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Member of Ammega Group.

... en 150 servicepunten 
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Voor elke band die u wenst
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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

Innovation and
Service in Belting

NL Transportbanden voor de vlees-, 
pluimvee- en visverwerkende industrie



Onze Banden steken “met kop 
en schouders boven de rest uit”

Een specialist in uw 
bedrijfstak
In de voedingsmiddelenindustrie 
bepaalt Ammeraal Beltech 
al jarenlang de norm met 
een permanent hoge 
productkwaliteit en marktspecifieke 
hygiënekenmerken. In de 
loop der jaren hebben onze 
innovaties tot een aantal unieke 
voedselveiligheids- en hygiëne-
concepten geleid.

Ammeraal Beltech heeft de juiste 
transportbandoplossingen voor al uw 
verwerkingsprocessen in de vlees-, pluimvee-  
en visverwerkende industrie, waaronder:
 » Slachten (varkensvlees / rood vlees / gevogelte)
 » Uitbenen / sorteren
 » Verdere verwerking
 » Interne logistiek
 » Verpakken

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

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

Sanitaire voorzieningen en hygiëne
• Slechte hygiëne kan in elke fase van uw productieproces 

de productkwaliteit en houdbaarheid beïnvloeden en 
kan zelfs tot gevaar voor de gezondheid leiden.

• Onze hygiënische concepten en producten hebben 
bewezen in veel gevallen de oplossing te zijn.

• Elke dag worden er nieuwe ervaringen en kennis 
verworven; vraag de Ammeraal Beltech deskundigen om 
advies over uw specifieke probleem of behoefte.

Lees meer op: www.ammeraalbeltech.com

Uw productieprocessen kennen



Branche-specifieke uitdagingen Oplossingen van Ammeraal Beltech

Reinigbaarheid Het hygiënische ontwerp voor het gehele 
Ammeraal Beltech assortiment

Defect raken van transportbanden Onbreekbare schakelbanden
Schokbestendige kunststof banden
Heavy-duty homogene banden

Kerfverwerking Schakelbanden gemaakt van kerfbestendig 
polymeer materiaal

Extreme bedrijfsomstandigheden Banden ontworpen voor veeleisende 
werkomgevingen

Kleverige of natte producten Anti-hecht materiaal- en bandenafwerking

Een betrouwbare partner in de vlees-,  
pluimvee- en visverwerkende industrie
Ammeraal Beltech werkt met haar klanten, OEM's en eindgebruikers als partners om proces- en 
transportbandoplossingen aan te bieden die een verbetering kunnen betekenen voor de kwaliteit 
van het product, die het onderhoud kunnen verminderen en de productiekosten kunnen verlagen.

Innovatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de eisen van de klant:

uni UCB biedt als lichtgewicht band indrukwekkende prestaties; het is een competitief 
alternatief voor zwaardere en duurdere banden. Bovendien is de band gemakkelijk te 
installeren, onderhouden en reinigen. U heeft minder water en schoonmaakmiddelen in 
uw productieomgeving nodig, wat lagere energiekosten en betere CO2-footprint betekent.

uni UCB – de speciale modulaire oplossing



RAPPLON® Food Grade elastische homogene 
banden
• geen verspilling en/of uitvaltijd
• eenvoudige tracking, onderhoudsvriendelijk 

voor de lagers
• “gewoon” installeren en vergeten
• de hoogste hygiënische normen, geen plaats 

voor bacteriën om zich te verbergen
• een veilige verbinding die iedereen kan lassen

'Fit-for-purpose' transportbandoplossingen 
met standaard...

uni MPB – Vleesverwerkingsband
• brede modules, zelf borgende pennen, breed 

assortiment aan accessoires, gesloten/open 
oppervlakken, rollen en rubberen bovenkant

