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K & W Transmissies b.v.

Voor al uw industriële kettingen, kettingwielen 

en aandrijfcomponenten

ROLLENKETTINGEN

KETTINGWIELEN
EIGEN 

BEWERKINGSCENTRUM

K&W... voor meer dan alleen transportkettingen

K&W Transmissies 

Sterk in kettingwerk!
K&W Transmissies is sinds jaar en dag toonaangevend in de aandrijftechniek!

� Een ongekend compleet en breed productenpakket van industriële kettingen,
kettingwielen en aandrijfcomponenten zorgt ervoor, dat K & W Transmissies haar
afnemers in staat stelt een machine aan te drijven en goederen te transporteren
op een betrouwbare en kosten efficiënte wijze.

� Het onderscheidend vermogen van K&W Transmissies uit zich in het actief
meedenken met de klant op basis van toepassingsgerichte benadering met een
ruime kennis en ervaring.

� Tevens beschikt K&W Transmissies over een zeer efficiënt en modern bewerkings-
centrum, waar een deskundig team snel en vakkundig kettingwielen tot in het
kleinste detail produceert of modificeert. 
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Leverancier transportkettingen
K&W Transmissies heeft zich in de laatste 20 jaar een
leidinggevende positie verworven als leverancier van
transportkettingen. Een intensief en uitgebreid net-
werk met de gerenommeerde Europese transportket-
tingfabrieken en een scala aan productiecapaciteiten
en – faciliteiten is hiervan het gevolg. 

Prijs-kwaliteitverhouding
K&W Transmissies maakt samen met de klant de 

keuze voor de juiste producent op basis van een opti-
maal en vergelijkbaar prijs-kwaliteitverhouding. 

Spraakmakende projecten
De door de jaren heen opgebouwde applicatie- en
materiaalkennis stelt K&W Transmissies in staat direct
te reageren op ontwikkelingen en is mede daardoor
een vooraanstaand succesvol leverancier geworden van
grote en spraakmakende projecten.

Transportkettingen  Profiel

Transportkettingen Leveringsprogramma

� standaard transportkettingen  (FV en M series) 

volgens DIN 8165 en 8167 

� rollendraag-, hollebout-, schraper-, gallse,  

transmissiebus-, gesmede en rotary kettingen

� platenband-, roltrap-, blokkettingen

� standaard en klantspecifieke meenemers

� onderhoudsvrije, duurvaste, RVS kettingen

� hitte- en corrosiebestendige kettingen 

� stalen, RVS en gietijzeren kettingwielen

� geluiddempende kettingwielen

� kettingwielen met vuilafvoergroeven

� kettingwielen met zaag-, geharde, normale 

en triebstock vertanding

� kettingwielen met tandsegmenten en 

gedeelde uitvoering

Toepassingsgebieden  o.a. 
Automobielindustrie

Bagagetransport

Brouwerijen

Conserven

Machinebouw

Milieutechniek

Papier- en houtindustrie

Roltrappen en personentransport

Slachthuizen

Sluizen

Staalindustrie

Steenindustrie

Stortgoederenindustrie

Suikerindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

Waterzuiveringsinstallatie

Inventarisatie en Oriëntatie

• Samen met de interne en externe R&D en engineering afdelingen
een technisch en op maat gemaakte oplossing ontwikkelen.

• Keuze voor de juiste businesspartner, gelet op productie-
capaciteiten en –faciliteiten in combinatie met levertijd en 
prijs- kwaliteitverhouding. 

• Inventarisatie van de behoefte en wensen van de klant.
• Oriënteren om samen met de klant tot een conceptoplossing 

te komen.

• Tijdens productieproces 
optimale controle van 
kwaliteit en levertijd.

• Eindcontrole en afname 
bij de fabriek.

Productie

After Sales

Aflevering en Installatie 

• Tijdens gebruik, systematische controle en bewaking van de conditie van het 
geleverde product.

• Advies over onderhoud en gebruik.

Transportkettingen Stappenplan

Oplossing

• Technische begeleiding  en controle op locatie.
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