
Golfkartonmachine – 
Droge zijde

Innovation and
Service in Belting

NL

Uw productieproces

G Roterende snijmessen / afkortmes
Vacuümondersteunde 
geperforeerde banden voor precies 
en nauwkeurig snijden en afkorten. 
Maatvaste banden met een deklaag 
die bestand is tegen hoge wrijving 
en slijtage.

Uitvoer / stapelaar 
Transporteert golfkartonproducten 
naar de stapelaar.

Afneemtransportbanden stapelaar
Transportbanden die continu de 
stapels van de golfkartonmachine 
wegnemen.

H J Verplaatsingswagens
Verplaatsingswagens vervoeren de 
stapels zijwaarts door het transport-
systeem. Het transportsysteem is 
tweezijdig ontworpen, zodat laden en 
lossen aan beide zijden mogelijk is.

Werkplaatstransportbanden
Deze transportbanden vormen een 
buffer in het verwerkingsproces 
tussen de machine en handelingen 
verderop in het proces. 
Alle werkplaatstransportbanden zijn 
bidirectioneel zodat er aan dezelfde 
zijde met een verplaatsingswagen 
zowel geladen als gelost kan worden.
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Golfkartonmachine – Droge zijde

Verhoog de productiesnelheid 
met uitstekende bandsturing

Persoonlijke veiligheid, de 
hoogste kwaliteit in productiviteit

Gecarboxyleerde nitrieldeklagen en ZipLink® 
naadloze banden bieden: 

• ZipLink® innovatieve naadloze band voor 
onbeschadigd golfkartonproduct.

• Uitstekend sturende banden om de 
productiesnelheid te verhogen.

• Slijtvaste deklagen voor een langere 
bandlevensduur.

• Slijtvaste banden voor uitvoer vanaf hoge 
snelheid afkorten.

• Geperforeerde banden voor 
vacuümondersteuning en positieve acceleratie.

 
 
Geen sporen op kartonproduct
Nauwkeurige productpositionering 
Perfecte stapels
Lagere onderhoudskosten 

uni QNB modulaire banden  
– de standaard in golfkartonfabrieken:

• Banden met doorlopend oppervlak, 
veilig om op te lopen en uitstekende 
productondersteuning.

• Perfecte sturing, ook met stapels aan één kant.
• Bidirectionele banden, zodat laden en lossen 

aan beide zijden mogelijk is.
• Transport van alle stapelsoorten.
• Geen ‘olifantvoet’-effect bij het verplaatsen van 

stapels.
• Maakt opslag van stapels met een klein 

grondoppervlak mogelijk. 

Geoptimaliseerde proceslogistiek 
Verbeterde efficiency
Lange levensduur, weinig onderhoud
Grotere veiligheid

Ammeraal Beltech biedt oplossingen voor het pro-
ductieproces van golfkarton, opslag en conversie. 
Kunststof modulaire banden voor verwerking van 
papierrollen en stapeltransportsystemen, procesban-
den 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.