• materiaal: POM/PE/NBWR, acetaal POM-DI 
voor weerstand tegen kerfverwerking

• Food Grade voldoet aan de NSF/USDA-normen
• de favoriet in dit segment

Synthetische Ropanyl & Nonex banden
• Food Grade (conform EG- en FDA-normen), 

eenvoudig te reinigen
• goede bestendigheid tegen olie en vet
• uitstekend bestand tegen reinigingsmiddelen
• verkrijgbaar in de kleuren blauw en wit
• Amseal gesloten bandkanten

uni UCB – UltraClean Banden
• brengt daarbij hygiëne & reinigbaarheid nog 

een stap verder
• eenvoudig onderhoud
• onderdeel van ons SAFE & CLEAN concept
• materiaal: POM-DI, PP-i, PE-I
• Food Grade voldoet aan de NSF/USDA-normen



AmSqueeze banden voor separeren
• robuuste bandenconstructie
• eenvoudig te reinigen oppervlak
• slijtvaste bekleding
• stijve bandconstructie
• Food Grade (conform EG- en FDA-normen)

Ge-engineerde Banden
• 100% maatwerk oplossing
• breed scala aan bovendeklaagbekleding en 

bandmateriaal van synthetische banden tot 
distributieriemen

• Food Grade (conform EG- en FDA-normen)
• mechanische oplossingen d.m.v. water-jet tot 

CNC-apparatuur

Banden voor de worstenproductie
• verschillende bovendeklaagprofielen
• verkrijgbaar met AntiMicrobiële uitvoering
• afgedichte randen die de aramide 

distributieriem-wapening beschermen
• silicone (Silam) bekleding voor goede grip in 

koude en natte omstandigheden
• oliebestendig en chemicaliënbestendig

BlueSync – hygiënische banden
• Food Grade (conform EG- en FDA-normen)
• 100% slipvrije riemaandrijving - zelfs in natte of 

vettige bedrijfsomgeving
• verbeterde hygiëne met onze  

totale afdichtingsgarantie
• eenvoudig schoon te maken dankzij afgesloten 

randen en ‘no-coil’ neus

... en speciale banden



"Van verdoven, de ‘kill-zone’, ontkoppen, ingewanden 
verwijderen, fileren en in moten snijden tot en met 
afvalbeheer en verpakking kan Ammeraal Beltech de 
juiste transportbandoplossingen aanbieden geschikt 
voor onze vereisten."

Ingang voor 
de vis uit  
de tank

ATransportbanden voor de 
visverwerkende industrie
De vaak extreme bedrijfsomstandigheden in 
deze bedrijfstak vereisen banden met bijzondere 
kenmerken.

In sommige gevallen moeten de banden glad zijn 
en niet-absorberend voor water of olie – in andere 
gevallen is een zeer hoge treksterkte of grote 
slagvastheid vereist.

Ammeraal Beltech biedt dit alles, in combinatie 
met de sterkste Food Grade schakelband en nog 
veel meer.



Hygiëne, efficiëntie en eenvoudig onderhoud hebben 
de hoogste prioriteit bij de verwerking van vis en 
zeevruchten.

Ammeraal Beltech levert de meest hygiënische banden 
voor klanten die de beste reinigbaarheid eisen, inclusief 
een volledig assortiment gebruiksvriendelijke gemakkelijk 
reinigbare banden voor vis-, schaal- en schelpdieren 
zoals garnalen, zalm, tonijn, enz.

Verpakken

Band voor 
verlading 
van 
visblokken 
uit de 
diepvriezers

Ontkoppen/
ingewanden 
verwijder 
machines

Classificeren/
sorteren van 
vis op grootte, 
gewicht en type

Wassen/
spoelen  
van de vis

B C D
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De Soliflex PRO en Soliflex PRO mini banden 
zijn een Win-Win oplossing voor de 
voedingsmiddelenindustrie en bieden de 
ultieme hygiëne en lagere kosten.

