
Flexam

PVC transportbånd til en bred vifte af applikationer hvor der ikke stilles
specifikke krav til fødevaresikkerhed. Båndene leveres i 1, 2 eller 3 lag
med et bredt udsnit af farver. Vores Flexam transportbånd leveres i mange
versioner for at sikre udvalgte egenskaber tilpasset de enkelte industriers
behov, egenskaberne er mange og kan kombineres.

Nonex

PVC transportbånd dedikeret til fødevareindustrien. Båndene leveres i 1, 2
og 3 lag i farverne hvid og blå.
Vores Nonex transportbånd med olie- og fedtresistente belægninger
opfylder nutidens krav til fødevareproduktion og kan anvendes til adskillige
processer indenfor: kød, fjerkræ, fisk, bagerier, ost etc.

Ropanyl

PU transportbånd til såvel fødevareindustri som almen industri, båndene
leveres i 1 og 2 lag og i et stort udvalg af farver.
Vores Ropanyl transportbånd kan med deres hårdføre PU modstå
store belastninger og benyttes f.eks. på udbeningslinjer, metalbearbejdning
og skærelinjer hvor kravene til hårdføre overflader er markante.
Ropanyl transportbånd er med deres store fleksibilitet ydermere velegnet til
meget små valser og knivkanter, samt transport i kolde miljøer.

Silam

Silikone transportbånd med fremragende non-stick egenskaber til transport
af klæbrige produkter i bagerier, konfekture, etikettering og lignende miljøer.
Vores Silam bånd er ligeledes, afhængig af inderlaget, velegnet i miljøer
med store temperatursvingninger og beholder sin fleksibilitet selv i meget
kolde miljøer.

Styreprofiler monteret på båndets bagside, som en ekstra sikring
for korrekt båndstyring på f.eks. lange smalle transportbånd,
korte overkvadratiske transportbånd, samt transportbånd hvor
sidepåvirkninger kan forekomme. Styreprofilerne kan også monteres
på oversiden som medbringere eller spildkanter.

Styreprofiler

Medbringere bruges ofte i forbindelse med stigende transportbånd,
med en stigning på over 25°. Medbringerne kan monteres
i 90°, 75° eller 60° alt efter type og leveres i pvc og pu.
Typer: Fodløse, med fod og vævforstærket.

Medbringere

Bølgekanter i kombination med medbringere kan øge kapaciteten
ved transport af bulk materiale og leveres med og uden
vævforstærkning.

Bølgekanter

Jens S. tilbyder et bredt udvalg af samlinger tilpasset den aktuelle applikation. Processen udføres primært på 
vores værksteder i Taastrup og Vejle. Endvidere tilbyder vi montering hos Dem med vores transportable presser. 

Herunder ses et udvalg af vores samlingstyper. 

1. Finger over finger samling - 50 x 20
2. Finger samling - 80 x 10 90° og 72°
 Finger samling - 40 x 10 90° og 72°

Mekanisk samling
• Rustfri stål/galvaniseret
• Kunststof

3. SE plast samling (FDA godkendt)
4. Mekanisk samling - A serien fra Flexco
5. Mekanisk samling - RS serien fra Flexco
6. Mekanisk samling - SL serien fra Minet

Samlingsmetoder

Transportbånd

Transportbånd til alle applikationer med fokus på den rigtige
kvalitet til applikationen.

  

 

Montering og Service 24 timer i døgnet
Jens S. Transmissioner tilbyder:

• Montage af transportbånd på lokationen

• Termoplastisk svejsning af PVC, PU og PE

• Forebyggende serviceeftersyn

• Rådgivning og opmåling

Montering på lokationen

Få en serviceaftale nu.
Kontakt os for personlig rådgivning

og bestilling på 70 13 83 33

Vores udstyr er specielt designet til at samle transportbånd på lokation.

• Kort cyklustid, ca. 25 min. eller mindre alt afhængig af transportbåndstype

• Ensartede, pålidelige samlinger

• Mindre krympning af fingre, giver stærkere og fladere samlinger
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Bomuld og polyester bændler bruges primært i vaskeriindustrien,
til strygeruller samt folde og stable maskiner.
Bændlerne kan fås i:
• Bomuld med 2 røde streger
• Bomuld med ekstra forstærket kanter af polyester
• Bomuld med antistatisk tråde
• Bomuld med elastomer og gummi
• Polyester med og uden huller
Bændlerne leverer vi i ruller, eller som færdige bånd i det ønskede mål.

