
Flexibele Nonex-banden voor 
de voedingsmiddelenindustrie

Ammeraal Beltech verbetert 
haar banden voortdurend 
om te blijven voldoen aan de 
normen die worden opgesteld 
door Europese instanties op het 
gebied van voedselveiligheid, 
gezondheid en hygiene.

In de Voedingsmiddelenindustrie 
in het algemeen en in bakkerij-, 
vlees- en gevogelte verwerkende 
productielijnen in het bijzonder, 
staan de Ammeraal Beltech 
Nonex-banden erg goed 
bekend: gerenomeerde 
transportbandoplossingen 
met betrouwbare prestaties en  
hygiënische, barstvrije deklagen. 

Het Nonex-assortiment is uitgebreid 
met twee nieuwe Nonex-banden, 
met extra flexibiliteit en veel grip.

Ammeraal Beltech is een 
toonaangevende fabrikant van 
proces- en transportbanden 
met een gevestigde reputatie 
in het ontwikkelen van 
innovatieve oplossingen voor 
transportbandtoepassingen 
in de wereldwijde 
Voedingsmiddelenindustrie.

Belangrijkste eigenschappen
• Veel grip, stabiele 

productpositionering
• Sterkte van 8 N/mm bij 1% rek
• Superieure flexibiliteit
• Food-Grade
• Uitstekende hygiënische 

eigenschappen, schraper-
vriendelijk

• Scheurvrij gedurende een lange 
levensduur

• Hittebestendig tot +80°C band-
temperatuur

• Geschikt voor hellend transport

Innovatie en Dienstverlening 
in Transportbanden
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ts Expert advice and quality solutions 

for all your belting needs.
ammeraalbeltech.com

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

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

ammega.com

This information is subject to alteration due to continuous development. Ammeraal Beltech will not be held liable for the incorrect use of the above stated 
information. This information replaces previous information. All activities performed and services rendered by Ammeraal Beltech are subject to general terms 
and conditions of sale and delivery, as applied by its operating companies.

Member of Ammega Group.
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Innovation & Service in Belting

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

Food Grade-banden voldoen 
aan de EC 1935/2004- en 
FDA-normen en ondersteunen 
uw ISO 22000-eisen (voorheen 
HACCP)

Artikel Omschrijving Dikte 
[mm]

Gewicht 
[Kg/m2]

Kracht bij 1% rek 
[N/mm]

Bedrijfstemperatuur
 (°C)

Min. buiging | 
contrabuiging [mm]

572780 Nonex EM 8/2 00+03 
lichtblauw AS FG AM

1,6 1,8 8 -15 tot +80 20 | 30

571320 Nonex EM 8/2 00+03 
wit AS FG

1,6 1,8 8 -15 tot +80 20 | 30

AS = Antistatisch; FG = Food Grade; AM = AntiMicrobieel

4 Hoge flexibiliteit voor kleine producten
Verbeterde flexibiliteit door een nieuw bandontwerp voor kleine producten die 
mesovergangen en/of kleine trommeldiameters nodig hebben voor overdracht 
naar de volgende transportband

Een vinger-lip-vinger las 
is de aanbevolen lasmethode  
voor Flexibel Nonex-materiaal.

Eigenschappen:
• Betrouwbaar voor zware toepassingen 

en in warme tot hete werkomgevingen
• Geschikt voor accessoires zoals 

stuursnaren
• Geschikt voor productietoepassingen 

met kleverige producten

4 Schraper-vriendelijk
De glimmende Nonex deklaag laat zich langdurig goed schoonschrapen door 
onze UltraScraper

4 Nonex barstvrije toplaag
De flexibele Nonex banden zijn barstvrij en geschikt voor Amseal waardoor ze 
onaangetast blijven, zelfs bij gebruik van zonnebloem- en palmolie

Betrouwbare prestaties: hoge grip, sterkte, verbeterde flexibiliteit en bestand tegen agressieve 
reinigingsmiddelen. Profiteer ten volle van wat Nonex voor uw productielijn kan betekenen!

4 Voldoet aan de Food-Grade-normen: EU & EC, FDA
Verkrijgbaar in wit en lichtblauw,  en met Antimicrobiële eigenschappen, waardoor 
een duidelijk kleurcontrast ontstaat met de getransporteerde producten. 
Dit komt de Voedselveiligheid ten goede

4 Sterk, stabiel en easy-tracking
Zeer sterk en zijdelingse stabiliteit voor goede stuureigenschappen, ongeacht de 
bedrijfstemperaturen of de lengte van de productielijn

4 Geen wegglijdende producten
De Nonex-deklaag met extra grip is geschikt voor alle transportbandsituaties 
(waaronder oplopend, horizontaal en aflopend) en werkt efficiënt, zelfs als er veel 
kruimels onder het product komen

Een vinger-lip-vinger las   