• uniek en ultra-hygiënisch ontwerp van de band
• onderhoudsvrij volgsysteem
• uitstekende product-loseigenschappen; minder 

afval, gemakkelijk schoon te maken in een zo kort 
mogelijke tijd en minder verspilling van water

• uniek ‘drivelug’– en kettingwielontwerp
• aanpasbare ‘drivelug’-positionering en 

accessoires
• blauwe band en blauwe accessoires voor 

verhoogde voedselveiligheid

• Verschillende soorten profielen en deklagen 
voor verschillende toepassingen

• De AmFlight is een unieke oplossing voor hellend 
transport

• De UltraScraper - een metaal detecteerbare 
en AntiMicrobiële schraper voor een hoger 
hygiëneniveau en efficiënte verwerking van 
levensmiddelen

Soliflex PRO & Soliflex PRO mini  
– de Ultieme Hygiënische Transportband

Transportband Accessoires

UltraScraper



Soliflex 
PRO

Homogene band Soliflex PRO

Modulaire band uni UCB (UltraClean Banden)
uni UCB

Ammeraal Beltech Safe 
& Clean vermindert uw 

schoonmaakkosten

VEILIG & SCHOON

De SAFE & CLEAN-concept banden
Voedselveiligheid is belangrijker dan ooit! Als 
toonaangevend fabrikant van proces- en transportbanden, 
vooral voor de voedingsmiddelenindustrie, is Ammeraal 
Beltech voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe 
producten en oplossingen met de focus op hygiëne. 
Vertrouwen in onze aanpak van de voedselveiligheid is de 
allergrootste reden om te kiezen voor Ammeraal Beltech als 
uw transportbandenleverancier.

Het SAFE & CLEAN concept ondersteunt u op twee 
manieren:
SAFE
• veilige producten, volledig in overeenstemming met de 

internationale normen zoals EG 1935/2004, EU 10/2011 
en de FDA-normen

• Band ontwerp, kleuren en materialen die bijdragen tot het 
behalen van ISO 22000 (voorheen HACCP)

• innovatieve oplossingen om migratie naar 
voedingsmiddelen te voorkomen

• rapportage voor de volledige traceerbaarheid van de 
materialen van de banden

CLEAN
• banden die eenvoudig en snel te reinigen zijn
• drastische vermindering van de schoonmaakkosten
• minder arbeidsintensief en minder water en 

reinigingsmiddel vereist
• unieke ontwerpen voor eenvoudige reiniging (geen 

schuilplaats voor bacteriën) 
• de mogelijkheid om de band te reinigen terwijl hij in 

beweging is 
• betere beheersing van kruisbesmetting, dankzij zichtbaar 

contrast tussen blauwe band en voedingsproducten



Bron:Audi AG

Het grootste assortiment voor alle markten

Wij bieden een breed scala aan 
transportbanden. Door voor Ammeraal 
Beltech te kiezen, verkleint u niet alleen 
uw leveranciersbestand maar heeft u ook 
toegang tot ons wereldwijde netwerk van 
markt- en productspecialisten.

Ervaring – onze Nederlandse basis 
ontstond in 1950 met de uitvinding van 
een revolutionaire bakkerij-transportband 
en veel van onze dochterondernemingen 
zijn al ruim een eeuw actief in de 
transportbandenwereld.

Grootte – wij zijn een wereldwijde  
speler – met 25.000 klanten in meer dan  
150 landen; ruim 2.500 medewerkers,  
7 productievestigingen en 80 verschillende 
servicecentra in 25 landen. 

Bereik – wij bieden oplossingen voor vrijwel 
elke bedrijfstak, waaronder de Automobiel- 
en Bandenindustrie, Voedingsmiddelen, 
Textiel, Tabak, Papierindustrie & Drukkerijen, 
Hout en Houtproducten, Luchtvaart en 
Luchthavens,     de Bouw en Logistiek & 
Distributie.

One-Stop Belt Shop

lokale voorraad 
snelle vervanging van banden
korte levertijd 
24/7 service



28 volledig eigen werkmaatschappijen

Bij Ammeraal Beltech begrijpen we het 
belang van continuïteit en wij weten hoe 
kostbaar en ontregelend stilstand kan 
zijn. 

Een degelijke combinatie van geografische 
dekking, kennis van de markt en 
productbeheer is de basis van een innovatieve 
en servicegerichte organisatie. 

Ammeraal Beltech heeft een wereldwijd 
verkoop- en service-team en een netwerk van 
partners die 24/7 klaar staan om u te helpen!

‘Just-in-time’ levering

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 helpen bij het 
verbeteren van fabricageprocessen.

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

• De meeste bestellingen kunnen direct uit 
voorraad worden geleverd.
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Drachten 
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