Bændler

Rustfri stål bånd, bruges ofte i produktioner der kræver omhyggelig rengøring,
samt til transport af produkter der kræver opvarmning, tørring, køling
eller frysning, der ikke er muligt med almindelige transportbånd.
Båndene udføres i rustfrit stål der hæmmer angreb og vækst af bakterier,
hvilket gør båndene ideelle for direkte fødevarekontakt.
Båndene kan leveres med:
• Forskellige designs alt efter hvilket produkt der skal transporteres
• Forskellige typer af medbringer
• Sidevægge
• Kanter med kæde, ruller og forstærkning

Rustfri stål bånd

Ultrasync båndene kombinerer fordelene fra vores klassiske PU transportbånd
og tandremme, hvilket gør dem yderst velegnet til f.eks. positioneringsopgaver
inden for fødevareindustrien.
Ultrasync leveres med en T10 fortanding, og kan endvidere forsynes med
medbringere, bølgekanter, huller og styreprofiler.
Fordele:
• Ingen slip
• Fødevaregodkendte
• Olie og fedt bestandige
• Leveres op til br. 1.000 mm.
• Positivt drevet
• Leveres i alle længder

Ultrasync

Med fokus på hygiejnen i fødevareindustrien har Ammeraal Beltech
udviklet et bredt program af AntiMikrobielle bånd, der har bevaret de
velkendte egenskaber fra vores standard fødevarebånd.
Fødevare Sikkerhed Teknologi
Indlejret teknologi baseret på sølv-ioner. De AntiMikrobielle belægninger
afgiver ingen bismag, opfylder internationale standarder og har ingen
migration af additiver. Godkendt iht. EU 10/2011 forordningen. Båndets
øverste belægning består af flere lag, hvoraf det øverste lag ikke indeholder
sølvioner. Ved skader i det øverste lag hæmmer det AntiMikrobielle lag
bakterievæksten.
AntiMikrobielle bånd erstatter ikke en regelmæssig rengøringsprocedure.

AntiMikrobielle bånd

Med fokus på hygiejne tilbyder Jens S. flosfri bånd der minimerer
problemet med flossede båndkanter, samtidig med at båndets kant
forbliver ren under brug. Denne funktion hjælper til mod de kontamineringsrisici
der kan opstå ved slid på båndkanten, hvorfor båndene ofte anvendes
i højrisiko områder indenfor pharma og fødevareindustrien.
Flosfri bånd anvendes generelt hvor det er vanskeligt eller umuligt at
anvende Amseal kantforstærkning. De kan anvendes på selv meget små
valse diametre og produceres til både rulle og plade understøtning.

Flosfri bånd

Kantlukning
Et af vores kantbeskyttelses begreber er Amseal, et pålideligt
beskyttelsessystem der forhindrer båndkanter mod tilsmudsning og
flosning samt forhindrer bakterier i at trænge ind i båndet. Bånd med
Amseal kanter er beskyttet mod alle former for ydre påvirkninger.
Amseal bånd er tilgængelige som standard i:
Nonex (PVC), Ropanyl (PU), Peflex (PE), og Amtel (TPE).

Amseal

Produktprogrammet produceres på Ammeraal Beltechs fabrik i Schweiz,
hvor man i samarbejde med globale maskinproducenter og brugere konstant
udvikler på produkterne for at fastholde sin position blandt verdens
førende leverandører til branchen. Jens S. leverer og servicerer i dag
logistikcentre, rullebane producenter, kartonnage industrien, avistrykkerier,
bogbinderier etc., med remme og bændler fra Rapplon programmet.

Rapplon

Vores rundremme & kileremme produceres i PU og polyester, hvilket gør
dem lette for brugeren at samle.
Den simple og fleksible opbygning af remmene gør dem ideelle til brug i
lette transport applikationer. Remmene produceres i flere hårdheder og
kan endvidere leveres med flere typer af cord forstærkninger, heriblandt
den patenterede svejsbare glasfiber cord.

Svejsbare rundremme & kileremme

Jens S. tilbyder tandremme til transport, lineær-, løfte- og
transmissionsapplikationer.
Tandremmene leveres i 3 hovedgrupper, PU lineær, PU fleks og PU støbt.
Alle typerne kan efterfølgende konfektioneres med belægninger,
fræsninger og huller. PU lineær og PU fleks kan ydermere forsynes med
medbringere og andre former for profiler.

