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RijTech Components is dé leverancier voor al uw technische componenten,
systemen en machines. Wij helpen u bij het bedenken van technische oplossingen voor uw productiesysteem, begeleiden u bij het ontwerpen en ontwikkelen van interne transportsystemen en leveren allerhande onderdelen.
Interne Transportsystemen
Eén van onze activiteiten is intern transport. Wij produceren
transportsystemen op maat voor wat de klant vraagt, zowel
met modulaire kunststof- als PVC/PU banden. Deze transportbanden kunnen zowel in rechte alsmede in een bocht (RVS- en
Staal/gecoat) worden gemaakt.

Draagrollen in RVS/Staal/Kunststof
RijTech Components heeft een compleet leveringsprogramma
in draag- en transportrollen voor elke tak van industrie, zoals
bijvoorbeeld:

Zwaartekracht Rollenbanen

Teflon-, Silicone- en Rubber
producten
RijTech Components heeft zich gespecialiseerd in
het vervaardigen van Teflon® PTFE materialen. Naast
Teflon®tape, -transportbanden, -sealdraden, -stansdelen en -coatingen kunt u bij ons ook terecht voor
silicone profiel en bladveren. Omdat wij werken vanuit
onze eigen werkplaats, kunnen wij kwaliteit garanderen
tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Ook het coaten van diverse
materialen ligt in ons bereik.
PTFE teflon coating vindt zijn toepassing in o.a.:
• De verpakkingsindustrie: het PTFE-coaten van o.a.
sealmessen.
• De voedingsmiddelenindustrie: het PTFE-coaten van
o.a. sealplaten en sealbekken.
• De bakkerijwereld: het PTFE-coaten van o.a. bakplaten
en bakvormen.
• De textielindustrie: het PTFE-coaten van o.a. geleide
walsen, droogcilinders.
• De petrochemie: het PTFE-coaten van o.a. leidingen,
roerwerken, filters.

PTFE Coatingen (Teflon®)

RijTech Components biedt u een compleet programma:
wij verzorgen het aanbrengen van een PTFE teflon
coating, op zowel nieuwe als op eerder gecoate onderdelen.

Bij deze rollenbanen wordt gebruik gemaakt van lichtlopende
zwaartekrachtrollen die voorzien zijn van lagerpotten met een
conuslager met een lage aanloopcoëfficiënt.

Aangedreven Rollenbanen

Aangedreven rollenbanen worden ingezet om producten met
een vastgestelde en gelijkmatige snelheid te transporteren.

Accumulerende Rollenbanen

Dit systeem wordt gebruikt om producten op een rollenbaan
te bufferen; de rollen en het product stoppen bij een aanslag
terwijl de aandrijving door draait.

Bochten

Bochten worden gebruikt om het product een bocht van bijvoorbeeld. 45, 90 of 180 graden te laten maken.
De draag-/transportrollen worden speciaal volgens uw specificatie gemaakt.

Rubber- en Siliconeproducten

RijTech Components heeft een uitgebreid Rubber- en Silicone
productenprogramma. Vraag om meer informatie voor een
speciaal op uw wensen afgestemd aanbod.
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Bok- en Zwenkwielen

RijTech Components heeft een netwerk van specialisten
voor de fabricage van enkelstuks producten en ook in
kleine series voor elke tak van industrie. Met de beschikking over een uitgebreid conventioneel- en CNC
machinepark voor zowel verspanning als niet verspanning (in onze eigen verspanende- en constructie afdeling).

RijTech Components biedt een compleet leveringsprogramma van apparaten- en transportwielen. Naast
een breed assortiment ‘standaard’ wielen omvat ons
leveringsprogramma vele specialistische wielen zoals
RVS wielen, kunststof wielen, design wielen, hitte
bestendige wielen, en super lichtlopende en zeer geluidsarme wielen (ARBO!). Ook alle in de gezondheidszorg toegepaste wielen zoals bijvoorbeeld bedwielen en
wielen voor autoclave gebruik zijn precies afgestemd op
de specifieke gebruikseisen.

Seal- en krimpmachines, sealdraden

De werkzaamheden bestaan uit;
• Draaiwerk
• Freeswerk
• Constructiewerk
• Montage ter plaatse
• Service
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Heeft u een technische
uitdaging?
Wij staan voor u klaar!
Flessenkettingbanen en Componenten
De levering omvat complete baansystemen met stalen of
kunststof kettingen. Deze kettingen bestaan in verschillende
varianten zoals straight running, side flexing, met of zonder
tabs, als magnetische kettingen, en in het speciale design.
Aan de hand van uw wensen wordt een systeem ontwikkeld en
geproduceerd. Naast complete baansystemen leveren wij ook
losse componenten.
Ons programma − in de keuze van het te gebruiken materiaal − is breed en hangt af van het te transporteren product en
de omgevingsfactoren. Graag komen wij met u tot de juiste
keuze.

RijTech Component werkt nauw samen met Alround
Service Overwijk en heeft een ruim assortiment aan
seal- en krimpmachines. Vraag om meer informatie voor
een op maat gesneden aanbieding.

Krimp-/Rekfolies, Palletwikkelsystemen &
Toebehoren

U kunt RijTech Components terecht als het gaat om elke
folie (w.o. rekfilm/krimpfilm) voor uw machine. Alle folie
wordt rechtstreeks geïmporteerd van de fabriek en is
dus scherp geprijsd!
Wij leveren verschillende soorten en maten verpakkingsfolies. Enkele maten uit ons assortiment zijn:

PVC:

200 br
250 br
300 br
350 br
450 br
500 br
550 br
600 br

Palletwikkelsystemen

PO:

250 br
300 br
350 br
400 br
450 br
500 br
550 br
600 br

RijTech Components biedt palletwikkelsystemen. Vraag
om meer informatie voor een op uw specificaties afgestemd aanbod.

Kunststof Onderdelen
RijTech Components werkt nauw samen met fabrieken
die gespecialiseerd zijn in het bewerken van kunststof
halffabricaten (plaat, buis, staf) tot eindproducten. Hierbij gaat het om sterk klantgericht werk: ‘eigen’ producten voeren we niet. Dat betekent dat we continu meedenken met de klant en steeds zoeken naar de optimale
oplossing. Hiervoor hebben wij diverse technieken:
(CNC) frezen, (CNC) draaien, boren, zagen, buigen, zetten, lassen, lijmen en polijsten.
Een belangrijke tak is het bewerken van kunststof
welke bestemd is voor vele industriële toepassingen.
Een greep uit de kunststoffen welke we bewerken zijn:
HdPE, HmPE, PP, PVC, POM, PTFE, PMMA, PC en PET.
Het merendeel wordt gebruikt als onderdelen in velerlei machines welke hun weg vinden in de meest voor
komende industrieën.
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