
Innovation and
Service in Belting

uni Pop-up flight – Bespaar Afval, 
Bespaar Tijd, Bespaar Kosten

NL



Een innovatieve en zeer praktische oplossing 
voor hellend voedseltransport
Het eeuwenoude probleem van voedselverlies bij het 
transport tussen verschillende stations is nu opgelost. 
Met de (gepatenteerde) Pop-up flight heeft u niet meer 
te maken met producten die achterblijven op de band of 
de grond. Dit systeem kan snel op bestaande installaties 
worden gemonteerd waardoor uw efficiency wordt 
verhoogd en hygiëne wordt verbeterd voor alle soorten 
voedselverwerking en verpakkingslijnen:

 
·  vers/bevroren vlees- en visverwerking
· salades en groene bladgroenten - wassen/verpakken
· zoetwaren
· pasta- en rijstverwerking

De Pop-up flight, geïntegreerd in het schakelbandsysteem, 
is een mechanische meenemer die gestuurd op komt en 
weer gaat liggen wanneer het nodig is.

Tezamen met de bandschraper, bespaart dit 
arbeidsintensieve schoonmaakkosten – van zowel de band 
als de vloer - en zorgt ervoor dat het product in goede staat 
zijn bestemming bereikt.

Alle onderdelen zijn eenvoudig te monteren en te 
verwijderen en makkelijk te onderhouden.

op opvoertransporteurs
Voedselverlies verminderen



Tommy Pedersen 
Managing Director, Sirena Cold Stores A/S:

‘Wij hadden een oplossing nodig voor het transporteren van 
bevroren vis vanaf de vloer tot aan het plafond. De standaard 
optie, een hellende transporteur met meenemers, was niet 
mogelijk, de vis vroor vast aan de band en moest bij het stortpunt 
van de band worden geschraapt.

‘De Ammeraal Beltech Pop-up flight is een briljante en simpele 
oplossing voor ons probleem. We hebben een kortere 
transporteur met zeer steile helling, waardoor het product geen 
tijd heeft om vast te vriezen aan de band tijdens het transport. 
Plus – we kunnen nog steeds de band afschrapen. Ik ben van 
mening dat de Pop-up flight een perfecte oplossing is en kijk er 
naar uit om de langdurige voordelen van dit systeem te ervaren.’

 •  Meenemer ligt vlak tijdens belading

•  Meenemer wordt omhoog geduwd als deze de 
ondersteuningsstrip raakt

•  Meenemer blijft geactiveerd tijdens hellend transport

•  Meenemer valt naar beneden aan het eind van de transporteur 
en gaat langs de schraper

•  Meenemer hangt vrij  op retourpart en kan eenvoudig worden 
schoongemaakt

Hoe werkt het?

Belangrijkste voordelen

• Schrapers op banden met meenemers kunnen probleemloos worden gebruikt
• Ideaal voor producten die aan de band kleven
• Voorkomt productverlies door overheveling
• Geschikt voor toepassingen met direct voedselcontact
• Meenemers gaan gestuurd omhoog en naar beneden
• Eenvoudige mechanische werking – geen secundaire aandrijfmotoren of complexe besturing nodig
• Modulaire constructie gebaseerd op uni-chains MPB schakelband
• Bestaande installaties zijn eenvoudig om te bouwen 
• Makkelijk te onderhouden en reinigen
• Eenvoudige montage en demontage van alle bandonderdelen

Vraag een test-meenemer aan 
Neem contact op met uw Ammeraal Beltech Account Manager 
of kijk op www.ammeraalbeltech.nl voor het dichtstbijzijnde 
Service Centrum. Wij adviseren u graag.
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Ammeraal Beltech Pop-up flight 
verlaagt uw schoonmaakkosten
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Member of Ammega Group.

... en 150 servicepunten  
op ammeraalbeltech.com
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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
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