Tandremme

Jens S. tilbyder et bredt udvalg af PTFE produkter til proces industrien.
Vi leverer et stort udvalg af teflontape med og uden klæb, der
efterfølgende kan konfektioneres med huller eller udskæringer. Teflon
tapen kan ydermere leveres som zoneopdelt tape til foliesvejsemaskiner.
Teflon transportbånd tilbydes på basis af glas eller kevlarvæv afhængig af
applikationen, med lukkede overflader eller som maskebånd. 
Transportbåndene kan leveres med forskellige former for samlinger, 
samt forstærkning af kanterne.

Teflon PTFE belagt glas/kevlarvæv

Ammeraal Beltech Modular producerer alle former for modul opbygget
transportbånd, helt nede fra 8 mm. deling til meget små overgange og hele
vejen op til 2,5” deling til automobil industrien.
Produktprogrammet leveres i flere typer af plast, med et stort udvalg af
tilbehør som medbringere, gummi indlæg, sideplader etc.

Modulbånd

Det ultimative bånd - Når hygiejne er i fokus
Soliflex Pro er den nye generation af transportbånd der kombinerer
fordelene fra syntetiske og modulære bånd, i et unikt innovativt produkt.
Soliflex Pro eliminerer flere af de risici der er forbundet med
syntetiske og modulære transportbånd. Båndets selvcentrerende egenskab
sikre båndet mod beskadigede kanter som på syntetiske transportbånd og
den homogene opbygning eliminerer ophobning af restprodukter mellem
pinde og led der kendes fra modulære transportbånd.
Soliflex Pro er baseret på homogene bånd med indbyggede tænder på båndets
underside. Tændernes runde design sammenholdt med de
homogene flader gør båndet yderst rengøringsvenligt.
Soliflex Pro anvendes hvor hygiejne er af yderste vigtighed.

Soliflex Pro

Med et komplet sortiment af transportbånd er Jens. S i stand til at levere
gennemtænkte løsninger til alle bånd processer. Til forarbejdning af
grøntsager, frugt og fisk, er Ultrascreen bånd med polyester
monofilamenter en gennemprøvet løsning. Ultrascreen bånd er fremstillet
med langsgående forstærkninger der giver stabilitet.
Den mest anvendte anvendelse af Ammeraal Beltechs Ultrascreen
bånd er til afvanding og tørring af vaskede friske afskårne grøntsager.
Båndene kan leveres med forskellige maskestørrelser, der giver den
perfekte løsning for alle produktstørrelse, hvilket kombineret med et stort
åbent areal giver det højst mulige produktionsoutput.
Ultrascreen bånd bruges også i køleprocesser, spildevandsrensning,
filtrering og sigtning.

Ultrascreen bånd
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inden for fødevareindustrien.
Ultrasync leveres med en T10 fortanding, og kan endvidere forsynes med
medbringere, bølgekanter, huller og styreprofiler.
Fordele:
• Ingen slip
• Fødevaregodkendte
• Olie og fedt bestandige
• Leveres op til br. 1.000 mm.
• Positivt drevet
• Leveres i alle længder

Ultrasync

Med fokus på hygiejnen i fødevareindustrien har Ammeraal Beltech
udviklet et bredt program af AntiMikrobielle bånd, der har bevaret de
velkendte egenskaber fra vores standard fødevarebånd.
Fødevare Sikkerhed Teknologi
Indlejret teknologi baseret på sølv-ioner. De AntiMikrobielle belægninger
afgiver ingen bismag, opfylder internationale standarder og har ingen
migration af additiver. Godkendt iht. EU 10/2011 forordningen. Båndets
øverste belægning består af flere lag, hvoraf det øverste lag ikke indeholder
sølvioner. Ved skader i det øverste lag hæmmer det AntiMikrobielle lag
bakterievæksten.
AntiMikrobielle bånd erstatter ikke en regelmæssig rengøringsprocedure.

AntiMikrobielle bånd

Med fokus på hygiejne tilbyder Jens S. flosfri bånd der minimerer
problemet med flossede båndkanter, samtidig med at båndets kant
forbliver ren under brug. Denne funktion hjælper til mod de kontamineringsrisici
der kan opstå ved slid på båndkanten, hvorfor båndene ofte anvendes
i højrisiko områder indenfor pharma og fødevareindustrien.
Flosfri bånd anvendes generelt hvor det er vanskeligt eller umuligt at
anvende Amseal kantforstærkning. De kan anvendes på selv meget små
valse diametre og produceres til både rulle og plade understøtning.

