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40 PLATSER I EUROPA

Detta gör Lutze Group till en ledande leverantör av transportband. 
Med ett av marknadens största utbud och många års erfarenhet inom 
transportband, service och installation, samt lokal närvaro gör Lutze till 
en stark och pålitlig partner. Hög genomgående kvalitet som standard 
samt en lång relation med våra kunder utgör basen i vår verksamhet.

Vår enhet i Åstorp är hjärtat i Norden för lätta transportband, 
kil- och kuggremstransmissioner.

Med vår egen serviceorganisation och tillsammans med lokala partners 
kan vi garantera en superb service och support. 

Många års erfarenhet av service och installation 
gör att vi kan vara med från start till mål.



Skepp ohoj!

Alla som har provat på att segla vet att det är några saker som 
är väsentliga. 
Målet med resan är en. 
Andra viktiga detaljer är vilken strategi och taktik bör vi 
använda för att nå målet.
Vad för material kommer vi behöva använda.
Sist ut men det som jag ser som det viktigaste punkten är 
besättningen.

Allt dessa passar också in på vår verksamhet.
Målet är klart – att �nnas där för våra kunder.
Strategi och taktik – med vårt nätverk av leverantörer och 
egen verkstad och service är inget uppdrag omöjligt.
Material – det är vårt know-how, vår erfarenhet din trygghet
Besättning - Det är vår personal som �nns där för er. 

Välkommen till oss.
Dennis Johansson 
VD 



TRANSPORTBAND
Transportband för alla förekommande applikationer och behov.
Produktion av våra bandtyper sker på fabriker runt om i Europa.
Slutkonfektionering och framställning av kundspeci�ka band sker på
fabrik eller vår egen enhet i Åstorp.



MODULBAND
Modulband för alla applikationer i alla förekommande material och
utföranden, garanterar rätt lösning oavsett behov.
Hos oss hittar ni garanterat rätt produkt!



STANDARD ELLER KUNDANPASSADE 
KUGGREMMAR    
Stort utbud av standard kuggremmar i polyuretan, på metervara eller 
helgjutna, i de mest förekommande kuggdelningar. Alla remmar, polyu-
retan eller gummi kan förses med varierande beläggningar på ryggsidan 
och/eller med valfria medbringare.

DRIVREMMAR 
Stort utbud av skarvbara remmar för olika applikationer.



KIL OCH KUGGREMMAR FÖR 
KRAFTÖVERFÖRING
Komplett program av kil- och kuggremstransmissioner från ledande 
tillverkare. Allt från miniatyrdrifter till större applikationer på 100-tals kW.
Med många års erfarenhet inom remtransmissioner hjälper vi dig gärna 
med beräkningar och val av lämplig drift för just din applikation.

Kilremmar Poly-V remmarKuggremmar

Kraftband Variator Special

TillbehörStandard och kundanpassade hjul
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Kristian Berg
Försäljningsansvarig 
Power Transmission 
Mobil +46 708 95 86 56
kristian.berg@lutze-group.com

Jonas Olsson 
Teknisk Säljare
Mobil +46 708 43 00 29
jonas.olsson@transportbandsvulk.se

Jiri Privora 
Verkstadsansvarig 
Mobil +46 709 57 48 81
jiri.privora@transportbandsvulk.se

Peter Dahlman
Teknik Power Transmission 
Mobil +46 735 30 89 08
peter.dahlman@lutze-group.com

Patrik Silverberg
Produktion och Logistikansvarig 
Mobil +46 709 57 48 80
patrik.silfverberg@lutze-group.com

Per Holmström
Försäljningsansvarig 
Lätta transportband
Mobil +46 729 92 23 68
per.holmstrom@lutze-group.com

Dennis Johansson 
VD
Mobil +46 708 95 94 25
dennis.johansson@lutze-group.com
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