
STARstrap™ Omsnoerbanden

ontwikkeld voor de hoogste eisen



Toegang tot de uitgebreide expertise van FROMM

als een hoogwaardige leverancier van

omsnoersystemen

Omsnoersystemen en verpakkingsoplossingen

voor iedere industrie

Inventarisatie en analyse van omsnoerapplicaties

en het aanbieden van kosteneffectieve alternatieven

Gedrag van Polyesterband
in samenhang met elasticiteit en rekpercentage

Werkgebied
van de elasticiteit

Schokabsorptiegebied
Begin van de vloeigrens

Plastic vervorming en

vermindering van materiaal

prestaties - degeneratie
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Rekpercentage0% >18%

Een hoge hoekbreuk- en sluitwaarde,

een maximale schokabsorptie en een

uitstekende elastische rek zijn de

meest in het oog springende

bijzondere eigenschappen van

FROMM STARstrap™ PET-band.

Zij komen het beste tot hun recht

wanneer, afhankelijk van de afmeting

en de toepassing van het band,

rekening wordt gehouden met hun

specifieke werkgebied.

Rek bij maximale belasting – kracht Rek bij breuk

Uw

voordelen

Wij delen onze ervaring

Ruime ervaring in het succesvol omzetten van staal naar

kunststofband

Instructie van gebruikers en operators door deskundige

technische servicemedewerkers.

Hoge beschikbaarheid van omsnoersystemen,

reserveonderdelen, omsnoerband en service door de

eigen FROMM organisatie of FROMM partners bij u in

de buurt



STARstrap™ Eco-S

Lichtgewicht, daarmee grondstofbesparend

omsnoerband dat, ondanks een lager

materiaaldeel, voldoet aan de eisen voor

een optimale bundelkracht en daarmee een

stabiel pakket.

STARstrap™ Plus

Omsnoerband, dat met name geschikt is

voor volautomatische omsnoertoepassingen.

Het is verkrijgbaar met zowel gewavelde

als gladde oppervlakten.

STARstrap™ ULTRA

Hoogwaardig omsnoerband voor zware

toepassingen met een hoge sluit- en

randwaarde alsmede breeksterkte.

ULTRA-band wordt voornamelijk

toegepast in de metaalindustrie.

STARstrap™ ULTRA-H

Hoogwaardig omsnoerband waar extreme

eisen worden gesteld aan sluitwaarde en

breeksterkte. Ondanks zijn hoge

belastbaarheid, wordt dit band gekenmerkt

door een onovertroffen elasticiteit.

Aangeboden in breedtes van 9 t/m 32 mm

in diktes van 0, 6 tot 1, 35 mm.

realiseren, afhankelijk van de gekozen maat,

breeksterktes tussen de 2.000N en 19.000N

afhankelijk van de gekozen kwaliteit kunnen

sluitwaardes van 65 - 90% worden gerealiseerd

zijn naast de standaard rollen van ca. 20 kg

beschikbaar op Jumbo rollen van ca. 80 kg en

zgn. Super-Jumbo rollen met een gewicht tot ca.

300 kg. Het gebruik van Jumbo rollen en Super-

Jumbo rollen verminderen het aantal rolwisselingen

aanzienlijk, waardoor minder productie

onderbrekingen en de handlingsinspanning tot

een minimum wordt gereduceerd

op aanvraag leverbaar in verschillende kleuren

met of zonder bedrukking

kunnen in bepaalde afmetingen worden aangeboden

als AAR gecertificeerde banden (AAR 64)

STARstrap™ - Omsnoerbanden

Onze
oplossingen

Voor verpakkers en verladers met compromisloze

kwaliteitseisen, levert de combinatie van

STARstrap™ omsnoerbanden met FROMM

omsnoerapparatuur of machines zondermeer het

beste resultaat.

Transport zeker verpakken en verzenden



Betrouwbare bescherming en stabiele stevige

omsnoering van de te transporteren goederen

Hoge weerstand tegen hoekbreuk, zeer goede

sluitwaarde en uitstekende schokabsorptie

van de STARstrap™ banden

Probleemloze omsnoerprocessen door de

combinatie van de hoogwaardige STARstrap™

omsnoerbanden met de kwaliteits-

omsnoersystemen en -apparatuur van FROMM

Omsnoersystemen van een en dezelfde

fabrikant (one-stop-shopping)

