Siegling – total belting solutions

Pergerakan adalah bisnis kami

dinamis

Gerakan Dinamis adalah bisnis kami

Keadaan pasar saat ini menuntut tingkat fleksibilitas dan dinamisme yang tinggi di
semua bidang perusahaan – dari inovasi produk baru hingga manajemen mutu dan
layanan pelanggan.
Sebagai perusahaan terkemuka di bidang belt datar yang berkualitas, conveyor dan
pengolahan belt Forbo Siegling memiliki keuntungan besar: dimana perkembangan
selalu menjadi prioritas kami.
Tidak ada pertanyaan tentang apa yang pelanggan kami dapat harapkan: komitmen
yang total untuk pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan semua layanan
kami – kami selalu bekerja dengan cepat.

1943

1956–1989

1975

 enemuan belt datar multi-lapis yang terdiri
P
dari nilon dan chrome leather, dipatenkan
dengan nama dagang Extremultus.

Pendirian perusahaan Siegling di Amerika
Serikat, Swiss, Meksiko, Jepang, Italia, Prancis,
Swedia, Belanda, Denmark, Australia, Austria
dan Spanyol.

Mulai produksi di pabrik
Fukuroi di Jepang.

1919

1955

1961

Pendirian perusahaan oleh
Ernst Siegling di Hannover, Jerman.
Produksi belt drive vertikal, chrome
leather dan elemen transmisi listrik
inovatif lainnya.

Mulai produksi di pabrik baru,
juga terletak di Hannover.

 eluncuran konsep conveyor belt untuk penanganan
P
bahan ringan dengan nama dagang Transilon yang
ditawarkan dalam berbagai jenis untuk memenuhi
setiap dan seluruh permintaan pasar.

Forbo Siegling menjamin orientasi pasar, kualitas produk dan layanan
komprehensif dan dukungan yang konsisten. Dan, tentu saja, kepastian
bahwa produk, aplikasi, dan layanan Forbo Siegling yang sesuai dengan
kebutuhan dunia di hari esok.
Tetapi bahkan produk dan komitmen bermutu tidak dapat menggantikan
hubungan lansgung dengan para pelanggan. Ini sebabnya kami memiliki
lebih dari 2.000 karyawan di lebih dari 80 negara di seluruh dunia.
Terdapat lebih dari 300 titik layanan di tempat-tempat di seluruh dunia.

1995

1993
Mulai produksi di Amerika
Serikat di Carolina Manufaktur
Center (CMC), Charlotte,
North Carolina.

Produksi belt modular
diluncurkan di bawah nama
merek Prolink.

2007

1999
Pembuatan dari system kalender
yang baru di Hannover pada
produksi dengan lebar 4.5 m.

1994

1997

Pada tanggal 1 Januari
mengambil-alih kepentingan
pemegang saham oleh Swiss
group Forbo International SA.

Pendirian Forbo Siegling
(Shenyang) Belting Ltd di Cina.

Struktur management dan
korporat yang bergerak secara
global. Integrasi lebih lanjut
dari unit bisnis Forbo Group.
Siegling Belting menjadi
Forbo Movement Systems

sejak tahun 2001
Perluasan lebih lanjut dari jaringan
distribusi dan layanan termasuk Eropa Timur.

pervasive
Anda akan kagum pada
apa yang kita jalankan

Semua bahan pembuatan pasta siap diolah.
Adonan ditransfer oleh belt conveyor Siegling Transilon,
pasta kering dan dikemas untuk transportasi …
Silahkan nikmati makanan Anda!

Pesanan mendadak. Siegling Extremultus belt datar
mengurutkan pesanan Anda di pusat penyortiran surat.
Sekarang akan disatukan pada belt conveyor kami dan
diurutkan oleh layanan paket untuk pengiriman …
Bukalah kiriman anda dengan senang hati!

Sekarang mobil anda siap berkendara untuk pertama
kalinya. Belt datar kami yang sangat kuat dan bertenaga
menyampaikan komponen-komponen yang tak terhitung jumlahnya untuk pabik-pabrik. Belt conveyor kami
mengumpulkan mereka dan bahkan menyediakan dasar
yang gesit untuk perakitan akhir yang efisien …
Nikmati perjalanan Anda!

