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Lancering van nieuw innovatief 
product uni JCB
Ammeraal Beltech heeft vele jaren ervaring als producent 
van schakelbanden voor de golfkartonindustrie. Dankzij 
vergaande betrouwbaarheid en voortreffelijke service 
heeft Ammeraal Beltech een goede reputatie opgebouwd. 
Niettemin worden van een verantwoordelijke leverancier 
voor de golfkartonindustrie nieuwe invalshoeken verwacht. 
Daarom is een nieuwe productgeneratie ontwikkeld: het uni 
JCB Modular bandsysteem.

Safety First 

De uni JCB schakelband is ontwikkeld mede op basis van 
feedback van medewerkers in de golfkartonindustrie 
die bij hun dagelijkse werkzaamheden over bewegende 
schakelbanden lopen. Deze uni JCB schakelband heeft 
een nieuwe, veilige toplaag met een Y-profiel loopvlak en 
uitstekend zichtbare bandranden.

Alle zaken die de veiligheid van de medewerkers kunnen 
verbeteren, verdienen een hoge prioriteit. Ook gezien de 
toenemende aansprakelijkheidseisen die worden gesteld 
aan fabrikanten en managers, zal de golfkartonindustrie 
het nieuwe uni JCB schakelbandsysteem - een nieuwe extra 
bijdrage aan veiligheid voor de medewerkers - zonder meer 
verwelkomen.

De uni JCB schakelband heeft een heel hoog draag-
vermogen, waardoor transportbandsecties met optimale 
lengte mogelijk zijn en het aantal overgangspunten wordt 
verkleind. Dankzij de combinatie met de nieuwe onderkant 
- met gerond profiel - van de band zijn een soepelere loop 
om de transportrollen en optimale stapelmogelijkheden 
gewaarborgd.



Safe
Walk

with plastic modular beltsWith plastic modular belts in the corrugated 
industry, plant safety is improved.



Bandeigenschappen

4  Hoog draagvermogen, langere transportband-secties, 
minder aandrijfmotoren, minder productovergangen.

4  Hogere stijfheid dan bij uni QNB banden, hoge ladingen 
zakken minder door.

4  Geprofileerde koppelbasis voor meer soepele in-line 
productovergangen.

4  Uniek penvergrendelingssysteem voor gemakkelijke 
installatie van de band.

4  Volledig uitwisselbaar met het uni QNB bandsysteem.

Lagere exploitatie-kosten Safe Walk Efficiency in de fabriek

·  Voor volautomatisch transport van 
stapels golfkarton.

·  Y profile SAFETY bovendeklaag. ·  Veilig en betrouwbaar transport van alle 
golfkartonproducten.

·  Maakt gebruik van tussenvellen 
overbodig voor de meeste 
golfkartonproducten.

·  Goede oppervlaktegrip voor 
voetgangers die oversteken op 
transportbanden.

·  Geen onderlegvel onder gestapeld karton.

·  Geen schade door contactdruk bij 
onderste golfkartonvellen.

·  Goed zichtbare bandranden om de 
bewegingszones aan te geven.

·  Volledig hygiënische contactvlakken; 
geen markeringen op de vellen.

·  Afgeschuinde bandranden voor 
minder struikelrisico. 

·  Vrijwel geen omkijken naar; lage 
onderhoudskosten.

·  Lange levensduur van de band; 
economische transportoplossing.

Ammeraal Beltech Modular – uni JCB

Safety First

Om ongelukken te voorkomen, moeten 
fabrieksmedewerkers veilig kunnen lopen 
in hun dagelijkse werkomgeving. Als de 
risico’s groter dan gemiddeld zijn, moeten 
er speciale voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen. Bewegende transportbanden 
waarop medewerkers moeten lopen in het 
kader van gewone werkprocedures, vragen 
bijzondere aandacht.
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Member of Ammega Group.

... en 150 servicepunten  
op ammeraalbeltech.com

Lokaal contact
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Gedegen advies
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad en service
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Algemene contactgegevens:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@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 - 5743364
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
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