARA
Brutarii, fabrici de biscuiti si snacks-uri
Fabrici de ciocolata, dulciuri, guma
Abatorizare, procesare fructe de mare
Fructe si legume

Conveior curb
INDUSTRIA
TEXTILA
Procesarea firelor si fibrelor
Imprimarea textilelor
Gama variata de produse permite clientului final
alegerea celei mai potrivite solutii pentru fiecare aplicatie.

Principala prioritate în industria alimentara este igiena, in
consecinta caracteristicile privind proprietatile ce tin de
igiena sunt imperative.
Benzile sunt garantate pentru a rezista
atat compusilor din produsele transportate cât si
agentilor de curatare.

INDUSTRIA
LEMNULUI
Transport lemn brut
Taiere / Calibrare
Etapele de procesare a lemnului implica
utilizarea unei game variate de benzi: de la benzi rezistente
la abraziune si taieri pana la benzi cu suprafete speciale,
necesare pentru protejarea panourilor. Furnizam toate
aceste tipuri de benzi, nivelul calitativ al produselor sale fiind
recunoscut de toti clientii nostri

INDUSTRIA
AUTOMOTIVE
Noile tehnologii modifica radical productia.
Acest fapt alaturi de selectia corecta a benzilor pentru
fiecare proces sunt decisive pentru eficientizarea
fluxurilor si a realizarii de economii.
Solutile noastre includ produse pentru linia de
presare, skid conveyors sau people mover.

Flexibili

Conveior
LOGISTICA SI
banda PVC
MANIPULARE BAGAJE
Depozite logistice
Sisteme de sortare
Sisteme de picking
Manipulare bagaje (aeroporturi)

Conveior curb
INDUSTRIA
inaltime
cu lant reglabila
TIPOGRAFICA
Taiere / Îndoire
Legare / brosare
Spiralare
Transport hartie / carton

Indiferent de tipurile de produse transportate avem
solutia pentru benzi. Fie ca se pune accent pe durata mare
de viata sau pe furnizarea de solutii pentru anumite aplicatii
speciale benzile furnizate se ridica la nivelul asteptarilor
clientilor.

Gama variata de produse permite clientului final
alegerea celei mai potrivite soluaii pentru fiecare aplicatie.

INDUSTRIA
TUTUNULUI

APLICATII
GENERALE

Procesare frunze verzi
Procesare primara
Procesare secundara
Logistica
Tutunul trece prin mai multe etape pana sa ajunga in
forma de produs la raft. Incepand de la sortarea manuala,
frunzele verzi trec prin etapele de conditionare, sortare,
taiere si amestecare.
Incepand de la sortarea manuala, frunzele verzi trec prin
etapele de conditionare, sortare, taiere si amestecare.

Gama de produse include o multitudine de tipuri
de benzi si curele late. Acestea acopera aplicatii de
transport in plan inclinat, declinat, acumulori, divertori,
etc. Pentru alegerea materialului cel mai bun pentru
aplicatia dumneavoastra va rugam sa va adresati
agentilor de vanzari.

Orientati catre client

Istoric
Self Trust s-a infiintat in1999, la Iasi, aceasta dezvoltandu-se continuu, devenind unul din cei mai mari distribuitori de
consumabile industriale din regiunea Moldovei.
De asemenea venind in intampinarea doleantelor clientilor si în dorinta de a satisface numeroasele cereri la unele dintre
cele mai solicitate produse – benzi transportoare, curele late poliamidice, firma noastra si-a înfiintat înca din 2001 un
atelier propriu de productie.
Incepand cu anul 2004, cererile tot mai multe din zona centrala a tarii au facut necesara infiintarea unui nou punct de
lucru la Bucuresti.
Din 2005 Self Trust produce conveioare - acestea fiind proiectate in functie de cerintele clientilor si se executa in hala

Echipa
Self Trust este o echipa tanara si dinamica, formata in ultimii 15 ani cu scopul de a deveni printre cei mai buni producatori
de conveioare.
Cu o echipa de 60 de angajati, din care 8 Ingineri in departamentul de proiectare, Self Trust raspunde cu promptitudine si
ofera solutii ajustate fiecarui client.

Utilaje
prese pentru vulcanizarea benzilor, mobile sau pentru productia de atelier, cu lungimi de îibinare între 1.000 mm si 3.000
mm.
utilaje pentru vulcanizarea automata de accesorii specifice benzilor transportoare: sidewall (pereti laterali mobili),
ghidaje trapezoidale
utilaje pentru pregatirea imbinarii inainte de vulcanizare pentru executarea mai multor tipuri de imbinari: simple finger,
finger over finger, step overlap straight.
utilaje pentru realizarea benzilor cu imbinare mixta: mecanica si vulcanizata; procedeu compus din despicare material,
fixare fermoar, vulcanizare element rezistenta fermoar pe cele doua capete ale benzii.

Experienta
Echipa tehnica a atelierului de productie SELF TRUST SRL are un
nivel de specializare ridicat, beneficiind atat de experienta
companiei de peste 14 ani în domeniul productiei de benzi
transportoare cat si de experienta de producator de conveioare cu
banda. SELF TRUST SRL IASI a produs peste 2.300 de unitati
diferite de conveioare cu banda. SELF TRUST SRL detine locul 1 pe
piata romaneasca a producatorilor de conveioare cu banda
producand lungimea insumata a acestora depasind 11 km, din care
exportul pe piata Europeana depaseste 30% din productia fabricii
de la Iasi.

Sediu principal si fabrica
Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
Tel/Fax 0232 276 596
office@selftrust.ro

Birou vanzari
Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas Nr. 96,
Sector 3,
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

www.selftrust.ro
www.conveioaresibenzi.ro
www.curelesilanturi.ro

Inaugurarea Centrului de Cercetare
I n d u s t r i a l a i n Te h n o l o g i a
Conveioarelor (CITCO) la inceputul
lunii noiembrie 2012, a determinat
marirea orizontului de solutii
tehnice care pot fi implementate în
procesul de productie, ca urmare a
utilizarii softurilor de proiectare
asistata si a echipamentelor de
productie de ultima generatie.
Pregatiti pentru
provocari