Tidak selalu terlihat, tetapi produk Forbo Siegling memastikan bahwa kehidupan sehari-hari Anda berjalan
dengan lancar di mana pun anda berada. Misalnya, ketika Anda mengharapkan roti hangat di atas meja untuk
sarapan anda dan surat kabar harian dengan berita terbaru dari pers.
Dalam industri manufaktur, perdagangan dan jasa, belt conveyor kami yang bertransmisi daya bahkan sering
menjadi komponen yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem – di pusat-pusat distribusi dan logistik,
di penanganan bagasi di bandara, di check-out point di supermarket.
Saat berikutnya Anda berolah raga di atas treadmill di gym – itu ketika Forbo Siegling menjaga Anda tetap
dalam bentuk tubuh yang proporsional.

Kertas saat ini. Belt conveyor kami mengangkut
gulungan kertas dan membawa pergi koran cetak.
Siegling Extremultus belt datar memandu kertas dengan
kecepatan tinggi di saat bersamaan juga melakukan
kegiatan pelipatan …
Semoga itu kabar baik.

Rumah baru Anda siap untuk ditempati pada akhirnya.
Siegling Transilon belt pre-press dan ventilasi membantu pembuatan papan partikel untuk dinding hemat
energi. Belt dasar Extremultus kami untuk pentransmisian tenaga yang kuat pada penggergajian …
Kini saatnya untuk memulai perayaan rumah baru anda.

Setelah seharian bekerja, sesuatu sama sekali berbeda.
Siegling Transilon belt conveyor membuat Anda membentuk bentuk tubuh yang proporsional di gym …
Anda dapat mulai untuk bersantai.
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inovatif
Terus meningkatnya tekanan persaingan dan globalisasi pasar
menuntut konsep-konsep inovatif dalam kegiatan produksi,
aliran material dan logistik. Belt bertransmisi daya, belt conveyor
dan pengolahan sering menjadi bagian penting.

belt conveyor dan pengolahan

Inilah sebabnya perusahaan terkemuka di seluruh dunia dapat
mengandalkan Forbo Siegling sebagai mitra kompeten dalam
mengembangkan solusi khusus dan terdepan untuk transmisi
daya, penghantaran dan produksi.
Hasilnya: jangkauan produk yang komprehensif untuk tantangan-tantangan yang berbeda dari industri yang beragam. Dan
pada saat yang sama jaminan masa pakai dan masa beroperasi
yang ekonomis.

belt datar

belt modular

belt timing

Produk kami:
sebagai individu sebagai pelanggan kami
Siegling Transilon belt conveyor dan pengolahan
untuk mempercepat arus barang dan untuk pengolahan yang ekonomis dalam industri
penanganan bahan ringan.
Dengan lebih dari 120 jenis dan desain, kisaran
produk Siegling Transilon menawarkan berbagai
macam produk yang diperlukan untuk tugastugas penghantaran yang paling beragam di
semua bidang dan pada saat yang bersamaan
– merupakan hal yang biasa – juga untuk melakukan tugas pengolahan tambahan.

Siegling Extremultus belt datar yang dioptimalkan
untuk berbagai operasi dan telah terbukti di hampir
semua bidang manufaktur.
Sebagai belt bertransmisi daya, belt ini bertanggung jawab untuk transmisi daya yang halus. Belt
tangensial yang berefisiensi tinggi dan spindle tape
menjadi yang terbaik pada mesin-mesin di industri
tekstil. Belt pembawa dan pelipat serta machine
tapes menjaga presisi operasi mesin dalam industri
sistem penyortiran surat dan koran, percetakan dan
kemasan.

Siegling Prolink belt modular adalah suplemen
yang berguna untuk belt conveyor konvensional
dalam banyak aplikasi, sering kali dalam pembuatan makanan. Belt ini mudah dibersihkan, tahan
lama dan aman makanan.

Dalam transmisi daya dan penanganan teknologi
modern Siegling Proposition belt timing adalah
komponen mesin yang sangat serbaguna dimana peoperasiannya yang ekonomis, akurat dan
terpercaya.

berorientasi p
Berkomitmen untuk masa depan
Tujuan kami adalah untuk membantu membuat dunia masa kini lebih baik dan lebih
nyaman dengan produk-produk dan solusi berkualitas tinggi.
Untuk alasan itu kami menempatkan tuntutan yang sangat tinggi tidak hanya pada kualitas produk kami, tetapi juga pada perbaikan berkelanjutan atas kinerja perlindungan lingkungan – baik di bidang teknis dan administratif. Forbo Siegling sering menjadi
pelopor dalam memperkenalkan proses produksi yang menghemat sumber daya dan
rendah emisi dan teknologi pembuangan dan lingkungan yang berpusat pada seni.
Akibatnya penelitian dan pengembangan kami bukan hanya reaksi terhadap kebutuhan pelanggan kami tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep dan visi
kami.
Sehingga kami melengkapi produk-produk kami dengan dukungan dan layanan
pelatihan penuh oleh para ahli di bidangnya dan layanan pelanggan secara global.

