
Rubber banden
Afvalverwerking & Recycling

Recycling houdt zich bezig met 
hergebruik van materialen 
en grondstoffen. Duurzaam 
ondernemen is erg belangrijk 
geworden aangezien 
grondstoffen steeds schaarser 
en ook duurder worden. 
Daarom wordt er steeds meer 
hergebruikt. 

Fundamentele eis: een lange 
levensduur ondanks de ruwe 
behandeling en de verwoestende 
invloed van het afval dat over de 
band gaat.
De sterke Polyester/nylon weefsels 
die in de banden zijn toegepast, 
leveren in combinatie met slijtvaste 
rubbersoorten de meest optimale 
banden die lang meegaan! 
Ander voordeel is dat deze banden 
bij elk weertype kunnen worden 
gebruikt en absoluut rotvrij zijn.

Rubber transportbanden voor:
• Houtversnipperaars
• Recycling installaties
• Metaal - plastic shredders
• Afval - autobanden shredders
• Breekinstallaties
• Zeefinstallaties
• etc.

Rubber transportbanden 
worden voornamelijk in 
middelzware en zware 
toepassingen gebruikt.

Naast vlakke banden heeft 
Ammeraal Beltech ook een 
uitgebreid assortiment 
profielbanden.

De rubber banden kunnen eindloos 
gelast worden geleverd of worden 
voorzien van metalen verbinders. 
Een ruim assortiment accessoires 
zoals meenemers, bordoflex, 
golfranden en stuursnaren is op 
voorraad. 
Wij beschikken over een grote groep 
monteurs die op verzoek ter plaatsen 
de banden voor u kunnen lassen en 
monteren. 

Daarnaast bieden wij service 
overeenkomsten waarbij uw banden 
worden geïnspecteerd en tijdig 
vervangen worden zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan tijdens 
uw productieproces.

Innovation and
Service in Belting
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Deskundig advies  
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad & service.
ammeraalbeltech.com/nl

Ammeraal Beltech
Foxtrot 12, Postbus 38  
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

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

ammega.com

Door voortdurende ontwikkelingen zijn de gegevens aan wijzigingen onderhevig. Ammeraal Beltech sluit iedere verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik 
van bovenstaande informatie uit. Met deze uitgave vervallen alle vorige en de daarin vermelde informatie. Alle activiteiten en diensten uitgevoerd door 
Ammeraal Beltech zijn onderhevig aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, toegepast door haar werkmaatschappijen.

Hotcleat® meenemers verkrijgbaar in  
verschillende uitvoeringen.

Transportbanden voor bovenbandmagneten met 
warm gevulkaniseerde Hotcleat® meenemers. 
Zeer geschikt voor zware toepassingen.

De geschroefde flexibele Rubber-las als alternatief voor een gevulkaniseerde las.  
Minstens zo sterk en u bent weer snel mobiel. 
Installatie is mogelijk, onafhankelijk van de applicatie,  weersomstandigheden en toegankelijkheid.
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