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Service in Belting

De nieuwe norm voor de reinigbaarheid
van kunststof schakelbanden



Nieuwe normen voor de reinigbaarheid van 
kunststof schakelbanden

Superieure
voedsel-

veiligheidfood safety
Superior

Aan voedselveiligheid en hygiëne worden steeds hogere eisen gesteld en dat betekent 
dat hygiënische en reinigbare installaties belangrijker zijn  dan ooit. Ammeraal Beltech 
heeft dan ook een revolutionaire nieuwe band ontwikkeld voor het transport van 
niet verpakte voedings-middelen: de uni UCB of UltraClean band. Binnen de sector 
levert deze kunststof schakelband de beste prestaties op het gebied van hygiëne en 
reinigbaarheid. 

De uni UCB staat garant voor ongeëvenaarde voedselveiligheid. De uni UltraClean 
band is, samen met onze UltraClean deelbare tandwielen, de absolute graadmeter voor 
efficiency rondom hygiëne en reinigbaarheid in de voedingsmiddelenindustrie.

De combinatie van productkenmerken staat garant voor 
uitstekende reinigingsprestaties en voedselveiligheid

Minder
reinigings-
middelen

Less
detergent

Minder  
water verbruik

Less
water consumption

Snellere  
reiniging

Minder  
downtime

Lagere 
kosten

Ammeraal Beltech is 
lid van de European 
Hygienic Engineering 
& Design Group

Food Grade banden voldoen 
aan EC 1935/2004 en 
USDA standaarden die u 
ondersteunen met ISO 22000 
(voorheen HACCP) 

VOORDELEN

•  Reinigbaarheid  
= schone band

•  Hybride scharnieren

•  Uitmuntende  
hygiënische prestaties

• Lichtgewicht

•  Uniek lock-pin  
systeem

• Scharnieraandrijving 

•  Geschikt voor  
UltraClean deelbare 
tandwielen

•  Lage exploitatiekosten

•  1 op 1 uitwisselbaar  
met MPB range en 
accessoires

Uitmuntende hgiënische prestaties
De hybride scharnieren laten grote delen 

van de pin van de uni UCB vrij. Dankzij 
deze open structuur wordt vuilophoping 
voorkomen en is de band gemakkelijk te 
reinigen. Tevens wordt water makkelijker 

afgevoerd van de band.

LAGE EXPLOITATIEKOSTEN 

• Gemakkelijke reiniging &  
desinfectie en korte  
reinigingstijden

• Vermindering van  
hoeveelheid water

• Band eenvoudiger te  
handelen bij C.O.P. reiniging 

• Eenvoudige montage en  
demontage van banden  
= minder arbeid

• Gemakkelijk op te tillen voor 
reiniging

• Minder reinigingsmiddelen



Hygiënische Score DTU-test reinigbaarheid
Onafhankelijk bewezen
Op verzoek van Ammeraal Beltech zijn er schoonmaaktesten uitgevoerd voor 
vier banduitvoeringen om de hygiënische prestaties en, in het bijzonder, de 
reinigbaarheid van elke band te testen. Er is een procedure ontwikkeld die is 
afgestemd op een objectieve vervuiling, reiniging en evaluatie van banden met 
verschillende generieke ontwerpen. In afzonderlijke experimenten werden de 
boven- en onderkanten van de banden vervuild. 

De uni UCB presteerde beter dan drie andere banduitvoeringen: 

De uni UCB leverde, ongeacht de vervuilde bandzijde, de beste  
hygiënische prestaties van de vier banden. Tevens was de reinigingstijd bij de uni 
UCB het kortst, ongeacht de zijde waarop de vervuiling was aangebracht.

Score reinigbaarheid

Hogere score =
makkelijker reinigbaar

Type 
banden

Band A Band B uni UCBuni MPB

uni UltraClean deelbare tandwiel 
– Superieur in voedselveiligheid! 
Dit innovatieve tandwiel levert voortreffelijke 
hygiënische prestaties bij veeleisende toepassingen 
binnen de voedingsmiddelenindustrie. Dat is 
te danken aan de unieke productkenmerken 
en de combinatie van alle voordelen van een 
traditioneel tweedelig systeem - gemakkelijke 
installatie en vervanging, minder stilstand en lagere 
onderhoudskosten - met ongekende voordelen ten 
aanzien van hygiëne en reiniging.

Testen van hygiënische prestaties

Reiniging bovenzijde

Reiniging onderzijde

De banden zijn getest 
en geëvalueerd t.a.v. 
hygiënische prestatie in 
twee aandachts- 
gebieden

Center for Hygienic 
Design at the Technical 
University of Denmark
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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 
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


