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... e mais 150 pontos de contacto de assistência 
em ammeraalbeltech.com

Contactos locais

Aconselhamento especializado, 
soluções de qualidade e assistência 

local para todas as suas necessidades 
relacionadas com correias

Informações Gerais Para 
Contato:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

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

ammega.com

Member of Ammega Group.
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Alemanha
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Argentina
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com 

Austrália
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Áustria
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Bélgica
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canadá
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chile
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

China
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombia
T +57 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com 

Coreia do Sul
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Dinamarca
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Eslováquia
T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Espanha
T +34 93 718 3054 
info-es@ammeraalbeltech.com

Estados Unidos
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlândia
T +358 207 911 400
LQIR��#DPPHUDDOEHOWHFK�FRP

França
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hungria
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

Índia
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israel
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com 

Itália
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japão
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com 

Luxemburgo
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

México 
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Malásia
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Países Baixos
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Polónia
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Reino Unido
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

República Checa
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapura
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Suécia
T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suíça
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailândia
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turquia
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietname
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Innovation and
Service in Belting

PT Correias Para os Setores de 
Carnes, Aves e Frutos do Mar



Nossas correias estão
“um passo além das outras”

Um especialista em suas indústrias
Dentro do setor de alimentos, a 
Ammeraal Beltech vem determinando 
o padrão por muitos anos com alta 
qualidade de produto e características 
de higiene específicas do mercado. 
Ao longo dos anos, nossas inovações 
resultaram em uma série de conceitos 
únicos de segurança alimentar e 
higiene.

A Ammeraal Beltech tem as soluções adequadas para 
todos os seus processos nos setores de carnes, aves e 
frutos do mar, incluindo:

 » Abate (porcos, carne vermelha e aves)
 » Corte e classificação
 » Processamentos adicionais
 » Logística interna
 » Empacotamento

A Ammeraal Beltech é membro 
da European Hygienic 
Engineering & Design Group

As correias de qualidade alimentar 
cumprem com as normas CE 
1935/2004 e normas USDA que 
apoiam os seus requisitos ISO 
22000 (anteriormente HACCP)

Saneamento e higiene
• A falta de higiene em qualquer fase do processo de 

produção pode afetar a qualidade do produto e o 
prazo de validade e pode, inclusive, causar riscos à 
saúde. 

• Nossos produtos e conceitos higiênicos provaram, em 
muitos casos, ser a solução.

• Novas experiências e conhecimentos são adquiridos 
a cada dia. Pergunte aos especialistas da Ammeraal 
Beltech sobre o seu problema ou exigência particular.

Maiores informações em ammeraalbeltech.com

Conhecendo seus processos de produção



Desafios do setor Solução Ammeraal Beltech

Facilidade de limpeza Design higiênico em toda a linha de produtos da 
Ammeraal Beltech

Falhas de correias Correias modulares resistentes a quebra
Correias sintéticas resistentes a impactos
Correias homogêneas para serviços pesados

Marcas de lâminas Correias modulares feitas de material polimérico 
resistente a cortes

Condições extremas de operação Correias projetadas para ambientes severos de 
trabalho

Produtos aderentes ou molhados Acabamento da correia e material antiaderente

6HX�SDUFHLUR�GH�FRQDQ©D�QRV�VHWRUHV�GH�
carnes, aves e frutos do mar
A Ammeraal Beltech trabalha com seus clientes, OEMs e usuários finais como parceiros, com o objetivo 
de fornecer soluções de correias transportadoras e de processos que melhorem a qualidade do 
produto, reduzam o tempo de manutenção e baixem os custos de fabricação.

Soluções inovadoras para atender aos desafios do cliente:

uni UCB oferece desempenho impressionante na linha das correias transportadoras para 
a indústria alimentícia; é uma alternativa competitiva a correias mais caras e pesadas. Além 
disso, é fácil de manusear, manter e limpar. No seu ambiente de produção, serão  necessários 
menos produtos químicos e água para limpeza, o que significa custos de energia e emissões 
de CO2 menores.

uni UCB – a solução modular especial



Soluções adequadas ao uso com correias...

uni MPB – Correia de processamento de carne
• ligação simples, pino de travamento, ampla 

variedade de acessórios, superfícies fechadas 
e abertas, roldana e topo de borracha

• materiais: POM/PE/NBWR, POM-DI de acetal 
para resistência ao corte

• qualidade Alimentar em conformidade com 
as normas NSF/USDA

• A esteira mais escolhida para esse setor

uni UCB – Ultra Clean Belt
• levando a higiene e a facilidade de limpeza 

um passo adiante
• fácil manutenção
• uma parte do nosso conceito SAFE & CLEAN
• materiais: POM-DI, PP-i, PE-I
• qualidade Alimentar em conformidade com 

as normas NSF/USDA

Correias sintéticas Ropanyl e Nonex
• Qualidade Alimentar (em conformidade com 

as normas EC e FDA), fácil de limpar
• boa resistência a óleo e gordura 
• excelente resistência a produtos de limpeza
• disponível nas cores azul e branca
• bordas vedadas

