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Ammeraal Beltech ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd proces- en transportbanden die 
worden toegepast in vrijwel alle marktsegmenten; land- en tuinbouw, logistieke dienstverlening, 
voedingsmiddelenindustrie, chemie, automotive, drukkerijen etc.  

Ammeraal Beltech is één van de oudste leveranciers van rubber transportbanden aan de Nederlandse markt. De rubber 
transportbanden zijn in vele uitvoeringen beschikbaar en in nagenoeg elke industrie toepasbaar. De rubber transportbanden 
van Ammeraal Beltech spelen een belangrijke rol in het verwerken en transporteren van een grote verscheidenheid producten. 
Elke toepassing vereist specifieke eigenschappen van de transportband, waaronder deklaagdikte, profiel, rekgedrag, buigzaamheid 
en chemische bestandheid.

Onze rubber transportbanden worden ontwikkeld en geproduceerd met de modernste technieken, gebaseerd op de kennis en 
ervaring van experts op uw specifieke toepassingsgebied.

Een breed scala aan grondstoffen en productiemethoden maakt het mogelijk om aan de behoefte van de steeds hogere 
markteisen te kunnen voldoen, zoals onder andere hogere snelheden, levensduur, internationale standaarden, veiligheid 
enzovoort.

DE RUBBER TRANSPORTBANDEN WORDEN 
VOORNAMELIJK INGEZET IN:
• Bulktransport

• Recycling 
Puin- en afvalverwerking

• Overslagbedrijven

• Landbouwmechanisatie 
Stalmeststrooiers 
Pootmachines 
Erwtendorsers 
Bonenplukkers 
Balenpersen 
Stortbunkers 
Boxenvullers 
Telescooptransporteur

• Champignonkwekerijen 

Voor ontelbare toepassingen



Of het nu om banden in een balenpers gaat of voor een telescooptransporteur... Ammeraal Beltech zorgt ervoor dat elke 
rubber transportband aan een aantal elementaire eisen voldoet. Eisen die we in samenspraak met gerenommeerde 
producenten hebben verfijnd en in onze producten hebben vertaald.
 
Fundamentele eis: een lange levensduur, ondanks de ruwe behandeling en de 
verwoestende invloed van zand en klei. Daarom past Ammeraal Beltech in haar rubber 
transportbanden uitsluitend sterke Polyester/nylon weefsels toe, die in combinatie met 
slijtvaste rubber-soorten, optimale banden opleveren.
Een ander voordeel van deze weefsels is dat de Ammeraal Beltech rubber banden bij 
elk weertype gebruikt kunnen worden: vocht, hitte en kou hebben geen invloed. 
Bovendien zijn ze absoluut rotvrij.

Nog twee eigenschappen die gewaardeerd worden, zijn souplesse en minimale rek. 
Immers het naspannen van de band is zeer hinderlijk wanneer volop geproduceerd 
wordt. De grote souplesse zorgt er voor dat de banden, als de toepassing dat vereist, 
eenvoudig de trogvorm aannemen. Dat de Ammeraal Beltech rubber transportbanden  
uitstekende loopeigenschappen bezitten, is vanzelfsprekend.

De rubber transportbanden kunnen eindloos worden gelast of worden voorzien van 
metalen verbinders. Een ruim assortiment accessoires zoals meenemers, bordoflex, 
golfranden en stuursnaren is op voorraad.
De vele beschikbare profielopties maken het Ammeraal Beltech mogelijk een product te 
leveren dat uniek is voor iedere gebruiker. Deze bewerkingen worden in onze productie 
uitgevoerd, of op verzoek ter plaatse door één van onze servicemonteurs.

Met het oog op de vitale rol die onze rubber transportbanden spelen in bijna elk 
toepassingsgebied, betekent een onverwachte stop kostbaar productieverlies. 
Ammeraal Beltech heeft in haar productielocatie een op maat gesneden assortiment 
rubber transportbanden en accessoires op voorraad.

Ammeraal Beltech beseft als geen ander dat het behalen van uw productiedoelstellingen 
prioriteit nummer 1 is. Stilstand van machines en transportmiddelen moet worden voorkomen. 
Daarom biedt Ammeraal Beltech u een Service Overeenkomst. Uw transportbanen worden 
geïnventariseerd, geïnspecteerd en onderhouden. Tevens krijgt u inzicht in de kosten, in 
standtijd en onderhoud. 
Wilt u weten wat onze Service Overeenkomst voor u kan betekenen, neem contact met ons op!

Inventarisatie
Onderhoud

Service

Fundamentele eisen

Service
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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 
Foxtrot 12
1704 EH Heerhugowaard
Nederland

T +31 (0)72 575 1212
info-nl@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 - 5751301
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

D
at

um
: 0

6.
20

20


