
Ultrafeed 500  
Feederbanden voor vouwkarton

• Uit laboratoriumtesten komt Carmi-
Tech CS20 als nummer 1 naar 
voren vanwege de slijtvastheid 
volgens de normen van ISO 4649.

• Praktijktesten met Ultrafeed 
500 feederbanden toonden 
een 5 tot 10 keer langere 
levensduurverwachting aan.

• Klanten ervaren een toename van 
200 tot 450% in de doorvoer van 
kartonnen sheets op basis van één 
set Ultrafeed 500 banden tussen 
twee vervangingen.

De producten uit de serie Ultrafeed 
500 omvatten het innovatieve 
afdekmateriaal Carmi-Tech CS20 
van Ammeraal Beltech.
De Ultrafeed 500 banden met 
de exclusieve compound Carmi-
Tech overtreffen de prestaties van 
standaardproducten binnen een 
breed aanbod van toepassingen 
voor transportbanden.

Productprestaties 
• Aanzienlijke verbetering van de 

levensduur
• Voortreffelijke grip voor betere 

handling en controle
• Verbeterde invoerconsistentie- en 

precisie
Voordelen
• Langere levensduur van de banden
• Besparing op onderhoudstijd- en 

kosten
Toepassingen
• Feederbanden vouwkarton
• Uiteenlopende feedertoepassingen

Innovation and
Service in Belting



Innovatie & Service met Ultrafeed 500 Serie
Carmi-Tech CS20 deklaagmaterialen zijn leverbaar als gegoten, naadloze constructie voor veel gangbare maten.
Gelamineerde en gelaste constructies zijn beschikbaar voor toepassingen die vragen om speciale maten.

De gegoten, naadloze Ultrafeed 500 toevoerbanden zijn op voorraad in de gebruikelijke standaardmaten. Geef bij 
bestelling s.v.p. artikelnummer, breedte en vereiste dikte aan. Het programma wordt regelmatig uitgebreid met andere 
maten die vaak worden gebruikt in gerelateerde toepassingen.

• Beschikbare lengte: van 940 tot 1525 mm.
• Beschikbare breedte: van 25 tot 64 mm.

Gelamineerde en gekoppelde Ultrafeed 500 feederbanden zijn ook leverbaar voor afwijkende lengten. Geef bij bestelling 
s.v.p. onderstaande gegevens op. Producttoleranties: 
• Breedte en dikte +0/-0.8 mm.
• Lengte +/- 0.4%.

Carmi-Tech CS20

Algemene specificaties

• Natuurlijke rubber compound
• Hardheid: ca. 40 Shore A
• Kleur: lichtbruin
• Treksterkte: 29.7 MPa
• Maximale rek: 694%

Ultrafeed 500 • Gelamineerd/gelast

Bestelinformatie

• Bandlengte binnenomtrek
• Bandbreedte
• Gewenste algehele banddikte (inclusief 

basisband en afdeklaag)
• Gewenste basisband, indien bekend, of 

algemene omschrijving
• Vereiste bandafwerking (bijvoorbeeld eindloos, 

voorbereid, verbinder etc.)
• Type bandondersteuning (glijbed, niet 

ondersteund of rolondersteuning)
• Minimale poeliediameter
• Functie band / soort proces of toepassing
• Details van eventuele speciale eisen 

(perforatiepatronen, V-geleidingen etc.
• Eventueel vereiste speciale toleranties
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Member of Ammega Group.

Vo
l K

un
st

st
of

  
Ba

nd
en

Fa
br

ica
ge

 &
 S

er
vic

e

G
e-

en
gi

ne
er

de
 

Ba
nd

en

Sy
nt

he
tis

ch
e 

Ba
nd

en

Sc
ha

ke
lb

an
de

n

Ei
nd

lo
os

 G
ew

ev
en

 
Ba

nd
en

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.


