
Solicord
Niebieskie paski okrągłe i klinowe

W większości branż, a zwłaszcza 
w spożywczej, Ammeraal Beltech 
posiada wiedzę z zakresu 
zastosowań oraz asortyment 
produktów, pozwalających na bycie 
idealnym partnerem.

Dzięki pełnemu asortymentowi 
produktów taśmowych, Ammeraal 
Beltech jest w stanie zapewnić 
dobrze dobrane rozwiązania 
dla wszystkich procesów 
wykorzystujących produkty taśmowe. 
W wielu zastosowaniach w branży 
spożywczej, taśmy poliuretanowe 
i poliestrowe okrągłe i klinowe do 
artykułów spożywczych spełniają 
wymagania tych zastosowań.

Ammeraal Beltech jest 
wiodącym producentem taśm 
procesowych i transportujących, 
znanym z rozwijania 
innowacyjnych rozwiązań dla 
produktów taśmowych.

Główne właściwości
• Łatwa do czyszczenia powierzchnia 

niemigrująca
• Taśmy do artykułów spożywczych są 

zgodne ze standardami EC1935/2004 
i FDA

• Kolor niebieski umożliwiający łatwe 
wykrywanie zanieczyszczeń żywności

• Duża wytrzymałość w mokrych 
warunkach

• Dobra odporność na hydrolizę i 
stabilność przeciw mikroorganizmom

• Bardzo dobra zgrzewalność
• Szybki i prosty montaż

Korzyści
• Długa żywotność taśmy, również w 

warunkach wilgotnych i oleistych 
• Krótsze przestoje w produkcji: brak 

konieczności demontażu 
• Mniejsze koszty magazynowania, 

ponieważ nie ma konieczności 
przechowywania taśm o różnej 
długości

Typowe zastosowanie
• Przetwarzanie żywności poprzez 

dekorowanie składnikami
• Systemy transportowe
• Linie chłodzące
• Linie pakujące

Innovation and
Service in Belting
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Innovation & Service in Belting

Ammeraal Beltech za najważniejszy 
priorytet uznaje bezpieczeństwo 
żywności; wszystkie komponenty i 
przyrządy na liniach produkcyjnych 
są dokładnie monitorowane, aby 
poprawić bezpieczeństwo produkcji 
i higienę. Higiena jest podstawą 
działalności. Wymagania procesu i 
charakterystyka produktu zawsze 
są brane pod uwagę, aby uzyskać 
najbardziej skuteczne rozwiązanie.

Ammeraal Beltech od wielu lat ustanawia standardy dzięki rozwiązaniom 
służącym higienie. Stałe badania i rozwój dały efekt w postaci projektów 
i produkcji szerokiego asortymentu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 
żywności, np. Solicord paski.

Solicord paski są stosowane w przemyśle spożywczym zamiast tradycyjnych 
warstwowych taśm transportujących. Te ekonomiczne taśmy pracują 
indywidualnie lub w kilku rzędach, jedna obok drugiej i transportują towary 
poziomo, a także w warunkach wznoszących i opadających.

Solicord paski można samodzielnie połączyć w ciągu kilku sekund, unikając 
kosztownych przestojów. Automatyczne wyrównywanie prowadzenia, 
precyzyjny docisk i pozycjonowanie zapobiegają nierównością spoin i 
przedwczesnym nieprawidłowościom taśmy. 

Ogólne dane techniczne
Kształt taśmy okrągła lub trapezoidalna

Materiał termoplastyczny PU lub PES, bardzo sprężysty

Kolory niebieski

Wzmocnienie ze wzmocnieniem lub bez

Powierzchnia gładka lub szorstka

Wytrzymałość duża odporność na rozciąganie, niski poziom rozciągliwości

Odporność na zużycie doskonała odporność na zużycie i ścieranie

Odporność chemiczna odporność na olej, tłuszcz, brud i większość środków chemicznych

Zakres temperatury -30 do +80°C

Tarcie wysoki współczynnik tarcia, doskonałe charakterystyki antypoślizgowe

Standardy żywności EC1935/2004, FDA

Właściwości niewielki hałas

• Doskonałe właściwości topnienia 
materiału pozwalają na łatwe spajanie 
w celu uzyskania taśm bezkońcowych. 
Połączenie ma taką samą odporność i 
jakość jak cała taśma.

• Poręczne maszynki do łączenia 
zapewniają bezpieczne, szybkie i 
łatwe spajanie.

Bezpieczeństwo żywności i higiena

Ręczna zgrzewarka  Zgrzewarka tarciowa 

D
at

e:
 0

7.
20

21

Ta
śm

y 
H

om
og

en
icz

ne
 

Pr
od

uk
cja

 i 
O

bs
łu

ga

Pa
sy

 In
ży

ni
er

yjn
e

Ta
śm

y 
Sy

nt
et

yc
zn

e

Ta
śm

y 
M

od
uł

ow
e

Ta
śm

y 
Be

zk
oń

co
w

o 
Tk

an
e

Porady ekspertów, rozwiązania 
wysokiej jakości oraz lokalny serwis 
dla wszystkich Państwa potrzeb w 
zakresie taśm i pasów.
ammeraalbeltech.com/pl

Ammeraal Beltech
Strażacka 72
43-382 Bielsko-Biała
Polska

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Niniejsze informacje mogą ulec zmianie w związku z ciągłym procesem rozwoju. Spółka Ammeraal Beltech nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
nieprawidłowego wykorzystania powyższych informacji. Niniejsze informacje zastępują informacje podane wcześniej. Wszelkie działania i usługi realizowane 
przez spółkę Ammeraal Beltech podlegają ogólnym warunkom sprzedaży i dostawy stosowanym przez jej spółki operacyjne.

Member of Ammega Group.

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)


