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TRIBELT: 'KENNIS EN KNOWHOW/
DAT IS ONZE KRACHT/

TRIBELT IS TOTAALLEVERANCIER VAN METALEN TRANSPORTBANDEN

UIT DRAAD EN BANDSTAAL. HET BEDRIJF BIEDT EEN BREDE RANGE

AAN PRODUCTEN, MET RAZENDSNELLE LEVERTIJDEN, MAAR VOOR-

AL OOK KENNIS, ADVIES, MAATWERK EN SERVICE. RENÉ SPOELDER,

COMMERCIEEL DIRECTEUR: "MET RUIM 70 JAAR ERVARING, DENKEN

WE MEE MET DE KLANT VOOR DE BESTE OPLOSSING.

Formeel bestaat Tribelt pas sinds 2002, voortgekomen uit zusterbedrijf De
Spiraal dat technische veren en industriële draadproducten ontwikkelt en
produceert. "Maar de meeste mensen hier komen uit de bandenwereld. Een
oud-collega, inmiddels 75 jaar en met pensioen, loopt hier nog regelmatig
rond. Van zijn kennis en ervaring profiteren we nog steeds."

STILSTAND IS DODELIJK
De kennis en knowhow vindt Spoelder de grote kracht van Tribelt: "Daarnaast

willen we niet alleen prijstechnisch sterk, maar vooral het meest servicegericht

zijn. Daarom werken we flexibel, in twee ploegen. En als het moet zelfs tij-

dens feestdagen, zoals afgelopen jaar op eerste Paasdag toen er bij een grote

Nederlandse bakkerijketen een ovenbrand was. Stilstand is dodelijk, zeker bij

brood, en wij zijn daarbij een belangrijke factor. Daarom hebben we een aantal

bandtypes standaard op voorraad. Zodat de klant bij een crash nog dezelfde

dag weer in productie is."

EIGEN ENGINEERING
Om klanten te bedienen met kennis en knowhow heeft Tribelt een aantal jaren

geleden ingezet op een eigen engineeringsafdeling. "Deze afdeling, inmiddels

bestaande uit vier medewerkers en twee afstudeerders, is fulltime bezig met het

uitwerken en doorrekenen van adviezen die we aan onze klanten uitbrengen.

We hebben zelfs de apparatuur om bij klanten de spanning in het bandsysteem

af te lezen, dit terwijl de installatie in bedrijf is", aldus Spoelder.

NIEUWE GENERATIE MACHINES
Sinds november 201 5 is Tribelt, samen met De Spiraal, gevestigd op de nieuwe

locatie in Haaksbergen. Met meer voorzieningen, een praktischer logistieke

indeling en meer ruimte. Onder meer voor nieuwe machines voor een verdere

flexibilisering van de productie, want Tribelt is altijd op zoek naar de beste

productietechnieken. Zo zijn in 2017 nieuwe machines in gebruik genomen

voor gevlochten spiraalbanden. Naar eigen ontwerp, in samenwerking met de

Enschedese universiteiten UT en Saxion. "Een heel nieuwe generatie, waarmee

we nog nauwkeuriger banden kunnen maken. Met een betere kwaliteit en een

steeds nauwere tolerantie."

VOORUIT KIJKEN
Bij Tribelt is men zich er van bewust dat ontwikkeling nooit stil mag staan.

"Zo wordt het samenwerkingsverband met de UT en Saxion verder uitgerold

en heeft onze eigen gereedschapsmakerij een nieuwe vijf-assige simultaan-

freesbank in gebruik genomen, zodat we nooit meer hoeven te wachten op

de toelevering van complexe tooling. Daarnaast zijn we op het commerciële

vlak continu een afweging aan het maken waar onze kansen liggen en waar

we ons verder kunnen versterken. Zo hebben we in september deelgenomen

aan een verkennende handelsmissie naar China, is onze website weer aan een

om nieuwe contacten op te doen maar vooral ook om bestaande relaties te

onderhouden."
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