
BEGE RVS aandrijvingen
Efficiënte, hygiënische en duurzame RVS 
aandrijvingen met een zeer hoog rendement 
op het gebied van productiviteit en 
gebruiksvriendelijkheid.

Werkt uw RVS machine niet efficiënt genoeg? Vindt u dat 
de levensduur van de RVS aandrijving te wensen overlaat? 
Vermoedt u dat de aandrijving nog beter tegen bacteriële 
besmetting beschermd kan worden, maar u weet niet hoe? 
Of bent u ontevreden over de kwaliteit of support van uw 
huidige leverancier?

Als aandrijfpartner van machinebouwers in de agrifood begrijpen wij uw behoefte. Daarom produceren en 
leveren wij een breed scala aan RVS componenten voor kwalitatieve aandrijvingen. 

Voedselveilige RVS aandrijvingen 
voor de agrifood sector

U bent op zoek naar kwalitatief 
hoogwaardige RVS aandrijvingen of 
componenten hiervoor. Geproduceerd 
door een professionele onderneming 
die begrijpt welke behoefte uw 
klanten hebben. 

RVS producten van Nederlandse 
makelij, met maatwerkmogelijkheden, 
door een betrouwbare partner die 
dankzij gereserveerde voorraad snel 
kan leveren.

RVS aandrijvingen voor duurzame, voedselveilige en efficiënte installaties met maximale continuïteit.

Betrouwbaar inkopen Continuïteit 

U streeft continuïteit na, zowel 
voor de klant als voor uw eigen 
onderneming. U heeft een 
RVS aandrijving nodig van een 
Nederlandse fabrikant, waarvan de 
componenten nu én de komende 
jaren beschikbaar zijn. 

U vindt leverbetrouwbaarheid 
belangrijk en zoekt een professionele 
producent met jarenlange ervaring 
in RVS aandrijvingen.

Compatibel

U wilt de beste RVS aandrijvingen 
ontwikkelen en met zo weinig 
mogelijk zorgen alle componenten 
op elkaar laten aansluiten. Perfect 
afgestemd op de eisen van de 
installatie, zoals hygiëne en 
voedselveiligheid. 

U bent op zoek naar een partner die 
op hetzelfde niveau meedenkt en 
de best passende RVS elementen 
aanbiedt.
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Onze jarenlange ervaring, feedback van klanten en 
voortdurende optimalisatie en doorontwikkeling 
zorgen ervoor dat u als machinebouwer altijd de meest 
geavanceerde roestvaststalen aandrijving kunt toepassen.

Binnen ons zeer ruime RVS-programma houden we rekening 
met de klantspecifieke situatie. We creëren RVS aandrijvingen 
voor toepassingen waar de hoogste hygiënenormen gelden, 
zonder concessies te doen op het gebied van kwaliteit, 
betrouwbaarheid en prestaties.

Eén belletje naar onze 
contactpersoon en we 

ontvangen binnen no-time 
het RVS onderdeel dat we 

nodig hebben. 

BEGE heeft gewoon veel op 
voorraad en dat werkt erg 

prettig en snel. „

“
Supersnelle levering

Inkoper
Levensmiddelenindustrie

“BEGE heeft een breed en 
gevarieerd aanbod en omdat 

ze zelf ook produceren, weet ik 
dat ik bij wijze van spreken over 
7 jaar nog steeds hetzelfde kan 

bestellen.

„

“
Breed aanbod

CEO
Land- & tuinbouw

Het scheelt enorm veel 
dat BEGE in feite de hele 

zoektocht naar de beste RVS 
onderdelen al heeft gedaan. 

Ik kan er op vertrouwen dat 
alles op elkaar past zodat ik 
tijd overhoud voor andere 

taken. „

“
Tijdsbesparing 

Engineer
Verpakkingsindustrie

Tevreden klanten aan het woord

Conform wetgeving

Onze RVS aandrijvingen voldoen aan de 
meest recente internationale regels op 
het gebied van voedselveiligheid. 

Ze zijn goedgekeurd door de FDA 
en zijn conform de HACCP, EHEDG- 
hygiënenormen. 

Voedselveilig

Een hygiënische machine zorgt voor de 
veiligheid van de voedselproducten die 
worden geproduceerd of verwerkt. 

Dankzij het gladde design en 
waterafstotende eigenschappen 
kan vuil zich niet hechten aan de 
aandrijving en krijgt bacteriegroei 
geen kans.

