









Legendre
We Convey – You Relax
BEZOEK DE WEBSITE
Al meer dan 70 jaar integreert Legendre transportsystemen en lijnmanagement in de productiehallen van haar
klanten. Met een perfecte integratie van machines en transportbanen streeft Legendre naar de meest optimale
lijnwerking, resulterend in een hoog rendement en hogere productiecapaciteit.



INDUSTRIE

Verbeteren van industriële
prestaties


Van aanpassingen en upgrades tot compleet
nieuwe lijnen
Wat heb je echt nodig? Dat is voor elk project weer ons uitgangspunt. Soms leveren we enkel transportbanen.
Soms ontwerpen we een nieuwe lay-out met bestaande machines, zorgen we voor een optimale integratie en line
balancing, en ontwikkelen we de controls in open source. En soms leveren we alle transportbanen én nieuwe
machines in één turnkey-oplossing. Wij passen ons aan. We streven telkens opnieuw naar een partnership met jou
als klant, je eigen ingenieurs en de leveranciers van jouw keuze. Dat is de enige weg naar een duurzame
klantenrelatie.

Vind een oplossing voor elk aspect van jouw
project
Produceer je bier, soft drinks, water, wijn, zuivel, keukenolie, voeding in blik of bokalen, smeermiddelen,…? Lever
je die producten in flessen, blikken, potten, cilinders, vaten, dozen, bakken of kratten? Bestaat je verpakking uit
glas, PET, PEHD, aluminium, karton, plastic, stretchwrap of nog iets anders? Dan ben je bij Legendre aan het juiste
adres!
Wij bouwen nieuwe lijnen, passen bestaande lijnen aan voor nieuwe verpakkingen, of upgraden een lijn voor een
betere line efficiency. Bij ons in de buurt of aan het andere eind van de wereld. Bel ons, en we zoeken samen naar
een passende oplossing.

Ontdek jouw wereld van
conveyormogelijkheden
Wij bieden single flow en mass flow conveyors voor flessen, blikjes, cilinders, potten, sprays, vaten … Daarnaast
leveren we ook druk- en drukloze inliners, FIFO- en LIFO-accumulatietafels, verdelers naar meerdere banen enz.
Dankzij intelligente controls zijn al onze producten geschikt voor lage tot heel hoge snelheden. Wat secundaire
verpakkingen betreft bieden we transportbanen aan voor trays, stretchwrapverpakkingen, kratten, dozen die door
de verpakkingslijn bewegen richting palletizer. Het gaat om single lane conveyors, multilane conveyors,
accumulatie onder lage druk, verdelers, samenvoegers, liftbanen, stopbanen, allemaal met aanpasbare geleiders
voor alle product- en verpakkingsconfiguraties.
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