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Member of Ammega Group.

... en 150 servicepunten 
op ammeraalbeltech.com
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Gedegen advies
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad en service
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Algemene contactgegevens:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

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

ammega.com

Ammeraal Beltech
Service Centrum 
Drachten 

Het Gangboord 10
9206 BJ  Drachten
T 0512 - 530636
F 0512 - 530632
drachten@ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech 
Service Centrum 
Eindhoven

Kanaaldijk Noord 109C
5642 JA  Eindhoven
T 040 - 2513978
F 040 - 2528985
eindhoven@ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech
Service Centrum 
Heerhugowaard

Foxtrot 12
1704 EH  Heerhugowaard
T 072 - 5751300
F 072 - 5743364
heerhugowaard@ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech 
Service Centrum 
Numansdorp

Edisonstraat 5
3281 NC  Numansdorp
T 0186 - 600660
F 0186 - 600996
numansdorp@ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech
Service Centrum 
Twello

Koppelstraat 19
7391 AK  Twello
T 0571 - 270962
F 0571 - 270329
twello@ammeraalbeltech.com

Innovation and
Service in Belting



10 fabrieken in Europa, Noord-Amerika en Azië.
Meer dan 28 werkmaatschappijen in volledig eigendom en met meer dan 

3.000 werknemers.
Meer dan 150 lokale verkoop- en servicecentra.

Welkom bij Ammeraal Beltech

Ammeraal Beltech werd in 1950 opgericht en is een wereldwijde 
marktleider in het ontwerpen, de productie, fabricage en het 
onderhoud van proces- en transportbanden.  

Tegenwoordig zijn onze producten in meer dan 150 landen over 
de hele wereld verkrijgbaar.

Wij zijn onderdeel van de Ammega Groep en wij delen dezelfde 
visie:

"Wij streven ernaar de lokale partner bij uitstek te zijn voor 
transportbandoplossingen - wereldwijd."
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Innovatie & Service in Transportbanden
On-site service
Ammeraal Beltech begrijpt 
hoe belangrijk het is dat uw 
productieproces goed loopt en wij 
weten hoe kostbaar en storend 
uitvaltijd kan zijn. 
Daarom beschikken wij over een 
lokaal servicenetwerk met kundige 
service monteurs die 24/7 het 
gehele assortiment Ammeraal 
Beltech producten kunnen 
installeren of repareren.

Maatwerk
Onze transportbanden worden op 
maat gemaakt om aan de eisen 
van de klant te kunnen voldoen. 
Wij ondersteunen onze klanten 
bij projecten met de analyse, 
keuze, berekeningen en testen van 
transportbanden, en uiteraard de 
montage.

YOUR BUSINESS IS OUR BUSINESS

24/7 Service 
De meeste orders kunnen wij direct verzenden vanuit 
onze uitgebreide voorraad. Op verzoek kunnen wij zelfs 
bestellingen nog dezelfde dag per expres verzenden.

Innovatie
Ammeraal Beltech is voortdurend 
in ontwikkeling om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan:
• Hogere bedrijfssnelheden en 

temperaturen
• Verbeterde reinigbaarheid en 

duurzaamheid
• Veiligere en hygiënischere 

banden
• Lager energieverbruik 
• Lagere total cost of ownership



Industrieën
Van croissantjes tot koffers, sportauto's en uw online-aankopen, bijna elk product wordt op enig moment in de 
levenscyclus door onze banden getransporteerd.

U komt de producten van Ammeraal Beltech tegen in bijna elke industrie, vaak in cruciale toepassingen. Door 
onze unieke combinatie van ervaring, kennis van de markt en technische deskundigheid kunnen wij de juiste 
transportbanden voor vrijwel alle bedrijfstakken leveren, zoals:

• Luchthavens
• Auto-industrie
• Karton, Papier, Verpakkingsmaterialen
• Coaten & Lamineren
• Voedingsmiddelen
• Logistiek
• Marmer en Keramiek
• Metaal
• Sport & Ontspanning
• Textiel
• Tabak
• Autobanden
• Hout
• Land- en Tuinbouw



Producten
Of het nu gaat om een 
antimicrobiële transportband voor 
de voedingsmiddelenindustrie, een 
vlamvertragend product voor gebruik 
bij de bagageafhandeling of een 
energiebesparende transportband 
voor de logistiek...
Ammeraal Beltech biedt de juiste 
oplossingen voor uw transport- en 
verwerkingsuitdagingen die ook 
voldoen aan de strengste industriële 
vereisten.

