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One-Stop Belt Shop...

... de meest uitgebreide productrange

Ammeraal Beltech is een wereldwijd opererende 
onderneming, een echte One-Stop Belt Shop, welke 
services en oplossingen biedt voor het transport van 
uw producten door een volledig assortiment te leveren.

Ons succes is gebaseerd op nauwe samenwerking 
met onze klanten en het feit dat we de gehele keten 
in eigen beheer hebben; ontwerp, ontwikkeling, 
productie, verkoop en service van proces- en 
transportbanden.

Ammeraal Beltech biedt u vele bandoplossingen en 
diensten en hierdoor bespaart u tijd en geld op inkoop 
en logistiek.



Onze One-Stop Belt Shop biedt:

Kunststof banden – een uitgebreid assortiment van 
proces- en transportbanden

Elastomeer banden – het breedste assortiment banden 
voorzien van hoogwaardige elastomeer deklagen

ZipLink® banden – een uitstekende oplossing om zelf snel 
een band te hermonteren voor alle industriële segmenten

Ultrasync banden – gesynchroniseerd slipvrij transport 
door positieve aandrijving

Eindloos geweven banden – banden zonder las voor 
zeer zware toepassingen

Tandriemen – positief aangedreven riemen voor transport, 
aandrijving en positionering in gesynchroniseerde processen 
of om kracht over te brengen 

Ge-engineerde banden – op klantspecificatie voegen wij 
deklagen en bewerkingen toe in vele soorten hardheden en 
kleine toleranties.

Vlakke aandrijfriemen – RAPPLON® banden voor 
krachtoverbrenging en transport met hoge snelheden

Kunststof schakelbanden – uni-chains schakelbanden 
voor zowel rechte- als bochttoepassingen

Stalen en kunststof kettingen – diverse oplossingen voor 
een brede range applicaties

Soliflex banden – vol kunststof ultra-hygiënische banden

Soliflex PRO banden – vol kunststof ultra-hygiënische 
aangedreven banden met zelfsturende eigenschappen

Solicord snaren – ronde en V-snaren die voldoen aan alle 
voedseleisen

Ultrascreen banden – gaasbanden voor gebruik in voedsel 
was- en/of droogtoepassingen

Peak banden – hoogwaardige PTFE en siliconen banden 
voor bak- en vriestoepassingen

En natuurlijk, één van de meest uitgebreide 
netwerken voor levering, on site service en advies.

Ervaring – Van oorsprong een Nederlands bedrijf, 
in 1950 begonnen met de uitvinding van de 
eindloos geweven bakkerijband. Veel van onze 
dochterondernemingen zijn reeds meer dan een eeuw 
actief in de proces- en transportbandenindustrie.

Vestigingen – Wereldwijd; 25.000 klanten in meer dan 150 
landen, 2.000 werknemers, 6 productielocaties en  
80 service centra verdeeld over 25 landen.

Omvang – Oplossingen voor bijna elke industriële sector, 
zoals automotive, voedingsmiddelen, textiel, tabak, 
papier, drukwerk, hout, luchtvaart en vliegvelden, chemie, 
logistiek en distributie. 

Ammeraal Beltech B.V.
Foxtrot 12, Postbus 38
1700 AA Heerhugowaard
T 072 57 51 212
F 072 57 43 364
infonl@ammeraalbeltech.com

Gedegen advies
One-Stop-Shop

Lokale voorraad en service

www.ammeraalbeltech.nl

0
4

-2
0

1
5

Ammeraal Beltech Service Centra
Drachten  0512 530636
Eindhoven  040 2513975
Heerhugowaard 072 5751300
Heinenoord 0186 600660
Twello  0571 270962