Flosfri bånd

Kantlukning
Et af vores kantbeskyttelses begreber er Amseal, et pålideligt
beskyttelsessystem der forhindrer båndkanter mod tilsmudsning og
flosning samt forhindrer bakterier i at trænge ind i båndet. Bånd med
Amseal kanter er beskyttet mod alle former for ydre påvirkninger.
Amseal bånd er tilgængelige som standard i:
Nonex (PVC), Ropanyl (PU), Peflex (PE), og Amtel (TPE).

Amseal

Produktprogrammet produceres på Ammeraal Beltechs fabrik i Schweiz,
hvor man i samarbejde med globale maskinproducenter og brugere konstant
udvikler på produkterne for at fastholde sin position blandt verdens
førende leverandører til branchen. Jens S. leverer og servicerer i dag
logistikcentre, rullebane producenter, kartonnage industrien, avistrykkerier,
bogbinderier etc., med remme og bændler fra Rapplon programmet.

Rapplon

Vores rundremme & kileremme produceres i PU og polyester, hvilket gør
dem lette for brugeren at samle.
Den simple og fleksible opbygning af remmene gør dem ideelle til brug i
lette transport applikationer. Remmene produceres i flere hårdheder og
kan endvidere leveres med flere typer af cord forstærkninger, heriblandt
den patenterede svejsbare glasfiber cord.

Svejsbare rundremme & kileremme

Jens S. tilbyder tandremme til transport, lineær-, løfte- og
transmissionsapplikationer.
Tandremmene leveres i 3 hovedgrupper, PU lineær, PU fleks og PU støbt.
Alle typerne kan efterfølgende konfektioneres med belægninger,
fræsninger og huller. PU lineær og PU fleks kan ydermere forsynes med
medbringere og andre former for profiler.

Tandremme

Jens S. tilbyder et bredt udvalg af PTFE produkter til proces industrien.
Vi leverer et stort udvalg af teflontape med og uden klæb, der
efterfølgende kan konfektioneres med huller eller udskæringer. Teflon
tapen kan ydermere leveres som zoneopdelt tape til foliesvejsemaskiner.
Teflon transportbånd tilbydes på basis af glas eller kevlarvæv afhængig af
applikationen, med lukkede overflader eller som maskebånd. 
Transportbåndene kan leveres med forskellige former for samlinger, 
samt forstærkning af kanterne.

Teflon PTFE belagt glas/kevlarvæv

Ammeraal Beltech Modular producerer alle former for modul opbygget
transportbånd, helt nede fra 8 mm. deling til meget små overgange og hele
vejen op til 2,5” deling til automobil industrien.
Produktprogrammet leveres i flere typer af plast, med et stort udvalg af
tilbehør som medbringere, gummi indlæg, sideplader etc.

Modulbånd

Det ultimative bånd - Når hygiejne er i fokus
Soliflex Pro er den nye generation af transportbånd der kombinerer
fordelene fra syntetiske og modulære bånd, i et unikt innovativt produkt.
Soliflex Pro eliminerer flere af de risici der er forbundet med
syntetiske og modulære transportbånd. Båndets selvcentrerende egenskab
sikre båndet mod beskadigede kanter som på syntetiske transportbånd og
den homogene opbygning eliminerer ophobning af restprodukter mellem
pinde og led der kendes fra modulære transportbånd.
Soliflex Pro er baseret på homogene bånd med indbyggede tænder på båndets
underside. Tændernes runde design sammenholdt med de
homogene flader gør båndet yderst rengøringsvenligt.
Soliflex Pro anvendes hvor hygiejne er af yderste vigtighed.

Soliflex Pro

Med et komplet sortiment af transportbånd er Jens. S i stand til at levere
gennemtænkte løsninger til alle bånd processer. Til forarbejdning af
grøntsager, frugt og fisk, er Ultrascreen bånd med polyester
monofilamenter en gennemprøvet løsning. Ultrascreen bånd er fremstillet
med langsgående forstærkninger der giver stabilitet.
Den mest anvendte anvendelse af Ammeraal Beltechs Ultrascreen
bånd er til afvanding og tørring af vaskede friske afskårne grøntsager.
Båndene kan leveres med forskellige maskestørrelser, der giver den
perfekte løsning for alle produktstørrelse, hvilket kombineret med et stort
åbent areal giver det højst mulige produktionsoutput.
Ultrascreen bånd bruges også i køleprocesser, spildevandsrensning,
filtrering og sigtning.

