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Specialist in uw bedrijfstak
Moderne, hoogwaardige golfkarton 
machines produceren zeer grote 
volumes. Toonaangevende OEM’s 
en eindgebruikers kiezen vaak voor 
Ammeraal Beltech bandoplossingen 
voor een betrouwbare en veilige 
productie.

Ammeraal Beltech biedt oplossingen 
voor de fabricage, productie en 
verwerking van golfkarton.  
Heavy-duty kunststof uni 
Schakelbanden voor het transport 
van rollen papier, procesbanden voor 
gebruik op golfkartonmachines, uni 
Schakelbanden voor het transport 
van stapels golfkarton en specifieke 
procesbanden voor stansen, 
bedrukken, vouwen en verlijmen.

Wij helpen uw bedrijf om meer te produceren
Ammeraal Beltech biedt het breedste assortiment 
aan proces- en transportbanden in antwoord 
op de specifieke vereisten in de golfkarton- en 
dozenindustrie. Een aantal voorbeelden:

Opvoerbanden naar brug vanuit een single 
facer naar een overzetbrug; deze banden 
worden blootgesteld aan hitte en vocht.

• Weefsel en Amfelt deklagen
 › Hittebestendig 
 ›  Bestand tegen het binnendringen van vocht
 ›  Geen indrukken op het papier
 ›  Geen productslip

• ZipLink® banden, eenvoudig te lassen

Transport naar afkortmes, snijmachine, 
roterende snijmessen en stapelaar

• Proces- en transportbanden
 › Hoge grip, geprofileerd of glad oppervlak 
 › Controle van transport van onafgewerkt    

 materiaal
 › Maatvast, niet naspannen

Stansen, bedrukken, vouwen en verlijmen

• Flexo vouwmachine- en dozenmaker:
 › Lange levensduur
 › Uiterst slijtvast oppervlak
 ›  ZipLink® voor eenvoudig eindloos maken  

 met behoud van 100% bandsterkte
 › Goede sturing
 › Vouwbanden voor specifieke ontwerpen

lokale voorraad 
snelle vervanging van banden

korte levertijd 
24/7 service
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Voordelen van uni kunststof schakelbanden 
in uw fabriek
• Verhelpen van logistieke problemen 

• Volledige automatisering van materiaalhantering

• Consistente kwaliteit van golfkartonplaten

• Geen afval van onderplaten

• Maximaliseer de productiecapaciteit van uw fabriek

Lage bedrijfskosten!
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Papierrolhouders
Single-facer
Opvoerbanden
Brug
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Stapeler afnametransportbanden
Overnamebanden
Werkgebied transportinstallaties
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Verlijming
Dubbele backer
Afkortmes / Strokensnijder / Roterende 
snijmessen / Stapelaar
Stapelaar



Tegemoetkomen aan uw wensen ... 

Extra productietijd
Het unieke ZipLink® bandsysteem biedt enorme kostenbesparing 
en productietoename! Eenvoudige en snelle bandvervanging 
op de machine zonder gebruik van mechanische verbinders of 
lijm. Elimineert slijtage aan machineonderdelen. Een assortiment 
hoogwaardige deklagen voor elk productieproces.

ZipLink®: zeer 
eenvoudig en snel 
op maat te maken 

zonder lasapparatuur, 
verbinders of lijm; de 

band is overal even 
sterk en heeft geen 

zwakke plek bij de 
verbinding.

uni Schakelbanden 
bieden een schone, 
vlakke ondergrond 

voor betere 
productkwaliteit 

en veiligheid van 
personeel.

uni JCB - het verbeteren van de performance in de 
golfkartonindustrie 
•  Door het speciale profiel ontstaat er geen productslip en is het 

veilig om overheen te lopen.
• Maakt het volledig automatische transport van stapels   
 golfkarton mogelijk.
• Vermindert het gebruik van slipsheets voor de meeste   
 golfkartonproducten.
• Geen schade door contactdruk aan de onderste    
 golfkartonplaten.
• Schone, hygiënische contactoppervlakken; geen vuile   
 markeringen op platen.
• Lage onderhoudskosten doordat de onderhoudseisen   
 nagenoeg nihil zijn.
•  Lange levensduur van banden, voordelige    

transportoplossing.
• Veilig en betrouwbaar transport van alle    
 golfkartonproducten.
• Geen olifantspoten op de basis van stapels golfkarton.
• Volledig uitwisselbaar met het uni QNB bandsysteem.

Veiligheid staat voorop
Regels voor ongevallenpreventie 
eisen dat bedrijfsvloeren en 
gebieden waar personeel 
aanwezig is veilig zijn. Er moeten 
speciale voorzorgsmaatregelen 
worden getroffen indien het risico 
meer dan gemiddeld zou kunnen 
zijn. Bewegende transportbanden 
waar arbeiders als onderdeel van 
hun normale werkprocedures 
op moeten lopen eisen speciale 
aandacht.

