
Golfkartonmachine – 
Natte zijde

Innovation and
Service in Belting

NL

Uw productieproces
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Papierrolhouders
In de vloer ingebouwde heavy duty 
modulaire banden voor transport 
van de rollen. 

Enkele unit voorzijde

Opvoerbanden naar brug
Hellend transport van enkele unit 
aan voorzijde naar de brug, Amfelt 
of textielbanden vanwege hoge 
temperaturen en vochtigheid.

C D Brug
De brugbanden ondersteunen het 
papier op de brug. Brugbanden 
transporteren het papier ook naar de 
volgende processtappen, lijmen en 
lamineren.

Lijmunit

Dubbele unit achterzijde
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Golflijn – Natte zijde
Vereenvoudig het onderhoud  
voor rolverwerking

Betrouwbaar hogesnelheids- 
transport van papier naar de brug

uni XLB V zelfsmerende banden 
staan voor:

• Geen vervuiling van de liner.
• Schoon en glad oppervlak van kunststof 

banden voorkomt beschadiging van het 
papier – geen indrukken op product.

• Kunststof modules en verbindingspennen – 
geen smering nodig.

• Het is veilig om op modulaire 
rollentransportbanden te lopen.

• Geautomatiseerd hogesnelheidstransport 
van rollen.

• Verwerking van alle rolformaten en 
papierkwaliteiten.

Betere veiligheid voor het personeel
Schone, snelle verwerking zonder sporen
Lagere bedrijfskosten
Maximale productiviteitswinst

Weefselbanden, Amfelt procesbanden en 
ZipLink® naadloze banden bieden:

• Snelle en eenvoudige vervanging van banden 
zonder service van buitenaf.

• ZipLink® innovatieve naadloze band voor 
eenvoudige montage. 

• Warmte- en vochtbestendige banden met een 
langere levensduur.

• Geen binnendringing van vocht; geen 
indrukken op het papier.

• Katoenen deklagen bieden de meest 
betrouwbare grip voor veilig transport. 
 

Reductie van papierscheuren
Minder afval – meer productie
Hoge kwaliteit golfkarton-eindproduct
Verhoogde productiviteit

Ammeraal Beltech biedt oplossingen voor het  
productieproces van golfkarton, opslag en conversie. 
Kunststof modulaire banden voor verwerking van 
papierrollen en stapeltransportsystemen,  
procesbanden voor gebruik op golfkartonmachines 
en speciale procesbanden voor conversie.
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Member of Ammega Group.
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Deskundig advies 
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad & service.
ammeraalbeltech.com/nl

Ammeraal Beltech
Foxtrot 12, Postbus 38 
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

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

ammega.com

Door voortdurende ontwikkelingen zijn de gegevens aan wijzigingen onderhevig. Ammeraal Beltech sluit iedere verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik 
van bovenstaande informatie uit. Met deze uitgave vervallen alle vorige en de daarin vermelde informatie. Alle activiteiten en diensten uitgevoerd door 
Ammeraal Beltech zijn onderhevig aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, toegepast door haar werkmaatschappijen.

Een paar voorbeelden van aandachtsgebieden 
in uw bedrijf. Neem contact op met Ammeraal 
Beltech voor de beste transportbandoplossing 
om het rendement van uw productieproces te 
verhogen.


