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Premium serie af Ropanyl bånd
Til fødevareindustrien

Vi hæver standarden for bånd til fødevareindustrien
Hos Ammeraal Beltech, har vi arbejdet sammen
med fødevareindustrien i mange år, og vi bruger
vores erfaringer til konstant at forbedre vores
løsninger inden for transportbånd.
Vores velansete Ropanyl serie udvides nu med en
Premium bånd serie; ultra-fleksible, form stabile
bånd med fremragende flosfri egenskaber og
unikke Non-stick overflader .

Vores nye bånd giver dem alle fordelene fra vores
klassiske Ropanyl bånd samt helt nye fordele –
med vores Premium serie, der er opbygget med
et unikt væv samt en helt nyudviklet behandling
af vævet der minimerer risikoen for at båndet
krymper, kan vi hjælpe Dem med at reducere
Deres vedligeholdelses-omkostninger, booste
Deres output, understøtte fødevaresikkerheden
og bevare kvaliteten af Deres produkt.
Uanset om det er håndtering af fødevarer, knivkants transportører eller pakkelinjer, så er vores
nye Premium Ropanyl bånd løsningen

www.ammeraalbeltech.com

Vil De vide mere? kontakt os

Ammeraal Beltech er
medlem af European
Hygienic Engineering
& Design Group

Kontakt Deres nærmeste Ammeraal Beltech lokation
eller besøg www.ammeraalbeltech.com for at finde
Deres lokale servicecenter for mere information.

Fødevaretransportbånd
overholder
EC 1935/2004,
EU 10/2011 og
FDA standarder

Premium fordelene bliver Deres fordele
Krympe-fri – Premium båndene er designet
og produceret specielt så de reducerer
risikoen for at krympe og samtidig bevare
deres styreegenskaber, selv under de mest
udfordrene forhold i fødevareindustrien,
således at Deres transportsystemer fortsætter
med at køre problemfrit og effektivt.

Deres transportbånds løsninger er essentielle for Deres
produktion – med fordelene fra Premium båndene, kan
De køre mere effektivt, produktivt og økonomisk.
Fleksibilitet – Som følge af vores Premium bånds ekstra
fleksibilitet, vil opspændingen og belastningen mindskes
gennem hele Deres transportsystem. Dette reducerer
behovet og omkostningerne til energi, sliddele på
transportører og forlænger båndets levetid.

Non-stick – Premium M1 matte bånd
(med dets lyseblå antimikrobielle belægning for
øget fødevaresikkerhed) har fremragende nonstick egenskaber overfor selv de mest udfordrene
materialer. Båndets non-stick egenskaber sikrer
et renere bånd, ekstra glat overgang ved alle
knivkanter, beskyttelse af Deres produktkvalitet samt
reducering af rengøringstiden.

Holdbarhed – Vores Premium flosfri teknologi betyder at
vores Ropanyl bånd er mere sildstærke end nogensinde,
de holder længere, forbliver intakte længere og giver
oveni en bedre hygiejne ved at reducere kontamineringen
af Deres produkt fra flossede kanter.
Holdbarhedstest af båndkanter testresultat*:

Ammeraal Beltech’s nye Premium serie af
Ropanyl bånd imødekommer eller overgår de
strengeste hygiejnekrav i fødevareindustrien.
Work with the best!
Ropanyl Premium bånd

Tilsvarende bånd fra en
førende konkurrent

*resultatet er fremkommet efter identiske laboratoriumtest
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AS = antistatic, FG = food grade (FDA & EC), M1 = fine matt finish, AM = antimicrobial, NF = non-fray

Ekspert rådgivning
Kvalitets løsninger og lokal service, til
alle Deres bånd behov
www.ammeraalbeltech.com

Global Headquarters:
Ammeraal Beltech Holding B.V.
P.O. Box 38, 1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

Disse oplysninger kan undergå ændringer på grund af kontinuelig nyudvikling. Ammeraal Beltech kan ikke holdes ansvarlig for
T +31 72 575 1212
forkert brug af ovenstående oplysninger. Disse oplysninger erstatter tidligere udsendte oplysninger. Alle aktiviteter og serviceydelser F +31 72 571 6455
udført af Ammeraal Beltech er underlagt de generelle vilkår og betingelser for salg og levering, som er gældende for selskaberne i info@ammeraalbeltech.com
gruppen.

