
Rubber transportbanden
Golfranden & Sidelocks

De rubber transportbanden zijn in 
verschillende bandconstructies en 
deklaagkwaliteiten verkrijgbaar 
en in nagenoeg elke industrie 
toepasbaar. 

Naast de vlakke banden heeft 
Ammeraal Beltech ook een
uitgebreid assortiment profiel-
banden. 
De rubber transportbanden kunnen 
eindloos worden geleverd, maar ook 
ter plaatse door één van onze 
service monteurs worden 
gemonteerd. 

Ammeraal Beltech is één van de 
oudste leveranciers van rubber 
transportbanden en heeft een 
hoogwaardig en uitgebreid 
assortiment.

Innovation and
Service in Belting

Golfranden bieden een oplossing 
wanneer er sprake is van een 
capaciteits- en/of ruimteprobleem. 

Deze golfranden kunnen in 
combinatie met breedtestabiele 
banden en ons Hotcleat® assortiment 
uw capaciteit verhogen en ruimte 
besparen. De hoek waaronder kan 
worden getransporteerd, zal hierdoor 
aanzienlijk worden vergroot.
 
De golfranden kunnen met behulp 
van sidelocks aan de verschillende 
meenemers worden verschroefd 
wat de stabiliteit en capaciteit van de 
transportband verder vergroot. 
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Member of Ammega Group.
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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.

Nomenclature 

L LW 60/ 50 N MOR HT130°
1 Golfrand zonder synthetisch weefsel

2 Golfrand met synthetisch weefsel

3 Hoogte golfrand (mm)

4 Voetbreedte golfrand (mm)

5 Standaard Rubber kwaliteit

6 Olie- en vetbestendig

7 Hittebestendig tot 130°C

Ty
pe

D1 min mm D2 min mm

L40/30 160 200

L60/50 180 250

L80/50 215 320

L100/50 250 400

L120/50 315 500

LW120/75 315 500

LW160/75 400 650

LW200/75 500 800

LW240/75 600 1000

D1 en D2 worden mede bepaald door de basisband.




