
Flexo Vouw-/lijmmachines 
– Dozenmakers

Innovation and
Service in Belting

NL

Uw productieproces

A Invoerunit

Printunit 
Speciale ge-engineerde banden  
voor vierkleurenprintunits

Sleuf-/vouwunit 

Roterende uitsnij-unit

Vouwer

Verplaatsingswagens

C F Teller / verzamelaar / uitwerper
Vereist sterke en stabiele banden 
met slijtvaste deklagen. Een deklaag 
met hoge wrijving garandeert een  
soepele aanvoer van de kartonnen 
dozen door de teller/verzamelaar/ 
uitwerper. Antistatische  
eigenschappen kunnen stofvorming 
reduceren.

Uitvoer / binden

Afvaltransporteur

G

E

B D

A B C D

E

F

G



Flexo Vouw-/lijmmachines – Dozenmakers

Positieve invoer van karton-
product en langere levensduur

Continu storingsvrij 
vouwproces

Pletex deklagen met een lange levensduur 
bieden meer waar voor uw geld: 

•	 Gladde	of	geprofileerde	deklagen	helpen	
positief positioneren van kartonproducten.

• Een thermische gelaste band heeft een lange 
levensduur; mechanische verbinders zijn 
overbodig.

• Betrouwbaar en snel lassen met QuickSplice 
gereedschap, zonder hulp van buitenaf.

• Uitstekend sturing van banden om de 
productiesnelheid te verhogen.

• Slijtvast en permanente grip.

ZipLink® innovatieve ‘snellas’-serie 
verhoogt de productiviteit: 

• Naadloze, snelle en gemakkelijke verbinding 
met behoud van de volledige bandsterkte.

• Verminder apparatuurslijtage en 
bedrijfskosten.

• Positieve grip en geen sporen op het 
kartonproduct.

• Deklagen van gecarboxyleerd Nitriel XNBR en 
natuurrubber bieden uitstekende slijtage- en 
grip-eigenschappen.

• Ideaal voor vacuümondersteunde en 
gedraaide transporteurs.

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.

Verhoog productie en rendement
Nauwkeurig vouwen, geen sporen op het kartonproduct – minder afval, hogere productie

Langere levensduur, aanzienlijke kostenbesparing
Minder onderhoud, lagere bedrijfskosten


