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SELF TRUST

Benzi transportoare si sisteme 
pentru industria aeroportuara 

De incredere

Romania, Iasi, Str. Bucium Nr. 34, 700265
0232/276.596  office@selftrust.ro



Desk
Check-in

Carusel bagaje

Banda cantar
si induction

Banda mobila
cu rotile

Conveioarele sunt realizate pe structuri din otel vopsite electrostatic si placate cu inox.
Benzile utilizate au proprietati de autostingere conform normelor DIN-ISO-ANFOR, sunt 
antistatice si sunt fabricate din materiale care asigura un coeficient scazut de zgomot.
Celule de cantarire utilizate la conveioarele cantar sunt avizate metrologic in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 

Alte tipuri de conveioare realizate:
 Banda de pista
 Banda extensibila
 Conveioare cu role (motorizate, gravitationale)
 
 

Banda cu
lift

Deviator 
orizontal

Banda curba Deviator vertical

Flexibili



Conveior
curb 90º

Carusel 
bagaje - O

Conveior 
penru pista

Carusel 
bagaje - U

 

Terminal plecari: 
 7 desk-uri check-in
 6 conveioare cantar si tag + 1 agabaritic
 6 conveioare induction + 1 agabaritic
 Conveior colectare
 Sistem BHS compus din 36 conveioare,
 pe 5 nivele de securitate

Check in
desk

Conveior cantar

Conveior 
induction

Conveior
colectare

Terminal Sosiri:
 Conveior pista
 Conveior curb
 Conveior drept
 Conveior carousel

Orientati catre client

Referinta: Aeroportul Iasi, Terminal T3 
Capacitate de procesare: 360 pasageri/ora

Alte referinte:

Baia Mare

Oradea

Craiova

Suceava

Iasi T1 si T2

Algeria 

Kazahstan 

Franta 

Arabia Saudita 



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.

Departamentul nostru de proiectare foloseste Autodesk Factory Design Suite Ultimate, Math CAD si Math LAB pentru 
realizarea celor mai detaliate proiecte.

Echipa

Self Trust s-a infiintat in 1999, 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. 

Istoric

Incepand cu anul 2013, Self Trust a investit peste 2 milioane de Euro pentru amenajarea noii fabrici (si a celei de a 2-a linii 
de procesare metal: debitare, indoire, gaurire). Centrul de Cercetare Industriala in Tehnologia Conveioarelor - CITCO a 
fost realizat cu o investitie de 1.1 milioane de Euro (proiect implementat din Fonduri Europene):
 
Ghilotina hidraulica - 4.050 x 13 mm
Presa hidraulica - 4.000 mm x 220 To
Minicentru CNC - 4 axes, 500x900 mm table
Strung CNC- 700x2100 mm
Masina de taiat cu jet de apa OMAX - 5 axe, masa 3.000 x 2000 mm

Aceasta investitie a permis cresterea calitatii produselor si abordarea unor proiecte cu grad mare de complexitate.

Utilaje

Preluare tema de la client
Propunere solutie
Proiectare 3D si simulare
Proces de validare a solutiei finale
Productie
Testare
Instalare si Punere in functiune
Service garantie si postgarantie

Etapele unui proiect

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

Pregatiti pentru 
provocari

 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.


