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 Prin implementarea proiectului "Extinderea capacității de producție" 
SC SELF TRUST SRL IASI poate oferi tuturor utilizatorilor de benzi transportoare 
(ca piese de schimb sau ca element de prim montaj în cazul OEM) furnizarea de 
servicii sau produse realizate la standarde europene de calitate. 

Presă
3000 mm

9 prese pentru vulcanizarea benzilor, mobile 
sau pentru producția de atelier, cu lungimi de 
îmbinare între 1.000 mm și 3.000 mm.

Utilaje pentru pregătirea îmbinării înainte de vulcanizare pentru executarea mai 
multor tipuri de îmbinări: simple finger, finger over finger, step overlap straight.

Utilaje pentru realizarea benzilor cu îmbinare mixtă: mecanică și vulcanizată; 
procedeu compus din despicare material, fixare fermoar, vulcanizare element 
rezistență fermoar pe cele doua capete ale benzii.

Utilaje pentru realizarea benzilor cu îmbinare mixtă: mecanică și vulcanizată; 
procedeu compus din despicare material, fixare fermoar, vulcanizare element 
rezistență fermoar pe cele doua capete ale benzii.

 Acest proiect a permis ca în locația de implementare a proiectului (fosta 
clădire a HABASIT, achiziționată prin proiect) să se înființeze un nou atelier de 
producție, modern echipat, care să continue activitatea desfășurată în România de 
liderul mondial al producătorilor de benzi transportoare. 

Utilaje pentru vulcanizarea 
automată de accesorii 
specifice benzilor 
transportoare: sidewall 
(pereți laterali mobili), 
ghidaje trapezoidale 

Echipa tehnică a atelierului de producție SELF TRUST SRL are un nivel de specializare ridicat, beneficiind atât de 
experiența companiei de peste  cât și de experiența de 14 ani în domeniul producției de benzi transportoare
producator de conveioare cu banda. SELF TRUST SRL IASI a produs peste  2.300 de unitati diferite de conveioare
cu bandă locul 1. SELF TRUST SRL deține  pe piață românească a producătorilor de conveioare cu bandă 
producând lungimea însumată a acestora depășind , din care exportul pe piața Europeană depășește 30% din 11 km
producția fabricii de la Iasi.

De incredere



Orientati catre client

Tipuri de suprafețe

Tipuri de suprafețe

DOMENII 
UTILIZARE: 
• Panificație - Dospitoare, 

mașini de modelat, rulat, 

laminat -  Patiserie - 

Mașini de foietaj

• Cicolaterie - Glazurare - 

Procesare carne - 

Casetare, fasonare - 

Fabrici zahăr

• Linii de ambalare

DOMENII 
UTILIZARE: 
• Prelucrare marmură, 

granit, piatră, ceramică

• Industria auto

• Depozite logistice, 

aeroporturi

• Prelucrare lemn

• Procesare deșeuri 

• Linii de asamblare

CARACTERISTICI: 
• Benzi cu rezistență la grăsimi vegetale, animale și minerale și alte produse 

chimice.

• Potrivite pentru contactul cu toate tipurile de produse alimentare.

• Benzi antistatice, rezistente la flacără.

• Benzile au certificare FDA / USDA.

CARACTERISTICI: 
• Pot fi antistatice și rezistente la foc (pentru utilizarea în medii cu risc de explozie)

• Pot avea coeficient mic de frecare și rezistență mare la abraziune (acumulări, 

deviatoare, ștanțare)  tăiere, acumulări, procese diverse.

• Pot avea suprafața de contact elastică, coeficient mare de frecare  (transport în 

plan înclinat)

• Pot avea armaturi din poliester, impregnate cu poliuretan pentru coeficient mic 

de frecare

• Pot avea duritate mare (92° Shore A) și rezisteță sporită la abraziune

• Pot avea diferite profile de transport (gofrate adânc pentru echipamente care 

operează cu vacuum, suprafețe reliefate pentru transportul în plan înclinat .

• Pot avea structura din poliester special rezistent la abraziune și temperaturi 

ridicate - 120°C

Benzi	pentru	aplicatii	industriale	generale

Benzi pentru  industria alimentara

Pe lângă producția benzilor transportoare în propriul atelier, SELF TRUST SRL (locația București) își propune să ofere o 
gamă completă de servicii specifice ● vulcanizarea la sediul clientului  benzilor transportoare:  a benzilor transportoa-
re noi (achiziționate de la SELF TRUST sau din alte surse)   prin redimensionare a benzilor ● repararea sau reutilizarea
folosite (achiziționate de la SELF TRUST sau din alte surse)  pentru benzile transportoare ● evaluarea duratei de viață
aflate în utilizarea clienților în vederea optimizării stocurilor de piese de rezervă ● servicii de mentenanță preventivă 
pentru benzi transportoare aflate în utilizare a clienților în vederea prelungirii ● instruirea personalului de mentenanță 
duratei de viață a benzilor   cu privirea la alegerea tipului de bandă optim pentru aplicații ● consultanță de specialitate
specifice   pentru benzile achiziționate de la SELF TRUST   la costuri reduse.● garanție extinsă ●  postgaranție



“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau 

a Guvernului României”

Locație implementare proiect
            (fostul sediu Habasit)

Atelier Producție benzi
Str. Popa Stoica Farcaș Nr. 96, 
București, Sector 3 
Tel/Fax 021 332 34 05
office2@selftrust.ro

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

www.selftrust.ro Pregatiti pentru 
provocari
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Proiectul “Extinderea capacitatii de productie”, cod SMIS 43969,  co-finantat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii Economice are ca obiectiv general eficientizarea activitatii 
societatii. Dezvoltarea departamentului productiv al firmei, intr-un sector economic 
în creștere, va contribui la cresterea competitivitatii firmei, la maximizarea 
rezultatelor economico-financiare si îmbunătățirii reputatiei firmei pe plan intern si 
extern.

Inovarea tehnologiilor de productie prin implementarea unor tehnologii moderne 
conforme standardelor de calitate internationale vor avea ca efect atat o reducere a 
timpului de executie a produselor (cresterea productivitatii), cat si o crestere a 
calitatii acestora. 
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