Bagaimana pelanggan masa depan
kami akan meninginkan sesuatu
untuk diproduksi? Masalah produksi dan logistik apa yang akan
menjadi penting sebagai hasilnya?
Kegunaan apa yang dapat produk
kami atasi? Di manakah kegunaan
tersebut dapat membuat cara baru
menjadi memungkinkan?
Spesialis kami di lapangan mengatasi masalah ini dengan berbicara
secara mendalam kepada pelanggan kami.

pada kualitas
Pelanggan kami dapat mengandalkan pada
kualitas tinggi secara konsisten dari Forbo
Siegling untuk alasan yang baik. Jika kemajuan harus dibuat, standar mutu harus terus
dipertahankan. Forbo Siegling melakukan hal ini
dalam setiap pusat produksi dan untuk masingmasing produk. The Forbo Siegling Quality and
Environmental Management Systems bersertifikat
ISO 9001 dan ISO 14001.
Semua organisasi Forbo Siegling beroperasi sesuai dengan Total Quality Management Principles.

Suplemen Praktis untuk
berbagai produk kami yang
komprehensif: proses perpindahan dengan bantuan kami,
pelatihan dan dokumentasi,
serta berbagai alat dan peralatan kami.

Pabrik, perusahaan penyedia jasa dan perdagangan di seluruh dunia menaruh kepercayaan kepada produk dan manfaat yang produk kami miliki dari layanan dan jaringan distribusi internasional kami yang luas dengan lebih dari 300 titik layanan.
Forbo Siegling memiliki perusahaan dan instansi di lebih dari 80 negara yang berbeda
di seluruh dunia – sehingga akan selalu ada perusahaan atau instansi kami di dekat Anda.
Semua dilengkapi dengan bengkel dan persediaan bahan yang memadai.
Saran Ahli di tempat kami diberikan oleh para insinyur yang berpengalaman, pengiriman
yang cepat dan ekonomis dan layanan pelanggan internasional memastikan bahwa pelanggan kami mendapatkan hasil maksimal dari produk kami.

internasiona
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Rumah kami di seluruh dunia

Amerika
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Argentina
Bolivia
Brasil
Kanada
Chili
Kolombia
Kosta Rika
Domin. Rep.
Guatemala
Meksiko
Panama
Peru
Puerto Rico
Uruguay
USA
Venezuela

Asia/Pasifik

Eropa dan Afrika
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Austria
Belarus
Belgia
Bulgaria
Republik Ceko.
Denmark
Estonia
Finlandia
Prancis
Jerman
Britania Raya
Yunani
Hongaria
Islandia
Irlandia
Italia
Latvia
Lithuania
Belanda
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Norwegia
Polandia
Portugal
Rumania
Rusia
Slovakia
Slovenia
Spanyol
Swedia
Swiss
Turki
Ukraina
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Egypt
Kenya
Morocco
Nigeria
South Africa
Tunisia

●
●
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●
●

●
●

■
●

Produksi/penjualan/pusat layanan
Penjualan/pusat layanan

Negara-negara dengan perusahaan
Forbo Siegling ditunjukkan dalam huruf tebal

Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Israel
Jepang
Malaysia
Pakistan
Filipina
Korea Selatan
Sri Lanka
Suriah
Taiwan
Thailand
UEA
Vietnam
Australia
Selandia Baru

Untuk semua alamat saat ini dan data
kontak dapat dilihat di www.forbo-siegling.com

PT. Forbo Siegling Indonesia
Jl. Soekarno Hatta No. 172
Bandung 40223, Jawa Barat, Indonesia
No. Tel: +62 22 6120 670, No. Fax: +62 22 6120671
www.forbo-siegling.co.id, siegling.id@forbo.com
Forbo Movement Systems is part of the Forbo Group,
a global leader in flooring and movement systems.
www.forbo.com
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