Correias homogêneas elásticas de 
Qualidade Alimentar RAPPLON®

• sem desperdício e/ou tempo de inatividade
• alinhamento simples, baixa carga nos 

rolamentos
• apenas encaixe e esqueça
• altos padrões higiênicos, sem lugar para as 

bactérias se esconderem
• emenda fácil e segura de fazer, sem a 

necessidade de técnicos específicos



... padrões e especiais

Correias AmSqueeze para separação
• correia com construção robusta
• superfície fácil de limpar
• cobertura resistente ao desgaste
• correia com construção rígida
• Qualidade Alimentar (conformidade com as 

normas EC e FDA)

Correias para fabricação de salsichas
• diferentes perfis de superfície
• disponível com acabamento antimicrobiana
• bordas vedadas que protegem o reforço da 

correia dentada de aramida
• cobertura de silicone (Silam) que garante alta 

aderência em condições de frio e umidade
• resistente a óleos e produtos químicos

Correias customizadas
• soluções 100% customizadas
• ampla variedade de coberturas e corpo de 

correias, de correias sintéticas a dentadas
• Qualidade Alimentar (conformidade com as 

normas EC e FDA)
• solução usinada por jato de água e 

equipamentos CNC

BlueSync – Correias higiênicas
• Qualidade Alimentar (conformidade com as 

normas EC e FDA)
• correia de transmissão 100% antideslizante, 

mesmo em ambientes operacionais úmidos 
ou gordurosos

• melhor higiene com a nossa total garantia de 
vedação

• limpeza fácil devido as bordas seladas



A

“Desde o choque, abate, descabeçamento, 
destripamento, filetagem e fatiamento até a 
separação de porções, gerenciamento de resíduos e 
empacotamento, a Ammeraal Beltech pode fornecer as 
soluções corretas para nossas necessidades.”

Entrada 
de peixes 
diretamente  
do tanque

Correias para o setor de peixes  
e frutos do mar
Os ambientes operacionais frequentemente extremos 
exigem correias com características especiais.
Em alguns casos, as correias devem ser lisas e não 
absorventes à água ou óleos e, em outros casos, é 
necessária uma força de tração extremamente alta ou 
uma grande resistência ao impacto.
A Ammeraal Beltech oferece tudo isto, juntamente 
com a mais robusta correia modular com Qualidade 
Alimentar disponível em todo o mercado, e muito 
mais.
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Higiene, eficiência e fácil manutenção têm prioridade no 
processamento de peixes e frutos do mar.
A Ammeraal Beltech fornece as correias mais higiênicas 
do mercado para clientes que exigem a melhor limpeza, 
incluindo uma variedade completa de correias fáceis 
de limpar para peixes e frutos do mar, como camarão, 
salmão, atum, etc.

Empacotamento

Correia para 
descarregamento 
de blocos de 
peixes de freezers

Máquinas de 
destripar e 
descabeçar

Seleção e 
classificação  
de peixes por 
tamanho, peso  
e tipo

Lavagem  
e enxágue  
de peixes



As correias Soliflex PRO e Soliflex PRO mini são 
uma solução perfeita para o setor alimentício, 
oferecendo a melhor higiene e o menor custo total de 
propriedade.

• design exclusivo e ultra-higiênico
• alinhamento livre de manutenção
• excelentes propriedades de liberação do produto, 

menos desperdício, fácil de limpar e redução do  
desperdício de água

• design exclusivo de na tração e engrenagens
• posicionamento customizável da tração e acessórios
• correia e acessórios azuis para maior segurança 

alimentar

• Diferentes tipos de perfis e coberturas para  
diversas aplicações

• AmFlight como a solução sem igual para  
transporte inclinado

• UltraScraper – um raspador Antimicrobial e 
detectável para maiores níveis de higiene  
e processamento eficiente de alimentos

6ROLH[�352�H�6ROLH[�352�PLQL�ȁ�D�PHOKRU�
correia higiênica

Acessórios para correias

UltraScraper
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uni UCB

Correia homogênea Soliflex PRO

Correia modular uni UCB (Ultra Clean Belt)

O conceito SAFE & CLEAN  

da Ammeraal Beltech reduz 
os custos de limpeza

SAFE & CLEAN

A geração do conceito SAFE & CLEAN de correias

A segurança alimentar é mais importante do que nunca! Como 
um dos principais fabricantes de correias transportadoras 
e de processo, particularmente para o setor de alimentos, a 
Ammeraal Beltech está constantemente desenvolvendo novas 
gerações de produtos e soluções com foco na higiene, o 
principal fundamento dos seus negócios e da Ammeraal Beltech. 
A confiança na nossa abordagem de segurança alimentar é a 
principal razão para escolher a Ammeraal Beltech como o seu 
fornecedor de correias.