Ultrascreen bånd
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Flexam

PVC transportbånd til en bred vifte af applikationer hvor der ikke stilles
specifikke krav til fødevaresikkerhed. Båndene leveres i 1, 2 eller 3 lag
med et bredt udsnit af farver. Vores Flexam transportbånd leveres i mange
versioner for at sikre udvalgte egenskaber tilpasset de enkelte industriers
behov, egenskaberne er mange og kan kombineres.

Nonex

PVC transportbånd dedikeret til fødevareindustrien. Båndene leveres i 1, 2
og 3 lag i farverne hvid og blå.
Vores Nonex transportbånd med olie- og fedtresistente belægninger
opfylder nutidens krav til fødevareproduktion og kan anvendes til adskillige
processer indenfor: kød, fjerkræ, fisk, bagerier, ost etc.

Ropanyl

PU transportbånd til såvel fødevareindustri som almen industri, båndene
leveres i 1 og 2 lag og i et stort udvalg af farver.
Vores Ropanyl transportbånd kan med deres hårdføre PU modstå
store belastninger og benyttes f.eks. på udbeningslinjer, metalbearbejdning
og skærelinjer hvor kravene til hårdføre overflader er markante.
Ropanyl transportbånd er med deres store fleksibilitet ydermere velegnet til
meget små valser og knivkanter, samt transport i kolde miljøer.

Silam

Silikone transportbånd med fremragende non-stick egenskaber til transport
af klæbrige produkter i bagerier, konfekture, etikettering og lignende miljøer.
Vores Silam bånd er ligeledes, afhængig af inderlaget, velegnet i miljøer
med store temperatursvingninger og beholder sin fleksibilitet selv i meget
kolde miljøer.

Styreprofiler monteret på båndets bagside, som en ekstra sikring
for korrekt båndstyring på f.eks. lange smalle transportbånd,
korte overkvadratiske transportbånd, samt transportbånd hvor
sidepåvirkninger kan forekomme. Styreprofilerne kan også monteres
på oversiden som medbringere eller spildkanter.

Styreprofiler

Medbringere bruges ofte i forbindelse med stigende transportbånd,
med en stigning på over 25°. Medbringerne kan monteres
i 90°, 75° eller 60° alt efter type og leveres i pvc og pu.
Typer: Fodløse, med fod og vævforstærket.

Medbringere

Bølgekanter i kombination med medbringere kan øge kapaciteten
ved transport af bulk materiale og leveres med og uden
vævforstærkning.

Bølgekanter

Jens S. tilbyder et bredt udvalg af samlinger tilpasset den aktuelle applikation. Processen udføres primært på 
vores værksteder i Taastrup og Vejle. Endvidere tilbyder vi montering hos Dem med vores transportable presser. 

Herunder ses et udvalg af vores samlingstyper. 

1. Finger over finger samling - 50 x 20
2. Finger samling - 80 x 10 90° og 72°
 Finger samling - 40 x 10 90° og 72°

Mekanisk samling
• Rustfri stål/galvaniseret
• Kunststof

3. SE plast samling (FDA godkendt)
4. Mekanisk samling - A serien fra Flexco
5. Mekanisk samling - RS serien fra Flexco
6. Mekanisk samling - SL serien fra Minet

Samlingsmetoder

Transportbånd

Transportbånd til alle applikationer med fokus på den rigtige
kvalitet til applikationen.

  

 

Montering og Service 24 timer i døgnet
Jens S. Transmissioner tilbyder:

• Montage af transportbånd på lokationen

• Termoplastisk svejsning af PVC, PU og PE

• Forebyggende serviceeftersyn

• Rådgivning og opmåling

Montering på lokationen

Få en serviceaftale nu.
Kontakt os for personlig rådgivning

og bestilling på 70 13 83 33

Vores udstyr er specielt designet til at samle transportbånd på lokation.

• Kort cyklustid, ca. 25 min. eller mindre alt afhængig af transportbåndstype

• Ensartede, pålidelige samlinger

• Mindre krympning af fingre, giver stærkere og fladere samlinger

Hørskætten 7, 2630 Taastrup, Tel: +45 7013 8333, info@jens-s.dk

www.jens-s.dk

TRANSMISSIONER A/S
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