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Transportbandinstallaties zijn vaak een bron van (onnodige) vervuiling. Dit zorgt 
voor onveilige werksituaties, ongeplande stilstand en verspilling van kostbare 
grondstoffen. Vervuiling is bovendien kostbaar door versnelde slijtage en 
noodzakelijke reinigingswerkzaamheden. TBK Spillage Control is specialist in 
vervuilingspreventie onder en rondom transportbandinstallaties.

Wij hebben meer dan 60 jaar ervaring in het optimaliseren van transportband- 
installaties. Wij ontwikkelen in eigen beheer hoogwaardige componenten en 
hebben partnerships met toonaangevende fabrikanten. Zo staan we garant 
voor duurzame en blijvende oplossingen op het gebied van bandreiniging, 
bandsturing (=voorkomen van scheefloop) en vervuilings- en stofarme over-
stortpunten.

Naast de verminderde belasting op mens en milieu, vergroot u de beschikbaar-
heid van uw installatie en vermindert uw operationele kosten.



Het vakgebied van DCP Benelux is het beheersen en minimaliseren van stof- 
emissies. DCP Benelux ontwerpt en bouwt complete ontstoffingsinstallaties. 
We zorgen voor een duurzame, stofvrije industriële omgeving. We reduceren 
daarmee de belasting die productieprocessen hebben op mens en milieu.

Wij zijn specialisten in industriële stofbeheersing  en leveren een compleet pro-
gramma aan ontstoffingsinstallaties. Elke installatie is uniek en wordt klantspeci- 
fiek gebouwd. DCP verzorgt het volledige traject, van engineering tot ingebruik- 
name. We maken daarbij gebruik van moderne 3D-software.

Onze mensen zijn zeer deskundig en hebben uitgebreide praktische ervaring in 
het toepassen van ontstoffingsapparatuur in diverse industrietakken. Wij zoe-
ken, samen met u, gericht naar een duurzame oplossing van het optredende 
stofprobleem.
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Zowel in de stortgoed verwerkende industrie als in de recyclingindustrie is er 
veel behoefte aan op maat gesneden oplossingen voor het transporteren, zeven 
en scheiden van stortgoed. IFE Bulk is sinds 1996 exclusief dealer voor de Bene-
lux van IFE Aufbereitungstechnik GmbH. Deze wereldwijd opererende fabrikant 
is toonaangevend in de ontwikkeling van trilgoten, zeefmachines, magneetschei-
ders en speciaal voor de recyclingindustrie ontwikkelde machines.

Scheidingsvraagstukken kunnen vooral in de recyclingindustrie complex zijn. 
Afvalstromen zijn iedere keer weer anders van samenstelling. Om uit afval-
stromen waardevolle grondstoffen, energie en bouwstoffen te halen, zijn speci- 
fieke scheidingstechnieken nodig. Het geeft afval een nieuwe dimensie: het is 
niet langer een restproduct, maar het wordt een bron van duurzame energie 
en nieuwe grondstoffen. Of het nu gaat om (a) het transport en de dosering van 
stortgoed, (b) om het afzeven van bijvoorbeeld kolen, compost, grind of zand, 
(c) om magnetische ontijzering, óf (d) om recycling: IFE bewijst zich keer op keer 
als sterke en betrouwbare schakel in de productieketting. De machines staan 
voor betrouwbaarheid, weinig onderhoud en een lange levensduur.
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TBK Group biedt innovatieve en praktische oplossingen aan bedrijven in de  
mijnbouw, mineraalverwerking, bulkhandling en recycling. Wij zijn gespeciali- 
seerd in de optimalisatie van transportbanden, ontstoffingsinstallaties en het 
transporteren, zeven en scheiden van materialen.

De vakmensen van de TBK Group hebben uitgebreide kennis van en jarenlang 
ervaring met machinebouw en procestechniek. Zij voelen zich thuis in diverse 
industriesectoren. U mag rekenen op vakkundig advies over machines, het ont-
werp van installaties en de juiste toepassingen.

Wij verzorgen het gehele traject, van engineering tot en met oplevering. Wij 
monteren transportbandcomponenten, scheidingsmachines, ontstoffingsin-
stallaties en complete overstortpunten. Wij verzorgen preventief en correctief 
onderhoud aan machines en installaties. Denk hierbij aan reinigen, controleren 
en zo nodig repareren en afstellen. We voeren audits uit en doen inspecties op 
bijvoorbeeld vervuiling en scheefloop. Ook verrichten we systeem- en stofemis-
siemetingen. Dit alles leggen we vast in inspectie- en onderhoudsrapporten.
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TBK Group biedt klanten wereldwijd totaaloplossingen voor complexe pro- 
blemen bij het transporteren, zeven, scheiden, breken, malen en opslaan van 
bulkgoederen. Op dit specialisme focussen wij ons al sinds 1956.

De groep bestaat uit vier divisies:
• IFE Bulk Benelux
• TBK Spillage Control
• DCP Benelux
• TBK Services

TBK Group biedt innovatieve en praktische oplossingen aan bedrijven in de 
mijnbouw, mineraalverwerking, bulkhandling en recycling. Wij zijn gespeciali-
seerd in de optimalisatie van transportbandinstallaties (vervuiling, verspilling en 
scheefloop), industriële stofafzuiging en ontstoffingsinstallaties, zeef- en mag-
neettechniek, triltransport en recycling.
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Meer weten? Heeft u vragen over onze toepassingen, diensten 
en oplossingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
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