Modulaire band

i-Drive™ transport

Geschikt voor:

“Biedt eindeloos transport zonder
bandovergangen”
Het i-Drive transport is een eindeloos transportsysteem, dat ontstaat
door het combineren van modulaire transportbanden met Intralox i-Drive
modules. Dit zorgt voor eindeloos, voedselveilig en onderhoudsarm
intern transport. Geschikt voor het transport van onverpakte en verpakte
producten in de voedselverwerkende industrie. Het i-Drive transport
wordt hoofdzakelijk toegepast in de brood- en banketindustrie.
De oplossing van uw logistieke vraagstuk wanneer:
• In een eindeloos transportsysteem zonder bandovergangen moet
worden voorzien
• Koeltransport in de vorm van een koelwendel benodigd is
• Zowel recht-, bocht- als opvoertransport binnen één systeem moeten
worden gecombineerd

De voordelen van i-Drive™ transport:
Creëert een eindeloos transportsysteem zonder bandovergangen
Verhoogt de voedselveiligheid; geen smering van de transportband nodig
Kent een zeer lage bandspanning
Garandeert slip- en sporingsvrij transport
Voorziet in vele uitbreidingsmogelijkheden zoals CIP unit en integratie
van andere typen transporteurs
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i-Drive™ transport
Eindeloos transport
In samenwerking met Intralox is de i-Drive technology
ontwikkeld. Elke i-Drive module is voorzien van tandjes,
die onder in de schakels van de modulaire transportband
grijpen. Deze unieke technologie maakt het mogelijk
transportsystemen zonder bandovergangen in elke
gewenste lengte te leveren. Geen bandovergangen heeft
als voordeel dat producten tijdens het transport niet
beschadigd raken.
i-Drive transport wordt volledig op maat uitgevoerd, zowel
ten behoeve van turn-key projecten als volledig geïntegreerd
binnen een bestaand transportsysteem (retrofit). Bovendien
kunnen onze systemen ook aan dakconstructies (compleet
met bordessen), verhoogde constructies en staand op de
vloer worden geïnstalleerd. Marvu denkt graag met u mee;
de mogelijkheden zijn eindeloos.

Voedselveilig transport
In de voedselverwerkende industrie staat voedselveiligheid
hoog in het vaandel. Reden waarom i-Drive transport
systemen worden uitgevoerd met modulaire transportbanden.
In tegenstelling tot conventionele systemen met metalen
spijlenbanden, heeft een modulaire transportband geen
smering nodig. Hierdoor is er sprake van minder vervuiling
wat leidt tot een verhoogde voedselveiligheid.

Voor de reiniging van de modulaire transportband is de
CIP (Cleaning In Place) unit ontwikkeld. De CIP unit reinigt
kunststof schakelbanden op een effectieve, voedselveilige
en milieuvriendelijke manier. De unit kan naar wens worden
geïntegreerd in het transportsysteem en is voorzien van
een mobiele unit.
i-Drive transportsystemen zijn ontworpen conform de
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG en conform HACCP
normering. De systemen zijn volledig vervaardigd uit
RVS- en kunststof materialen, goedgekeurd door de FDA
(American Food and Drug Administration).

Onderhoudsarm transport
Per project wordt geïnventariseerd op welke wijze de
i-Drive modules geïnstalleerd en elektronisch met elkaar
verbonden moeten worden. Het systeem kent een zeer
lage bandspanning, in tegenstelling tot andere systemen,
waardoor storingen en onderhoud tot een minimum
beperkt worden. Bovendien is het transportsysteem
eenvoudig te monteren en onderdelen zijn op een gemakkelijke manier te vervangen.

Referenties
In een groot aantal Europese landen opereren i-Drive
transportsystemen. Zo is bijvoorbeeld bij Kohberg in
Denemarken een i-Drive koellijn (ambient) en een i-Drive
vriezer (-20°C) gerealiseerd, beiden met een lengte van
circa 200 meter en werkt de La Lorraine groep in België
met meerdere systemen met i-Drive modules welke
afstanden van circa 1000 meter overbruggen.

‘Ik hoef er nooit naar om te kijken.’
In Nederland stapte Millenaar Bakkerij over op een
koelsysteem van Marvu.
Jaap Zwart, hoofd Technische Dienst van Millenaar, vertelt:
“Wij beschikken nu over twee koelsystemen van Marvu en ik
hoef er nooit naar om te kijken. Ik kan iedereen aanraden om
over te stappen op een koelsysteem met i-Drive modules van
Marvu. Het is een zeer hygiënisch systeem. Bovendien vind ik
het ook erg belangrijk om te werken met een betrouwbare
leverancier. De vertrouwensband en de prettige samenwerking
waren dan ook doorslaggevende factoren voor ons.”

Wilt u weten wat i-Drive™ transport voor uw bedrijf kan
betekenen?
Samen met u bespreken wij graag de mogelijkheden.
Neem contact op met ons projectteam via telefoon:
+31 (0)413 478 828 of e-mail: info@marvu.nl.

Over Marvu | ‘Sterk in verbinden’
Marvu is gespecialiseerd in interne transportsystemen in de voedselverwerkende industrie. Sinds de
oprichting in 1993 produceren wij transportsystemen en speciaalmachines voor brood- en banketbakkerijen, voor de vleesverwerkende-, seafood- convenience-, agf- en zuivelindustrie.
Met onze brede kennis van de industrie en het denken in oplossingen wordt hoogwaardige techniek
toegepast in een efficiënte, ergonomisch en hygiënisch verantwoorde werkomgeving.
Wij minimaliseren productiestilstand door snel en effectief te schakelen. Marvu verzorgt het gehele
traject; van advies, ontwerp, productie, assemblage, in bedrijfstelling, tot service en revisie.
Ons team denkt graag met u mee en biedt maatwerk-oplossingen voor elk logistieke vraagstuk.
Voor ons is een project pas geslaagd wanneer u tevreden bent!

Kortom, wat let u Marvu uit te dagen?
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