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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

Fa
br

ica
ge

 &
 S

er
vic

e

Ei
nd

lo
os

 G
ew

ev
en

 B
an

de
n

G
e-

en
gi

ne
er

de
 B

an
de

n

Sy
nt

he
tis

ch
e 

Ba
nd

en
Sc

ha
ke

lb
an

de
n

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

Banden voor de 
bakkerij-industrie

Innovation and
Service in Belting.

NL



Ammeraal Beltech is lid 
van de European Hygienic 
Engineering & Design 
Group

Food Grade banden 
voldoen aan EC 1935/2004 
en FDA standaarden die 
u ondersteunen met ISO 
22000 (voorheen HACCP) 

Specialist in uw industrie
Wij begrijpen de bakkerij-industrie. 
Voedselveiligheid, consistentie, 
houdbaarheid en vermindering van 
afval zijn allemaal kritieke factoren.  
Wij begrijpen het belang van 
continuïteit en wij weten hoe 
kostbaar  en ontregelend stilstand 
kan zijn. 
Daarom hebben wij de beste banden 
voor uw industrie ontwikkeld, om 
onderhoud te minimaliseren en 
hygiëne te maximaliseren. 

Uw productieprocessen kennen

Reiniging en hygiëne
• Lage hygiëneniveaus in uw productieproces kunnen de 

voedselkwaliteit en houdbaarheid van uw producten 
aantasten en kunnen zelfs gevaar voor de gezondheid 
opleveren.

• Onze hygiëneconcepten hebben bewezen contaminatie te 
voorkomen en uw bedrijf te beschermen.

• Er worden dagelijks nieuwe ervaringen en kennis opgedaan 
– vraag de Ammeraal Beltech experts naar hun mening over 

XZ�VSHFLHNH�SUREOHPHQ�RI�YHUHLVWHQ�� 

Lees meer op www.ammeraalbeltech.com

Voedselveilige en hygiënische bandoplossingen 

• Ropanyl Premium Plus - krimpvrij assortiment bakkerijbanden 
van topkwaliteit

• Lichtblauwe banden – Voor gemakkelijke detectie en minder 
vermoeide ogen

• 6ROLH[�EDQGHQ�– De ultiem hygiënische homogene band
• KleenEdge Niet-rafelende rand – Ter bescherming tegen 

verontreiniging van garens en vezels
• Antimicrobiële banden – Assistentie bij het verminderen van 

bacteriën
• uni kunststof schakelbanden – Gemakkelijk te reinigen voor 

consistente voedselveilige productie in bakkerijen
• AmSeal afgedichte rand – Duurzame en gemakkelijk te reinigen 

bandranden
• )RRWOHVV�LJKWV�– Hygiënische, gemakkelijk te reinigen 

meenemers
• 1RQH[�HQ�5RSDQ\O�– Scheurvrije coatings voor gelaagde banden 

Ammeraal Beltech Food Grade banden voldoen aan de 
internationale standaarden zoals EC 1935/2004, FDA, USDA en 
ondersteunen u met  ISO 22000 (voorheen HACCP).



Lager stroomverbruik

• De uni Flex serie is de ideale oplossing voor het 
combineren van rechte en gebogen toepassingen in 
één band.

• Grote open bandoppervlakken voor optimale 
overdracht van de productiewarmte en 
energiebesparing.

• Geavanceerde voedselveilige polymeren verbeteren 
antikleefeigenschappen, verminderen wrijving en 
verlagen het stroomverbruik.

