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Safe
Walk

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



‘Safety is one of our priorities at DS Smith Packaging
…and together with uni JCB, we make it happen’

Lars Riis
Maintenance Manager, DS Smith Packaging

Vores medarbejdere på fabrikken i Grenå går rundt på modulbånd i forbindelse med deres normale arbejdsrutiner. Alt hvad 
vi kan gøre for at øge sikkerheden for vores medarbejdere, får altid høj prioritet her hos DS Smith Packaging. Derfor
valgte vi at bruge det nye uni JCB bånd fra ABM.

Overfladen på uni JCB båndet har en helt speciel Y-profil og det gør båndet skridsikkert for gående arbejdere. Samtidig er der 
yderst på båndet monteret led i en kontrastfarve, hvilket gør det lettere for medarbejderne at se, at båndet bevæger
sig. Detaljerne er altså i top med dette bånd og det understreges yderligere af de svagt affasede ender på uni JCB 
båndmodulerne. Med disse undgår vi, at medarbejderne snubler over eller hænger fast i skarpe kanter – og samtidig også, at
stakkene af pap hænger fast og derved bliver ødelagt.

Det er vigtigt, at vores leverandører er på forkant med den udvikling, der forbedrer medarbejdernes sikkerhed. Derfor er 
den innovative dialog også kernen i samarbejdet med Ammeraal Beltech Modular A/S. Når vi siger ja til at samarbejde med 
Ammeraal Beltech Modular A/S, har vi også mulighed for at påvirke resultatet og få fordele af det.

Vi kan kun sige, at uni JCB båndet til fulde lever op til vore krav og forventninger pga. skridsikkerheden og den iøjnefaldende
orange farve på yderledene. Vi har valgt at samarbejde med Ammeraal Beltech Modular A/S på grund af deres høje 
ekspertise indenfor modulbånd i bølgepapindustrien. Ammeraal Beltech Modular A/S har en førende position på markedet 
og står som garant for pålidelige løsninger og en fremragende service.