Ons uitgebreide assortiment 
omvat:

1. Synthetische Banden
2. Schakelbanden
3. Kunststof- en Stalen Kettingen
4. Eindloos Geweven Banden
5. Solid Woven banden
6. Lichtgewicht rubber banden
7. ZipLink® Banden
8. Vol Kunststof Banden
9. RAPPLON® Hoogwaardige Vlakke 

banden
10. Ge-engineerde Banden
11. Ultrasync Banden
12. Solicord Rondsnaren & V-snaren
13. Ultrascreen Gaasbanden
14. PTFE-Banden
15. Rubber Banden

Synthetische Banden
Ons uitgebreide assortiment 
synthetische banden wordt 
gemaakt op basis van weefsel met 
een coating aan de boven- en/of 
onderkant. In verschillende kleuren, 
van verschillende materialen en 
diktes. Dit om voordelen te bieden 
zoals sterkte, stabiliteit en slagvast, 
hoge grip, slijtvast, zelfsporend, 
energiebesparend, niet rafelend en 
antimicrobieel.

Hoofdgroepen:

• Flexam
• Nonex
• Ropanyl
• Ropanol
• Ropan
• Peflex
• Poliflex
• Polikleen
• Amtel

Schakelbanden
Schakelbanden worden in steensverband 
geassembleerd en kunnen op bijna elke 
lengte en breedte worden gemaakt. 
Er is een breed scala aan accessoires 
verkrijgbaar om de band aan te passen 
voor specifieke toepassingen of 
processen.

Rechtuit lopend of zijwaarts buigbaar, 
open- of gesloten oppervlakken, het 
ontwerp zorgt voor flexibiliteit, sterkte, 
slijtvastheid, hygiënische eigenschappen, 
minder geluid, energiebesparing en 
minder onderhoud.

Kunststof- en Stalen Kettingen
Rechtuit lopend of zijwaarts buigbaar, 
de keuze is aan u.

Stalen kettingen met lamellen-
bovenkant zijn sterke kettingen die 
geschikt zijn voor toepassingen die 
werken met hoge snelheden, die 
vooral worden gebruikt in de glas- en 
verpakkingsindustrie.
Kunststof kettingen zijn een licht-
gewicht, sterk en stil alternatief voor 
stalen kettingen.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door 
onze uni- en AVE-merken.

1 2
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Eindloos Geweven banden
Is het weglaten van een las 
belangrijk? Heeft u een hogere 
bandsterkte of een gagarandeerd 
continue productkwaliteit nodig? 
Moet de band vocht opnemen of 
wordt extreme precisie vereist? Dan 
zijn de Eindloos geweven banden van 
Ammeraal Beltech de juiste oplossing.

4

Solid Woven banden
Solid Woven banden met PVC 
coating zijn zeer goed bestand tegen 
scheuren en slijtage en zijn vormvast. 
Het zijn daarom hoogwaardige 
oplossingen voor de steeds in 
ontwikkeling zijnde logisitieke 
industrie.

ZipLink® Banden
ZipLink® is een doorbraak in het 
ontwerp van transportbanden en 
combineert toplaagmaterialen 
met een spiraalvormig rastergaas. 
Dit kan gemakkelijk op elke lengte 
eindloos worden gemaakt voor het 
creëren van een eindloze band, 
zonder de noodzaak van speciale 
gereedschappen, persen of andere 
apparatuur.