Voldoen aan al uw transportbandbehoeften ...

uni Nano Transfer Band NTB
• ideale band voor de 

verpakkingsafdeling 
• kleinste asformaat, voor krappe 

overdrachtspunten
• gesloten oppervlak, geen 

beschadiging van verpakkingen
• zelfsturend, met positieve 

tandwielaandrijving

XQL�)OH[�$6%�HQ�/�$6%
• voor gebogen en rechte 

transportbanden
• geschikt voor spiraal- en lineaire 

overgangen, koelers en vriezers
• 43% open bandoppervlak
• hoge belasting 

XQL�)OH[�26%�HQ�/�26%
• de ultieme band voor  

productie-oplossingen
• onbeperkte luchtstroom,  

65% open
• zeer sterk maar lichtgewicht voor 

energiebesparing
• minimaal contact met 

het product, slechts 14% 
contactgebied

• verlengde inzakfactor 2,2

Een compleet assortiment schakelbanden
Ons assortiment schakelbanden heeft unieke 
eigenschappen voor bakkerij-productielijnen, van 
gesloten banden met antikleef eigenschappen voor 
JHPDNNHOLMNH�EHKDQGHOLQJ�YDQ�GHHJ�WRW�JURWH��H[LEHOH�
EDQGHQ�PHW�RSHQ�EDQGRSSHUYODN�YRRU�HHFWLHYHU�NRHOHQ�



Premium Ropanyl band
• 8OWUDH[LEHOH�FRQVWUXFWLH
• Krimpvrije technologie
• Uitstekende niet-rafelende  

prestaties
• Uitstekende loslating met matte 

afwerking
• Minder schade aan- en  

verontreiniging van het product
• Minder spanning vereist
• Minder haperingen

6ROLH[ 352 en 352�PLQL 
producten zijn niet overal 
leverbaar. Neem contact op 
met Ammeraal Beltech voor 
aanvullende informatie.

5RSDQRO�HQ�VWRHQ�EDQGHQ
• uitstekende antikleef 

eigenschappen
• krimpvrij
• betrouwbare las voor langere 

levensduur

1RQH[�EDQGHQ
• bestand tegen chloorhoudende 

reinigingsmiddelen
• leverbaar met AntiMicrobiële 

eigenschappen
• grip deklagen

AmDough eindloos geweven 
banden
• voor roterende vormer en 

roterende snijder
• grootste assortiment voor biscuits
• sterke, versterkte naadlijnen

6ROLH[�352�	�352�PLQL�
banden
• homogene hygiënische band
• eenvoudig en snel te reinigen
• positief aangedreven en 

zelfsturend ontwerp

Ropanyl Premium Plus banden
• top kwaliteit, niet rafelend banden 

assortiment

Gebogen banden
• vlot transport van producten

Ropanyl banden
• voor mesranden
• hoge laterale stabiliteit
• grip en antikleef eigenschappen

... met standaard en ...



... gespecialiseerde banden

Permaline U2 
positioneringsbanden
• alle kleuren en opdrukken zijn 

mogelijk
• optimalisatie van uw 

productieproces
• voedselveilige en duurzame 

opdruk

Ultranyl banden
• korte schoktemperaturen
• ZHHUVWDDW�EUXLQLQJVHHFW�
• hydrolysebestendig

Solicord: blauwe voedselveilige 
ronde- en V-snaren
• om u te ondersteunen met ISO 

22000 eisen (voorheen HACCP)
• verminderd contact oppervlak 

tussen product en band
• voor soepele overdracht van het 

product

Vacuümbanden voor 
depanners
• optimaal vacuüm met een breed 

assortiment vacuümmonden
• snel invoegen retentiehouders

3RS�XS�LJKW
• staat het gebruik van schrapers 

met meenemers toe 
• ideaal voor producten die aan 

transportbanden kleven
• NRVWHQHFLQW��PLQGHU�DIYDO��

minder tijd

PTFE banden
• Gecoat met PTFE en siliconen
• werktemperatuur van 70°C tot 

260°C 
• lage wrijving / antikleef



Het One-Stop Belt Shop-concept
Het grootste assortiment in de markt  
U kunt voor al uw transportbandproducten en -diensten terecht 
bij Ammeraal Beltech, waardoor u tijd en geld bespaart bij de 
aanschaf en logistiek. Hoe u ook transporteert of produceert, wij 
kunnen altijd de juiste oplossingen bieden.