Duurzaam 

RVS is een industriële favoriet 
vanwege de weerstand tegen corrosie. 
Sterke reinigingsmiddelen hebben 
geen invloed.

RVS aandrijvingen leveren een 
besparing op tijdens de volledige 
levensduur – dankzij minder 
onderhoud, vervangingen en stilstand.

Hoogwaardige RVS aandrijvingen

BEGE is fabrikant van kwalitatieve RVS motorreductoren, 
elektromotoren, encoders en transmissiecomponenten. 
De combinatie van de kenmerken van RVS en ons design 
verkleint de kans op hygiëneproblemen en zorgt voor een 
langere levensduur van de aandrijving.

Wij zijn tevens leverancier van RVS componenten zoals 
RVS tandwielkasten. Omdat roestvrij staal geen coating 
nodig heeft, kan een RVS aandrijving probleemloos 
hogedrukreiniging ondergaan.

Hoge 
kwaliteit

Leverbaar  
vanuit voorraad

Hogedruk met 
chemicaliën

Bescherming 
tot IP69K

IE4 
Efficiency



„

Aandrijf- en besturingspartner met jarenlange ervaring

Producent van hoogwaardige RVS aandrijfcomponenten

Korte levertijd dankzij ruime voorraad in Sassenheim

Breed en stabiel productportfolio

Afgestemd op klantspecifieke eisen

Snelle levering van reserveonderdelen

RVS aandrijfsystemen met naadloze aansluiting

EU-engineered: betrouwbare kwaliteit

Uitmuntende support en ondersteuning in eigen taal

Maatwerkmogelijkheden

Servicevoordelen van BEGE

Waarom zou u kiezen voor de RVS aandrijvingen van BEGE? 
Een selectie van de vele voordelen:

RVS tandwiel motorreductoren
Hygiënische en slijtvaste kegelwiel, tandwiel, 
wormwiel motorreductoren. 

RVS tandwielkasten
Voedselveilig en onderhoudsvrij. Hoge 
efficiëntie, robuustheid en nauwkeurigheid. 

RVS elektromotoren
Krachtige en voedselveilige economy, 
premium, NEMA, IE4, PM elektromotoren. 

RVS MIG encoders
De RVS flensencoder die ultraprecisie en 
compactheid combineert.

RVS trommelmotoren
Ruimtebesparende RVS trommelmotoren, 
voor de meest uiteenlopende toepassingen.

RVS transmissiecomponenten
Hoge precisie RVS componenten conform 
DIN normering voor hygiënische machines.

Specialist in integrale RVS aandrijfsystemen

Met innovatieve technieken engineeren we complete RVS aandrijfsystemen en 
maatwerkoplossingen. We garanderen dat alle componenten naadloos op elkaar aansluiten. 



BEDREVEN IN 
AANDRIJVEN.

BEGE Aandrijftechniek: kennispartner voor agrifood

BEGE biedt al meer dan 70 jaar advies over, begeleiding 
bij en levering van innovatieve aandrijfoplossingen. Op 
het gebied van aandrijftechniek zijn wij als kennispartner 
betrokken bij het verduurzamen van de voedselindustrie. 

Met onze RVS aandrijven waarborgen we de 
productveiligheid in de voedselverwerkende en 
-producerende sector. Wij bieden machinebouwers 
ondersteuning bij de optimalisatie van hun machines door 
de best passende aandrijving te leveren. 

BEGE RVS aandrijvingen voor duurzame, voedselveilige en efficiënte 
installaties met maximale continuïteit

Benieuwd hoe onze RVS aandrijvingen uw machines 
kunnen verbeteren?

Maak een afspraak.

BEGE.NL/RVS

BEGE Aandrijftechniek 
Anton Philipsweg 30 
+31 (0) 252 220 220   
verkoop@bege.nl

Wij denken mee over het zo efficiënt mogelijk engineeren 
van productveilige machines waarbij voorkoming van 
verspilling van voedsel, energie en tijd centraal staat. 
Ons advies is altijd onafhankelijk omdat we niet aan één 
fabrikant gebonden zijn. We combineren RVS componenten 
van diverse gerenommeerde leveranciers tot een passend 
aandrijfsysteem.

Wij weten het antwoord op de uitdagingen van vandaag en 
de wensen van morgen in de agrifood.


