
Innovation and
Service in Belting

uni QNB Ball - Desempenho 
superior em todas as direções

PT

Uma nova e revolucionária esteira de

esferas da Ammeraal Beltech



Transporta itens 
de grande ou 

pequena 
dimensão

Reduz os  
custos de 

manutenção

Não há risco 
de retenção do 

produto

Transporte multidirecional

Suporte integrado das esferas 
e construção superior fechada

Concebido para apresentar resultados

Está disponível uma nova solução para correias  
de esferas para todos os que pretendem atualizar o seu equipamento.

A nova esteira uni QNB Ball, que possui passo de 1 pol., utiliza nossos links 
que já foram aprovadas pela indústria, além do design superior que oferece 
uma solução mais forte e mais resistente, criada em resposta direta à 
procura, por parte dos clientes, por um melhor desempenho e uma maior 
vida útil na área do transporte multidirecional.

Construída para ser mais forte,mais duradoura e mais limpa.

A correia uni QNB Ball da Ammeraal Beltech foi concebida para tarefas 
robustas, dado que os encaixes para as esferas rolantes estão construídos 
diretamente nos links, em vez de fazerem parte das conexões de encaixe 
individuais. Este design integrado significa que a correia é mais resistente. 
Efetivamente, a resistência à tração da correia é cerca de duas vezes e meia 
superior à das correias concorrentes.

A construção superior fechada evita que a sujidade e outras contaminações 
dificultem os movimentos das esferas, o que mantém a correia limpa.

O design em esfera permite que os seus produtos sejam 
transportados ou transferidos em qualquer direção.

A direção das esferas na correia uni QNB Ball podem ser controladas por 
uma ou mais correias sintéticas auxiliares separadas, acionada por baixo da 
uni QNB Ball, alcançado os diferentes movimentos desejados.

A correia uni QNB Ball tem 1550 esferas por metro quadrado. Para além de 
atribuir à correia uma ótima flexibilidade de movimento, também significa 
que o risco de os produtos ficarem presos é muito reduzido, ou mesmo, 
nenhum. 



Um must para uma vasta gama de 
aplicações
A uni QNB Ball uma grande variedade quanto às opções de aplicação, incluindo:

Ordenar e Encaminhar
•  Transfere produtos em qualquer direção utilizando carris 

de guiamento
•  Encaminhar para a esquerda, para a direita ou a frente
•  Rejeitar produtos

Reposicionar
•  Mova produtos para qualquer posição X-Y sem a utilização 

de carris de guiamento
•  Avanços na máquina
•  Alinhamento para sistemas de embalamento

Juntar e Combinar
• Combine diferentes fluxos de produto 
•  Separe fluxos de produtos 
•  Fluxos numa única ou em várias direções

Espaçamento entre Produtos
• Altere a velocidade do produto 
•  Aumente ou diminua o espaçamento entre produtos
•  Reponha o espaçamento entre produtos

Girar Produtos
• Vire produtos de forma dinâmica
•  Qualquer ângulo de giro 
•  Corrija produtos desalinhados
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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 1 893 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
info-fi@ammeraalbeltech.com

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

Peru
T +51 1 713 0069
info-pe@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

PT