SAFE
WALK

with plastic modular belts

With plastic modular belts in the corrugated

industry plant safety is improved 



Flexo vouw- en lijmmachines
Tijdens dozenproductie wordt onafgewerkt golfkarton in de 
Flexo vouw- en lijmmachines en dozenmakers gevoerd.  
De vouwsectie vereist speciale banden om de platen 
nauwkeurig te vouwen. Ammeraal Beltech Flexo 
vouwbanden verwerken het materiaal zonder te slippen. 
Positieve grip en controle voorkomen vastlopen.

Geen afdrukken, uitstekende grip
Pletex banden met innovatieve, niet-afdrukkende,  
thermo plastische deklagen bieden uitstekende grip 
dankzij een combinatie van een hoge frictiecoëfficiënt en 
gecontroleerde slijtage.

Ammeraal Beltech 
Flexo vouwbanden 
bieden uitstekende 
prestaties met ieder 
type doosoppervlak.

Pletex banden 
kunnen ter plaatse 
warm gelast worden 
met QuickSplice 
gereedschap.

Aanzienlijke 
kostenbesparing: 
uniek QuickSplice 
en ZipLink® 
gereed- schap 
is eenvoudig in 
gebruik en vereist 
geen specifieke 
training. Geen 
gespecialiseerde 
monteurs van 
buitenaf nodig.

... is onze zaak!

PICTURE 
Karin

ZipLink® banden: 
de beste oplossing voor minder storingen
• Eenvoudige verbinding vermindert kostbare stilstand.
• Slijtvaste deklagen garanderen een lange 

bandlevensduur.
• Constante hoge grip voor positieve aanvoer en minder 

uitval.
• Beperkte rek, dus onderhoudsvrij.
• Unieke naadloze banden voorkomen schade die 
 ontstaat door gebruik van conventionele riemverbinders.
• Uitgebreide selectie deklaagmaterialen voor maximale 

productiviteit.



Ultrafeed 500
•  Aanzienlijk langere bandlevensduur
• Verbeterde slijtvastheid
• Naadloze bovendeklaag
• Consistente positieve grip
• Verbeterde rendement 
• Minder banden vervangen
• Beperkt onderhoud

Compressiebanden voor 
vouwen/lijmen
• Voor speciale vouw-lijmmachines
• Uitstekende compressiecapaciteiten
• Eenvoudige reiniging van lijmresten
• Uniforme laszone
• Goede loopeigenschappen
• Uitstekende grip
• Lange standtijd 

Gespecialiseerde printbanden
• Nauwkeurige bedrukking
• Precisie vacuumopeningen
• Positieve aandrijving
• Goed bestand tegen drukinkt

Tandriemen
• Positieve aandrijving, geen bandslip
• Indexeringsmogelijkheden
• Klantspecifiek ontwerpen
• Diverse deklagen: thermoplastisch 
 materiaal, rubber, enz.
•  Deklagen in verschillende 
    hard-heden en materialen

RAPPLON® voor vouwen van 
dozen 
• QuickSplice las binnen 6 minuten
• Tot 25% energiebesparing
• Minder kartonverbruik en afval
• Uiterst stabiel
• Laag geluidsniveau
• Langere levensduur van de band

Gespecialiseerde banden



Ammeraal Beltech begrijpt hoe 
belangrijk het is om uw bedrijf 
draaiende te houden en weet hoe 
kostbaar en storend stilstand 
kan zijn. Daarom bieden wij een 
wereldwijd servicenetwerk dat 24 
uur per dag beschikbaar is.

‘Just-in-time’ levering
De combinatie van geografische dekking, kennis van 
de bedrijfstakken en productbeheer is de basis van een 
innovatieve en servicegerichte organisatie.

Onze mensen kunnen op locatie u adviseren, uiteenlopend 
van het reinigen van banden tot het oplossen van problemen. 
Bel uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie over 
onze voedselveiligheidsoplossingen.

Snel, gemakkelijk en nauwkeurig lassen 
van banden 
       
Met onze Maestro lasapparatuur heeft Ammeraal 
Beltech in de kritieke gebieden van kwaliteit, 
snelheid en precisie van het lassen een grote sprong 
voorwaarts gemaakt. 
 
Onze nieuwe, compacte, draagbare, 
gecomputeriseerde regelkast voor laspersen vult de 
Maestro pers perfect aan en maakt nauwkeurig lassen 
zeer eenvoudig.

Lees meer op www.ammeraalbeltech.com

Uitstekende service, raad en fabricage

• Ammeraal Beltech biedt een breed assortiment van 
banden en accessoires waarmee de hygiëne levels 
kunnen worden verhoogd om zo bescherming te 
bieden tegen door voedsel overgedragen ziektes of 
ziekte veroorzakende bacteriën.

•  Ammeraal Beltech heeft vakbekwaam personeel 
beschikbaar om met professionele apparatuur, 
geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, banden te 
repareren en te installeren.

 • De meeste producten kunnen direct uit voorraad 
worden geleverd.
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Member of Ammega Group.

... en 150 servicepunten 
op ammeraalbeltech.com

Lokaal contact
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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