O conceito SAFE & CLEAN oferece suporte a você de duas 
maneiras:
SAFE
• produtos seguros, em total conformidade com normas 

internacionais, como EC 1935/2004, EU 10/2011 e FDA
• desenhos de correia, cores e materiais que o ajudam a 

alcançar os seus requisitos ISO 22000 (anteriormente HACCP)
• soluções inovadoras que evitam migrações constantes para 

produtos alimentícios
• registros para rastreabilidade total dos materiais das correias

CLEAN
• correias fáceis e rápidas de limpar
• redução drástica nos custos de limpeza
• menos trabalho intensivo e menos água e detergente 

necessários
• projetos únicos para facilitar a limpeza (sem esconderijos para 

bactérias)
• possibilidade de limpar a correia enquanto ela está em 

movimento 
• maior controle da contaminação cruzada, graças ao contraste 

visível entre a correia azul e o produto alimentício



Source:Audi AG

A linha de produtos mais completa do setor

Oferecemos uma ampla variedade de 
produtos de correias. Ao escolher a 
Ammeraal Beltech, você não está apenas 
reduzindo sua base de fornecedores, mas 
também obtendo acesso à nossa rede 
mundial de especialistas em produtos e 
setores.

Experiência – nossas raízes holandesas 
começaram em 1950 com a invenção de uma 
correia de cozimento revolucionária. Muitas 
de nossas subsidiárias atuam no setor de 
correias há mais de um século.

Escala – somos verdadeiramente globais, 
com 25.000 clientes em mais de 150 países, 
mais de 2.500 funcionários, sete fábricas e 80 
centros de serviços diferentes em 25 países.

Alcance – fornecemos soluções para quase 
todos os setores industriais, incluindo 
Automotivo e Pneus, Alimentos, Têxtil, Fumo, 
Impressão e Papel, Madeira e Derivados, 
Aviação e Aeroportos, Construção, Logística  
e Distribuição.

estoque local 
substituição rápida de 
correias
curto prazo de entrega 
serviço 24 horas

One-Stop Belt Shop



28 empresas operacionais
de propriedade exclusiva

Na Ammeraal Beltech entendemos a 
importância de manter seu negócio 
funcionando, pois sabemos exatamente 
como o tempo de inatividade pode ser 
caro  
e prejudicial. 

A sólida combinação de cobertura geográfica, 
conhecimento do segmento industrial e 
gerenciamento de produtos forma a base de 
nossa organização inovadora e orientada a 
serviços. 

A Ammeraal Beltech tem uma equipe 
global de vendas e serviços e uma rede de 
parceiros prontas para ajudá-lo 24 horas por 
dia!

Entrega just-in-time

Emenda de correias rápida, fácil e 
precisa 
Com nossa linha expandidade equipamentos 
de junção Maestro, a Ammeraal Beltech deu um 
importante passo adiante nas áreas críticas de 
qualidade, velocidade e precisão das junções. 

Nossa nova e compacta caixa portátil de controle 
de pressão de junção computadorizada é o 
complemento perfeito para nossa prensa 
Maestro, tornando a junção precisa e tão fácil 
como 1-2-3.

Veja mais em: www.ammeraalbeltech.com

Excelentes assistências, produtos, 
fabricação e serviços
• A Ammeraal Beltech oferece uma ampla 

linha de soluções de correias e acessórios 
para ajudá-lo a melhorar seus processos e 
garantir uma operação perfeita. 

• Funcionários qualificados estão de plantão 
para instalar ou reparar correias, usando 
equipamentos profissionais adequados 
para os locais de produção.

• A maioria dos pedidos pode ser 
despachada diretamente do estoque. 
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... e mais 150 pontos de contacto de assistência 
em ammeraalbeltech.com

Contactos locais

Aconselhamento especializado, 
soluções de qualidade e assistência 

local para todas as suas necessidades 
relacionadas com correias

Informações Gerais Para 
Contato:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

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

ammega.com

Member of Ammega Group.
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Alemanha
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Argentina
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com 

Austrália
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Áustria
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Bélgica
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canadá
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chile
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

China
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombia
T +57 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com 

Coreia do Sul
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Dinamarca
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Eslováquia
T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Espanha
T +34 93 718 3054 
info-es@ammeraalbeltech.com

Estados Unidos
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlândia
T +358 207 911 400
LQIR��#DPPHUDDOEHOWHFK�FRP

França
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hungria
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

Índia
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israel
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com 

Itália
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japão
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com 

Luxemburgo
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

México 
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Malásia
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Países Baixos
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Polónia
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Reino Unido
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

República Checa
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapura
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Suécia
T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suíça
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailândia
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turquia
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietname
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com


