
AMMcare
Wij ontzorgen u!

Voordelen: 
• Transportbanden in control
• Optimalisatie- en verbetertraject
• Geen ongewenste stilstand en 

downtime
• Voorraadbeheer
• Standaardisatie
• Lagere kosten
• Efficiëntere inkoop
• Scholing

Dit herkent u vast wel:
Er gaat een band kapot... Productie 
valt stil... U moet op zoek naar de 
gegevens van de band... U heeft 
een audit en de inspecteur vraagt 
om het voedselveiligheidscertificaat 
van de transportband....
Zou het niet handig zijn als u ter 
plekke, met 1 druk op de knop, alle 
gegevens van de transportband 
kunt terugvinden?

Wij hebben DE oplossing voor u!
AMMcare, de nieuwe standaard 
voor het beheer van uw 
transportbanden.

Ook snel & veilig bij al uw 
bandgegevens?

Laat u nader informeren over alle 
unieke mogelijkheden die wij u met 
ons ontzorgingsconcept AMMcare 
kunnen bieden.

Wij geven u graag een vrijblijvende 
demonstratie.

Innovation and
Service in Belting

NL



Scan | Check | Order

INVENTARISEREN

Alle banden worden geïnventariseerd en ingevoerd 
in het online AMMcare managementsysteem 
van Ammeraal Beltech. Vervolgens worden alle
transportinstallaties op unieke wijze gemarkeerd volgens 
de door u opgegeven coderingen. Dit gebeurt door 
middel van stickers of gegraveerde kunststof plaatjes 
die op elke afzonderlijke transportinstallatie worden 
aangebracht.

Daarnaast komen onze medewerkers uw 
transportbanden periodiek inspecteren. Bij een inspectie 
kijken we naar een bepaald aantal criteria die moeten 
worden beoordeeld, zoals:
4  Is de bandkeuze juist en welke band zou in de 

toekomst het best geschikt zijn;
4  Is de conditie van de band acceptabel en juist 

gespannen waardoor de maximale levensduur kan 
worden behaald;

4  Is de stand en bekleding van de trommels nog goed;
4  Functioneren de componenten zoals draagrollen,      
    schrapers, afdichtingen en lagers nog goed.
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Member of Ammega Group.
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Deskundig advies 
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad & service.
ammeraalbeltech.com/nl

Ammeraal Beltech
Foxtrot 12, Postbus 38 
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

T +31 (0)72 575 1212
info-nl@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Door voortdurende ontwikkelingen zijn de gegevens aan wijzigingen onderhevig. Ammeraal Beltech sluit iedere verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik 
van bovenstaande informatie uit. Met deze uitgave vervallen alle vorige en de daarin vermelde informatie. Alle activiteiten en diensten uitgevoerd door 
Ammeraal Beltech zijn onderhevig aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, toegepast door haar werkmaatschappijen.

OVERZICHT, EFFICIENCY, SNELHEID

Wat zijn voor u de voordelen?
4  Bij stilstand kunt u sneller reageren door de 
    directe beschikbaarheid van alle gegevens van de 
    desbetreffende transportband of installatie.
4  De kans op vergissingen bij het bestellen van een 
    nieuwe band wordt tot een minimum beperkt doordat 
    alle gegevens van tevoren worden opgenomen en per 
    ID zijn vastgelegd. Door het scannen van de QR codes 
    is het voor alle partijen duidelijk om welke band het 
    gaat en kan dit niet meer fout gaan.
4  Bij een audit heeft u altijd alle actuele 
    voedselveiligheids-verklaringen per transportband 
    direct beschikbaar.

IDENTIFICEREN

Elk plaatje bevat een unieke ID en een bijbehorende QR 
code. De informatie is beschikbaar door de QR code te
scannen met een willekeurige smartphone of tablet met
een geïnstalleerde QR-reader.
De informatie is ook online beschikbaar op een desktop 
of laptop met behulp van een inlogcode.

NA HET SCANNEN VAN DE QR CODE VAN DE BAND KOMT U 
IN EEN SCHERM WAAR U DE MOGELIJKHEDEN HEEFT OM:
4  Bandgegevens op te halen
4  Een voedselveiligheids-verklaring te downloaden
4  Een vraag te stellen
4  Een offerte aan te vragen
4  Een nieuwe band te bestellen
4  Bevindingen van inspecties en montages te bekijken

Scan deze QR code om de 
AMMcare video af te spelen.