De voordelen die wij aan eindgebruikers en OEM's in 
de bakkerij-industrie bieden, is onze bekwaamheid om 
EHWURXZEDUH�HQ��NRVWHQEHVSDUHQGH�RSORVVLQJHQ�YRRU�VSHFLHNH�
toepassingen te vinden. Van het transport van ingrediënten 
tot de uiteindelijke verpakking, alle transportbanden kunnen 
worden geleverd uit het uitgebreide assortiment van Ammeraal 
Beltech.
 

Enkele voorbeelden van onze transportbandoplossingen voor 
bakkerijen:

• uni kunststof schakelbanden voor meerdere 
bakkerijprocessen 

• Ropanyl Premium Plus banden voor voedselhygiëne en 
mesrandoverdrachten

• PTFE banden voor bakken en cryogene vriestoepassingen
• AntiMicrobiële banden voor de behandeling van deeg 
• Ziplink® banden voor het verminderen van stilstand in uw 

metaaldetectors 
• Ultrasync banden voor gesynchroniseerd transport van 

rijzend deeg (stress vrij)
• AmDough eindloos geweven banden voor roterende 

vormers 
• Ge-engineerde banden op maat gemaakt voor uw 

verpakkingsmachine 
• 6WDOHQ�HQ�NXQVWVWRHQ�NHWWLQJHQ voor transport van 

bakplaten 
• 6ROLH[�352�	�352�PLQL�EDQGHQ�homogene hygiënische 

banden voor de behandeling en verpakking van vette en 
kleverige bakproducten 

• UltraScreen banden voor toepassingen M.B.T wassen en 
drogen van voedsel

• Solicord ronde en V-banden voor een verscheidenheid aan 
processen, zoals garneren, koelen en verpakken 

lokale voorraad 
snelle vervanging van banden

korte levertijd 
24/7 service

Ammeraal Beltech is een 
toonaangevend internationaal bedrijf 
en een ware One-Stop Belt Shop, die 
voorziet in diensten en oplossingen 
voor de verwerking en transport van 
SURGXFWHQ��

Ons succes is gebaseerd op onze 
nauwe samenwerking met klanten 
en de controle die wij hebben over de 
volledige waardeketen  
– ontwikkeling, productie, fabricage, 
YHUNRRS�HQ�VHUYLFH�



‘Just-in-time’ levering
Bij Ammeraal Beltech begrijpen we het belang van 
continuïteit en wij weten hoe kostbaar en ontregelend 
stilstand kan zijn. 
Ammeraal Beltech heeft een wereldwijd verkoop- en 
service-team en een netwerk van partners die 24/7 klaar 
staan om u te helpen!

(HQ�GHJHOLMNH�FRPELQDWLH�YDQ�JHRJUDVFKH�GHNNLQJ��
kennis van de markt en productbeheer is de basis van een 
innovatieve en servicegerichte organisatie.  

Onze technische vertegenwoordigers kunnen op locatie 
adviseren geven, uiteenlopend van het reinigen van banden 
tot het oplossen van problemen. Neem contact op met 
uw lokale vertegenwoordiger voor meer details over onze 
voedselveiligheidsoplossingen.

Snel, gemakkelijk en nauwkeurig lasproces van 
banden 
Met onze uitgebreide serie Maestro lasapparatuur 
heeft Ammeraal Beltech een belangrijke stap gezet in 
kwaliteit, snelheid en precisie van het lassen.  

Onze nieuwe compacte, met de hand bediende, 
geautomatiseerde laspers control-box is de perfecte 
aanvulling op onze Maestro pers en maakt van 
nauwkeurig lassen kinderspel. 

Lees meer op: www.ammeraalbeltech.com

Uitstekende producten, fabricage, service en 
advies 
• Ammeraal Beltech BV biedt een breed scala 

aan transportband-oplossingen en accessoires 
om u te assisteren bij het verbeteren van de 
hygiëne om bescherming te bieden tegen ziekte 
veroorzakende bacterieën.

• Deskundig personeel staat op afroep klaar 
om banden te installeren of te repareren, met 
professionele apparatuur, geschikt voor de 
voedingsmiddelenindustrie. 

• De meeste bestellingen kunnen direct uit 
voorraad worden geleverd.
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