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Ultrascreen bånd
Hygiejnisk dræning & tørring 

Ammeraal Beltech er en førende producent 
af proces og transportbånd med et anerkendt 
omdømme for at udvikle innovative løsninger til 
transportbånds applikationer.

I de fleste industrier og specielt i fødevareindustrien, 
har Ammeraal Beltech en indgående know-how og det 
rette produktprogram til at være den perfekte partner.

Med et komplet program af transportbånd er 
Ammeraal Beltech i stand til at levere veldokumenteret 
løsninger til alle transportbånds processer. I forædlingen  
af grøntsager, frugt og fisk er Ultrascreen bånd 
med polyester monofilamenter en veldokumenteret 
løsning.

Ultrascreen bånd produceres med tvær & 
langsgående forstærkninger for øget stabilitet, 
og kan yderligere forsynes med styreprofiler og 
medbringere. 

Egenskaber
•	 Fremragende	dræning	af	væsker
•	 Speciel	non-food	blå	farve
•	 Fremragende	styre	egenskaber
•	 Mulighed	for	mekanisk	eller	svejst	samling
•	 Hårdføre

Produktfordele
•	 Høj	permeabilitet	
•	 Flere	maskestørrelser
•	 Fremragende	non-stick	egenskaber
•	 Rengøringsvenlige
•	 Høj	hygiejniske,	understøtter	HACCP	
•	 Reducerer	produkt	forurening

Typiske applikationer
•	 Dræning
•	 vask	og	skyl
•	 tørring	og	køling
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Ammeraal Beltech er 
medlem af European 
Hygienic Engineering 
& design Group

Fødevaretransportbånd 
overholder 
EU 1935/2004 (10/2011) 
og FDA standarder

T +31 (0)72 57 51 212
F +31 (0)72 57 16 455
info@ammeraalbeltech.com

Disse oplysninger kan undergå ændringer på grund af kontinuelig nyudvikling. Ammeraal Beltech kan ikke holdes ansvarlig for 
forkert brug af ovenstående oplysninger. Disse oplysninger erstatter tidligere udsendte oplysninger. Alle aktiviteter og serviceydelser 
udført af Ammeraal Beltech er underlagt de generelle vilkår og betingelser for salg og levering, som er gældende for selskaberne i 
gruppen.

Global Headquarter:
Ammeraal Beltech Holding B.V.
P.O. Box 38
1700 Heerhugowaard
The NetherlandsTr
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Ekspert rådgivning
Kvalitets løsninger og lokal service, til 
alle Deres bånd behov.
www.ammeraalbeltech.com  En
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Innovation & service inden for transportbånd

Applikationer

Den	mest	anvendte	applikation	af	Ammeraal	Beltech	Ultrascreen	bånd	
er	dræning	og	tørring	af	vaskede	og	skårede	grøntsager.	De	forskellige	
maskestørrelser i leveringsprogrammet sikrer den perfekte løsning for et utal 
af produktstørrelser, som i kombination med et stort åbent areal sikrer det 
højst mulige output.

Ultrascreen bånd anvendes også i køleprocesser, filtrering af brugt 
procesvand, sigtning og presning.

Fødevaresikkerhed

Ultrascreen bånd imødekommer de 
højeste hygiejne krav og er godkendt 
iht.	FDA	og	EU	1935/2004	(10/2011)	
Alle komponenter – polyestervæv  
forstærkninger, medbringer, 
profiler og samling, er alle meget 
rengøringsvenlige og understøtter 
HACCP

2000 µm

Båndene kan forsynes med:
» Medbringere for stigende transport
» Bølgekanter for minimering af produkt 

spild 
»	Styreprofiler	for	bedre	styring
» Alle bånd leveres med lukkede kanter, 

for bedre hygiejne.

Understøtning retursidenUltrascreen bånd med medbringere

Tekniske data
Maskeåbninger 1000,	2000,	3000,	5000	µm	(andre	på	forespørgsel)

Materiale 100%	polyester	monofilament

Farve Blå

Materiale forstærkninger PVC,	Amtel	TPE-E,	EVA

Luft permeabilitet 13700	to	34000	m³/m²/h@100Pa,	afhængig	af	maskestørrelse

Vand	permeabilitet 700	to	2060	mm/s,	afhængig	af	maskestørrelse

Åben areal 25	to	60%,	afhængig	af	maskestørrelse

Maks. bredde 2000	mm

Fødevare	standarder EC1935/2004,	FDA

Egenskaber Afgøres af valgte forstærkninger, medbringere og profiler

1000 µm

5000 µm3000 µm

One-Stop Belt Shop

Proces kendskab Industri og produkt kendskab er grundlaget for en innovativ og 
serviceorienteret organisation.

Alle Deres bånd behov Ammeraal Beltech har udviklet et bredt program af bånd og 
accessoires der understøtter en forbedret hygiejne og assisterer 
bekæmpelsen af fødevarebårne og sygdomsfremkaldende 
bakterier.

Just-in-time levering Worldwide distribution - stort service netværk; faglært personale 
står til rådighed for reparationer og montering af nye transport-
bånd, med professionelt udstyr velegnet til fødevarevirksomheder.

For	at	sikre	Dem	muligheden	for	at	
producere fejlfrie kvalitetsprodukter 
tilbyder	Ammeraal	Beltech	Dem:	Et	
omfattende produktprogram til at 
forbedre produktiviteten, sikkerheden  
og	effektiviteten	i	Deres	industri.