Vol Kunststof Banden
Vol Kunststof banden worden uit één 
stuk homogeen kunststof gemaakt, 
zodat ze niet kunnen rafelen en 
de voedingsmiddelen niet kunnen 
verontreinigen. Ze kunnen op bestaande 
transportbanden worden gemonteerd 
en maken, in combinatie met een juist 
transportbandontwerp, Cleaning In Place 
(CIP) mogelijk.

Vol Kunststof banden, leverbaar in 
verschillende uitvoeringen, zijn positief 
aangedreven banden door middel van 
een nok of tandwielsysteem. Dit systeem 
verlaagt het energieverbruik om uw 
transportband te laten lopen en biedt 
tegelijkertijd een uitstekende sturing en is 
aldus praktisch onderhoudsvrij.
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RAPPLON® Hoogwaardige 
Vlakke Banden
Sinds 1957 zijn onze Rapplon® 
hoogwaardige vlakke banden 
synoniem voor kwaliteit en precisie:
• Hoogwaardige Vlakke Banden
• Productie- en elastische 

productietransportbanden
• Aandrijfriemen, tangentiële 

aandrijfriemen en spindeltapes

5
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Lichtgewicht rubber banden
Lichtgewicht transportbanden van 
rubber elastomeer, EPDM en silicone. 
Meer dan 2.100 één-laags- en meer-
laags transportbandconstructies 
zijn mogelijk. Efficiënt en effectief 
geproduceerd en geleverd.

6



Ge-engineerde Banden
Ge-engineerde banden, 
gecombineerd met verschillende 
soorten bekledingsmaterialen, om 
aan de specificatie van de klant te 
voldoen.
• Er zijn meer dan 60 verschillende 

soorten verdeeld in 4 categorieën 
(rubber, PU & PVC, cellulair en 
speciale bekledingsmaterialen)

• Gaten, meenemers, stuursnaren en 
golfranden. 

Ultrasync Banden
Ultrasync banden zijn 
weefselversterkte positief-
aangedreven banden, waarin de 
voordelen en eigenschappen van 
synthetische transportbanden en 
positief-aangedreven banden zoals 
schakelbanden en tandriemen zijn 
gecombineerd. 

Solicord Rondsnaren & 
V-snaren
In veel toepassingen in de 
voedingsmiddelenindustrie zijn de 
food-grade polyurethaanbanden 
en de polyester Rond- en 
V-snaren het meest geschikt om 
te kunnen voldoen aan specifieke 
toepassingseisen. Met name bij 
het verwerken van gesneden 
vleeswaren, kaas en voor toppings- 
en verpakkingslijnen.

Ultrascreen Gaasbanden
Ultrascreen Gaasbanden zijn gemaakt 
van polyester monofilamenten en 
worden gefabriceerd met breedte- 
en lengte-verstevigingsstrips voor 
stabiliteit. Alle banden hebben 
volledig afgesloten bandkanten voor 
een betere hygiëne en veiligheid. Een 
uitstekende keuze wanneer 
ontwateren is vereist, bijv. bij het 
verwerken van groenten, fruit, vis en 
zeevruchten.

PTFE-Banden
Een met PTFE of siliconen gecoate 
transportband levert topprestaties 
bij extreme temperaturen voor een 
breed scala aan toepassingen in 
de voedingsmiddelenindustrie: de 
slimme oplossing voor een grote 
verscheidenheid aan antikleef-, bak- 
en invriestoepassingen.
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Raadpleeg voor meer informatie www.ammeraalbeltech.com
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Rubber Banden
Onze uitgebreide range bestaat o.a. uit:
• Gladde rubber banden in diverse 

kwaliteiten o.a. slijtagebestendig, 
olie- en vetbestendig, hitte 
bestendig

• Profielbanden in High, Low  en 
Middle Chevron en U-Chevron

• Banden met warm gevulkaniseerde 
meenemers en eventueel voorzien 
van golfranden

Bij voorkeur worden de rubber 
transportbanden warm eindloos 
gelast of worden voorzien van 
metalen verbinders.

15
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