
www.ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech jest globalną firma produkująca 
taśmy i oferującą rozwiązanie One Stop Shop 
zapewniające komponenty, usługi i rozwiązania 
do przetwarzania i transportowania produktów. 
Za sukces odpowiada kontrola całego łańcucha 
wartości (opracowywanie, produkcja, wytwarzanie, 
sprzedaż, dystrybucja i obsługa) oraz bliska 
współpraca z klientami, dostawcami i innymi 
partnerami w szerokim zakresie zastosowań.

Polityka Ammeraal Beltech gwarantuje, że klienci 
mogą uzyskać wszystkie potrzebne produkty 
taśmowe i usługi od tego samego dostawcy, co 
zmniejsza koszty zakupu i dostaw. 

Ammeraal Beltech zdaje sobie sprawę ze znaczenia 
ciągłości Państwa działalności biznesowej.

One Stop Belt Shop
Wszystkie usługi pod jednym dachem



One Stop Belt Shop:

Taśmy syntetyczne kompletny asortyment taśm 
procesowych i transportujących do wszelkich zastosowań

Taśmy elastomerowe Największy asortyment pokryć 
gumowych wysokiej jakości

Taśmy ZipLink® oszczędność czasu produkcji dla każdej 
branży

Taśmy Ultrasync Zsynchronizowane przenoszenie i 
pozycjonowanie; wysoka prędkość i wysokie obciążenie

Taśmy bezkońcowe Pokrycia i profile na tkaninach tkanych 
bezkońcowo

Pasy zębate Pasy z prowadzeniem do transportowania, 
pozycjonowania, procesów synchronicznych lub 
przenoszenia napędu

Taśmy inżynieryjne Produkty wykonywane na zamówienie 
w formie taśm wyciągających, pocztowych taśm 
podawczych lub taśm do przeciągania kabli

Pasy napędowe RAPPLON® Wysokowydajne pasy 
napędowe do efektywnego przenoszenia napędu i 
procesów o dużej prędkości

Plastikowe taśmy modułowe rozwiązania taśm  
uni-chains® - taśmy chodzące prosto i skrętne 

Łańcuchy stalowe i plastikowe Asortyment łańcuchów 
płytkowych uni-chains® ze stali i plastiku

Taśmy Soliflex Jednorodne taśmy z prowadzeniem; 
najwyższe standardy higieny, samoprowadzące

Taśmy UltraScreen Taśmy siatkowe stosowane do mycia i 
suszenia żywności

Produkcja i serwis
Największa sieć serwisowa i doradcza u klienta

Firma Ammeraal Beltech opracowała wiele rozwiązań z 
zakresu taśm dla różnych branż. 

T +31 (0)72 57 51 212
F +31 (0)72 57 16 455
info@ammeraalbeltech.com

Te informacje mogą się zmieniać ze względu na ciągły rozwój. Ammeraal Beltech nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykorzystanie powyższych informacji. Ta informacja zastępuje poprzednią informację. Wszystkie działania i usługi wykonywane 
przez Ammeraal Beltech podlegają ogólnym warunkom sprzedaży i dostawy, stosowanym przez firmy operacyjne.

Ammeraal Beltech Holding B.V.
Handelsstraat 1, P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
HolandiaTa
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Odpowiedzialne doradztwo
Odpowiada na wszystkie potrzeby z 
zakresu taśm transportowych
Lokalne stany magazynowe i usługi
www.ammeraalbeltech.comTa
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