Garantie
Voor uw klanttevredenheid

Optimalisatie
van uw omsnoerprocessen

Professionele ondersteuning door FROMM

specialisten, voor een optimale toepassing van

STARstrap™ omsnoerbanden en het juiste

gebruik van FROMM omsnoerapparatuur

en -systemen door FROMM specialisten

Optimalisatie van omsnoeractiviteiten op

basis van klanteisen

Technische ondersteuning bij bandconversie of de

introductie van een nieuw type band

Uw claim

Analyse
van uw verpakkingskosten

Identificatie van de juiste bandspecificaties en

voor de toepassing ontwikkelde FROMM

omsnoersystemen, zorgen voor een optimaal

kosten-baten-effect

Reductie van omsnoerkosten en terugverdientijden

door conversie op maat; van Staalband naar

STARstrap™ Polyesterband

Besparingen op hoekbeschermingsmateriaal of

vergelijkbare verpakkingsmaterialen, door

optimalisatie van omsnoerbanden en omsnoersystemen

FROMM - Een

combinatie van

Zwitserse kwaliteit

omsnoersystemen

met STARstrap™

omsnoerbanden



Onze
toewijding

Milieubescherming - wat we doen

FROMM zet zich in voor de

bescherming van het milieu en een

verantwoord gebruik van natuurlijke

hulpbronnen. Deze omvatten niet

alleen de zelfopgelegde milieueisen

zoals een efficiënt gebruik van

energie, grondstoffen en water of de

reguliere certificeringen volgens EN

ISO 14001 en 50001, maar ook de

consistente implementatie van

verticale integratie binnen

productieprocessen. Variërend van

PET-recycling tot de productie van

STARstrap™ Polyesterband.  FROMM

heeft recyclingtechnieken ontwikkeld

voor gebruikte PET-flessen die zorgen

voor de productie van hoogwaardig

PET-maalgoed of PET re-granulaat.

Deze PET recyclaten worden niet

alleen gebruikt als grondstof voor

nieuwe PET-flessen (Bottle to Bottle /

Cradle to Cradle) of voor vezels en

folies, ze worden ook gebruikt bij de

productie van STARstrap™

omsnoerbanden. De STARStrap™

Omsnoerbanden van FROMM zijn

gemaakt van 100% gerecycled “first

grade” PET, afkomstig van

gerecyclede PET-flessen. Omdat

STARstrap™ omsnoerbanden na

gebruik op dezelfde manier kunnen

worden gerecycled, bestaat de

mogelijkheid een gesloten

materiaalcyclus in te richten, die de

natuurlijke hulpbronnen duurzaam

beschermt. STARstrap™

omsnoerbanden, gemaakt van

gerecycled PET, zijn vrij van

vervuiling, voldoen aan de REACH- en

ECHA-normen en kunnen deel

uitmaken van een gesloten,

verantwoordelijk en milieuvriendelijk

afvalstoffen afvoersysteem waarbij een

zgn. gesloten (Closed Loop) circulatie

ontstaat.



FROMM is een familiebedrijf met het

hoofdkantoor in Zwitserland. Sinds de

oprichting in 1947, heeft FROMM

zich toegelegd op de ontwikkeling en

productie van omsnoer- en

wikkelsystemen alsmede het

gepatenteerde Airpad™

luchtkussensysteem met de

bijbehorende verbruiksartikelen, voor

het beschermen en zekeren van

transportladingen.  De ervaring van

FROMM op het gebied van de

eindverpakking, gecombineerd met

compromisloos betrouwbare kwaliteit,

kan worden samengevat in twee

woorden: Geen Probleem. Alle

FROMM systemen en

verbruiksartikelen worden onder ISO

9001 ontwikkeld en geproduceerd in

FROMM ontwikkelingscentra &

fabrieken.

Kwaliteit

FROMM ziet zijn werknemers als het

belangrijkste bezit. Om een hoog

niveau van competentie te bereiken

en veilig te stellen, investeert

FROMM in mensen en hun opleiding.

Onze gekwalificeerde specialisten

staan voor professioneel advies,

snelle klantenservice en betrouwbaar

onderhoud. FROMM is wereldwijd

vertegenwoordigd door meer dan 40

dochterondernemingen in Europa,

Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika,

Azië en Australië, evenals een groot

aantal reeds lang bestaande,

gespecialiseerde handelspartners.

Waar je ook bent; FROMM is dichtbij!

Dankzij de ver doorgevoerde verticale

integratie van de FROMM organisatie

wereldwijd, van productontwikkeling

tot distributie en service, is het hele

productie-, leverings- en

serviceproces ongeëvenaard

eenduidig en flexibel, snel en

kwalitatief hoogwaardig.

Milieuvervuiling wordt waar mogelijk

tegengegaan. Mede daarom past

FROMM Recyclingtechnieken toe bij

de productie van haar Polyester

omsnoerbanden. In de ISO 9001/

14001/ 50001 gecertificeerde

fabriek, in de buurt van Leipzig,

recyclet FROMM PET-flessen en

gebruikt deze om agglomeraten en

regranulaten te produceren voor

verschillende industriële

toepassingen. De STARstrap™

Polyesterbanden van FROMM zijn

volledig gemaakt van gerecyclede

PET flessen.

Dichtbij de klant Duurzaamheid

FROMM - Een

combinatie van

Zwitserse kwaliteit

omsnoersystemen

met STARstrap™

omsnoerbanden


