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Backes - dina specialister på transportband

24 timmars jour

Vi på Backes, är dygnet runt beredda när det oväntade händer. Vi 
har rätt utrustning, rätt personal och de rätta reservdelarna för att ni 
snabbt ska vara i full produktion direkt när olyckan är framme.

R E F E R E N S E R

Vi på Backes står för engage
mang, kunskap, erfarenhet och 
spetskompetens. Vi vill skapa ett 
mervärde för våra kunder. Det 
viktigaste för oss är att förstå vad 
du som kund behöver och med 
vår expertis når du dina verksam
hetsmål. Vi är 10 medarbetare 
och vi utgår från Växjö med ett 
geografiskt område på hela södra 
Sverige.

 

Vi är en modern vulkaniserings
verkstad som erbjuder kompletta 
lösningar till kunder inom alla 
branscher. Vi sköter allt såsom 
service, underhåll och nybyggna
tioner samt tillhandahåller reserv
delar.

Vi är experter på att optimera din 
verksamhet.

Dygnetrunt Service:

0766-778 720 

eller 

0766-778 721



0470-742933 www.backes.se

Experter på transportband inom ditt område

Produkter

Transportband Virkestorkarflaps Lätta transportband Modulband

Lantbruk Sågverk Flygplatser Biltillverkning

Slirskydd Avskrapare Bandstyrningar Dämpbalkar 

Kött Papper Kyckling Konfektyr

Mullhylla 

 

Elevatorskopor, lås och 
bultar 

Bärrullar & Returrullar Polyuretan

Med kompletta lösningar för just ditt område både när det gäller ser
vice & underhåll och produkter. Från lösningar inom livsmedelsindus
trin till flyg.  

Service, underhåll, kompletta lösningar gällande tillverkning av trans
portörer, transportband ombyggnad mm.

Remlås Trummotorer Drivrem Slitgummi

Trä Sten Bageri Metall



Backes Transportbandservice AB

Bävervägen 5

352 45 VÄXJÖ
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E-post: info@backes.se 

Backes - dina specialister på transportband

Dygnetrunt Service:

0766-778 720 

eller 

0766-778 721

Sedan 1998 är Backes Transportbandservice AB ett serviceföretag som inriktat sig på 
transportband inom alla typer av industrier, vi tillhandahåller, levererar, servar och repare-
rar transportband av både gummi och PVC samt transportbandstillbehör. I vårt sortiment 
finns också drivremmar, industrigummipolymerer samt ljudisoleringsmaterial.

S TA R K A  L E V E R A N T Ö R E R

Backes Transportbandservice 
utvecklas ständigt och vi har fått 
bygga ut vår verksamhet med 
större lokaler samt anställt mer 
personal allt för att kunna tillgo
dose gott bemötande och snabb 
service till våra trogna kunder.

Du som kund ska kunna lita på att 
vi gör allt för att hjälpa er oavsett 
storlek på order.

Vi använder enbart starka pålitliga 
leverantörer som förstår vår verk
samhet och våra kunders behov.

Vår ambition är att finnas till
gängliga 24timmar om dygnet, 
alla dagar om året.

Att kunna hjälpa till när ingen an
nan kan det är det som gjort oss 
populära bland de som använder 
oss idag.

Vårt dotterbolag VäxjöKapell  
finns nu i våra egna lokaler och 
kan enkelt täcka in transportörer, 
motorer och portar enligt 
kunders önskemål om utseende 
och funktion.

Miljö och säkerhet är oerhört vikti
ga punkter för oss, där vi ständigt 
utbildar vår personal och vårt 
arbetssätt.


