
MBS Group

https://www.mbsgroup.be/


24/7 service in kunststof 
transportbanden



• Oprichting 25 mei 1994 door Gert Moens

• Trends Gazelle 2009

• Overname van 3 vestigingen van TGS (Soignies, Oupeye, Gent) in juli 2010

• Aantal medewerkers : 65 

• Omzet MBS Group €11 mln

• Nieuw hoofdkantoor in Krommebeekpark 6 te Roeselare sinds oktober 2020

• Overname door REMA TIP TOP AG op 1 juli 2021

MBS in een notendop 



REMA TIP TOP

REMA TIP TOP, gevestigd in Poing bij München (D), is een wereldwijde 
totaalleverancier van rubber- en kunststof transportbanden, slijtvast en 
corrosiebestendig wandbekledingsmateriaal, industriële kunststoffen, 
verwerkingstechnologie en bandhersteling.  

REMA TIP TOP heeft een wereldwijd servicenetwerk en biedt een breed scala aan 
polymeerproducten, rubberen voeringen en coatings voor de industrie en de 
automobielsector.

REMA TIP TOP heeft wereldwijd ongeveer 8.000 mensen in dienst en heeft meer dan 180 
dochterondernemingen en aangesloten bedrijven. 

In het boekjaar 2020 realiseerde het bedrijf een omzet van ongeveer 1 miljard euro.

https://www.rema-tiptop.com/


Nieuw hoofdkantoor 
MBS in Roeselare



Vestigingen

ROESELARE
hoofdkantoor

LE ROEULX

GENT BERINGEN

“Volgens Renewi stonden we sterk door onze geografische 
spreiding. Dankzij onze vier vestigingen verspreid over het 
land, kunnen we op elk van hun sites erg snel aanwezig zijn.” 

Recycle Pro 



Kunststof
transport-
banden

Assortiment

PU 
PVC
Gaasband
Positief aangedreven band

Kunststof
transportbanden

Modulaire schakelband
Grilleband
Drijfriemen
Rondsnaren



Transportbanden voor 
food en non-food 

Aardappelverwerking
Diepvries groenten
Industriële bakkerij
Textiel
Chemiesector
Logistieke centra



Voedingsindustrie

Referentieklanten 
in voedingsindustrie 
met name in 
aardappelverwerking



Voedingsindustrie



Voedingsindustrie



Gaasbanden



Positief aangedreven 
banden



Modulaire schakelband 



VERYX® transportbanden



Getande drijfriemen



Kunststof
transport-
banden

Assortiment

Inox en kunststof rollen
RVS trommels
Bekleding trommels
Laminop bekleding

Componenten

FDA bandstuursysteem Tru-trac®
Excalibur afschraper
Riemverbinders
Rondsnaren



RVS rollen

ruime voorraad 
transportbanden en
componenten



Inox trommel bekleed
met kleine ruit wit

ruime voorraad 
transportbanden en
componenten



FDA Tru-trac®



Bandschraper Excalibur



Kunststof
transport-
banden

Diensten

Spoed interventies
Optimalisatie van de 
transportband
Confectie banden op maat

24/7 service

In-house bewerkingen
Preventief onderhoud
Periodieke inspecties



Service 24/7

Spoedinterventies 
voor de continuïteit van uw(productie)processen
of minimalisatie van downtime



Productiehal PVC – PU
In-house bewerkingen 

Laswijze
traplas, vingerlas, 
vinger-lip-vingerlas, 
Ruitvinger

Plaatsen van 
meenemers en golfranden
stuursnaren en morsranden



Eigen productiehal 
PVC - PU



Meenemers



Gespecialiseerd 
machinepark



Eigen productiehal 
PVC - PU



MBS in vakpers 

Zuidnatie Cargill

Lutosa



mbsgroup.be

https://www.mbsgroup.be/
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