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uni QNB Ball - Superieure 
prestaties in alle richtingen

NL

Een revolutionaire nieuwe QNB ball band
van Ammeraal Beltech



Transporteert 
grote én kleine 

items

Reduceert 
onderhouds-

kosten

Geen risico dat 
het product klem 

komt te zitten

Multidirectioneel transport

Integrated ball support en gesloten 
bovenzijde constructie

Ontworpen voor topprestaties

Een nieuwe schakelbandoplossing voor 
iedereen die de volgende stap wil zetten.

In de nieuwe 1 inch QNB ball schakelband van Ammeraal Beltech zijn onze 
binnen de industrie bewezen uni QNB schakels verwerkt. Het superieure 
ontwerp staat garant voor een sterkere en efficiëntere bandoplossing en is 
tot stand gekomen als antwoord op de vraag van onze klanten naar betere 
prestaties en een langere bedrijfsduur binnen multidirectioneel transport.

Sterker, schoner, langere levensduur.

De uni QNB Ball schakelband van Ammeraal Beltech is berekend op een 
robuust bedrijf; de balletjes zijn rechtstreeks geïntegreerd in de schakels 
en vormen dus geen onderdeel van losse inserts. Dankzij dit geïntegreerde 
ontwerp is de band steviger. Feitelijk is de treksterkte van de band bijna twee 
en een half keer zo groot als die van banden van de concurrentie.

Vanwege de gesloten bovenzijde wordt de beweging van de ballen minder 
snel belemmerd door vuil of andere verontreinigingen; de band blijft dus 
schoner.

Dankzij het ontwerp kunnen uw goederen in elke richting worden 
aan- of doorgevoerd.

De balletjes van de uni QNB Ball schakelband kunnen directioneel worden 
aangestuurd door één of meer afzonderlijke kunststof banden, die onder 
de uni QNB Ball schakelband lopen. Zodoende zijn alle gewenste richtingen 
mogelijk.

De uni QNB Ball telt 1.550 balletjes per vierkante meter. Daarmee heeft 
de band optimale bewegings-flexibiliteit en dat betekent tevens dat er 
nauwelijks of geen risico van stagnatie is. 



Een must voor breed scala aan toepassingen
uni QNB Ball schakelband biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden, waaronder:

Sorteren en afbuigen
•  Producten in elke richting doorvoeren zonder gebruik van 

geleiderails
•  Naar links, rechts of voren afbuigen
•  Uitsorteren afkeur producten

Herpositioneren
•  Producten in alle X/Y-posities plaatsen zonder gebruik van 

geleiderails
•  Uitlijnen naar machines
•  Uitlijning voor verpakkingssystemen

Samenvoegen en combineren
• Verschillende productstromen combineren
•  Productstromen scheiden
•  Invoegen of uitsplitsen van één of meer banden

Ruimte tussen producten
• Productsnelheid aanpassen
•  Tussenruimte vergroten of verkleinen
•  Tussenruimte aanpassen

Producten draaien
• Producten dynamisch draaien
•  Alle draaihoeken
•  Correctie van niet uitgelijnde producten
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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

NL


