
Al service under samme tag

Ammeraal Beltech er en 
global transportbåndsindustri 
og en reel “one-stop 
transportbåndsforretning”, der 
kan levere dele, serviceydelser 
og løsninger til behandling og 
transport af produkter. Successen 
er resultatet af kontrollen med  
hele værdikæden (udvikling, 
produktion, fremstilling, salg, 
distribution og service) i tæt 
samarbejde med vores kunder, 
leverandører og andre partnere i  
et bredt applikationsområde. 

One Stop Belt Shop Ammeraal Beltech’s politik 
medfører, at kunderne kan finde 
alle produkter og serviceydelser 
inden for transportbånd hos 
den samme leverandør, hvilket 
reducerer omkostningerne i 
forbindelse med indkøb og logistik. 
Ammeraal Beltech forstår 
vigtigheden af at holde din 
forretning igang.

Innovation and
Service in Belting

DK



Vores One Stop Belt Shop er baseret på:

Syntetiske transportbånd Et omfattende udvalg i 
produktions- og transbånd til alle behov.

Elastomer transportbånd Det bedste udvalg i 
højkvalitets gummibelægninger

ZipLink® transportbånd Yderligere  
produktionsløsninger for enhver industri

Ultrasync transportbånd Synkroniseret transport og 
indstilling; høj hastighed og høj kapacitet

Ekstruderede transportbånd Ekstruderede  
belægninger og profiler på vævet stof i uendelig 
længde

Specialfremstillede transportbånd Brugertilpassede 
produkter som nedtrækning, forsendelsesføder, bånd 
til kabeltræk

Flade transportbånd RAPPLON® Flade  
transportbånd til høj ydelse for en effektiv  
kraftoverførsel og højhastighedsprocesser

Modulbånd i plastik uni transportbåndsløsninger – 
transportbånd til lige fremløb eller sidebøjet

Kæder i stål og plastik Kædeprogram fra uni i stål  
og plastik

Soliflex transportbånd Homogene, positivt drevne 
transportbånd; ultimativ hygiejne, selvsporende

UltraScreen transportbånd Transportbånd i trådnet 
til vaskning af fødevarer eller tørreprocesser

Fabrikation & service Det mest udbredte netværk for 
service og rådgivning på stedet

 
 
Ammeraal Beltech har udviklet en lang række  
løsninger inden for transportbånd til enhver  
industri. 
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Ekspertrådgivning, 
kvalitetsløsninger og lokal service 
til alle dine båndprojekter.
ammeraalbeltech.com/dk

Ammeraal Beltech 
Hjulmagervej 21
7100 Vejle
Danmark

T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Disse oplysninger kan undergå ændringer på grund af kontinuerlig nyudvikling. Ammeraal Beltech kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af 
ovenstående oplysninger. Disse oplysninger erstatter tidligere udsendte oplysninger. Alle aktiviteter og service-ydelser udført af Ammeraal Beltech er 
underlagt de generelle vilkår og betingelser for salg og levering, som er gældende for selskaberne i gruppen.

Member of Ammega Group.


