
Ammeraal Beltech har sat nye standarder inden for 
hygiejne. Vedvarende forskning og udvikling har 
ført til fremstilling af en række hygiejniske fodløse 
medbringere som alle højfrekvens-svejse på båndet. 

Sammenlignet med de konventionelle teknikker giver 
højfrekvens-svejsning en meget stærkere forbindelse 
mellem bånd og medbringer. Disse egenskaber indebærer, 
at bånd med fodløse medbringere er ekstremt velegnede 
til formål, hvor der arbejdes med små valsediametre. 

De højfrekvens-svejsede hygiejniske fodløse medbringere 
kan rengøres grundigt, nemt og hurtigt takket være den 
glidende overgang mellem bånd og medbringer. 

Medbringerne er fleksible og stabile og har sat nye 
standarder inden for transportbåndsudstyr. Disse 
medbringere adskiller sig ved basens unikke udformning, 
der næsten er i en glidende overgang med båndets øverste 
lag.

De fodløse medbringere kan leveres i mange forskellige 
højder, adskillige farver og forskellige materialer, f.eks. 
PVC, TPU og TPE.

www.ammeraalbeltech.com

Fodløse medbringere   
for bedre hygiejne
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Anvendelse

Ammeraal Beltechs fodløse medbringere kan med fordel 
bruges, hvor renhed, hygiejne og små valsediametre er de 
vigtigste faktorer. De fodløse medbringere er velegnede 
inden for fødevareindustrien, som f.eks. 
•	Bagerier
•	Konfekture
•	Kød-, kyllinge- og fiskebehandling
•	 Frugt & grønt behandling
•	Mejerier

Beskyttelse imod mikrober begynder med den rette 
hygiejne og renlighed. De aktuelle rengørings- og hy-
giejneprocesser er stadig ubetinget nødvendige og skal 
opretholdes.

Produktfordele

Grundet det geometriske design og de fysiske egenskaber 
tilbyder fodløse medbringere:

•	 Forbedret hygiejne
› Mere rengøringsvenlige bånd og transportører
› Mindre krydskontaminering
› Lavere bakterieniveau

•	Større fleksibilitet
› Mindre valser
› Færre skader på det transporterede produkt
› Kompakt design

•	Kompakt/moderne transportørdesign
› Forbedret udseende
› Omkostningsbesparende
› Energibesparende

•	Bedre visuelt aspekt
› Moderne design
› Renere maskineri og bånd

•	Omkostningsbesparende
› Mindre materialeforbrug til transportørerne
› Reduceret rengøringstid
› Mindre energiforbrug grundet den lavere vægt

•	 Længere levetid for båndet
› Stærkere, mere fleksible svejsninger

•	Bedre styring
› Renere bånd giver færre båndskader

•	Kan leveres i et bredt udvalg
› Mange forskellige højder
› Mange forskellige materialer
› Kan leveres i adskillige farver

Innovation & service inden for transportbånd

Ammeraal Beltech er 
medlem af European 
Hygienic Engineering & 
Design Group

Fødevaretransportbånd 
overholder 
EC1935/2004 og FDA 
standarder

[1]                   

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 kontinuerlig 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 Headquarters:                
Ammeraal Beltech Holding B.V.
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands
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Ekspert rådgivning
Kvalitets løsninger og lokal service, 
til alle Deres bånd behov.
www.ammeraalbeltech.comEn

de
lø

st
 v

æ
ve

t 
tr

an
sp

or
tb

ån
d

M
od

ul
bå

nd

Ta
nd

re
m

m
e

Fl
ad

re
m

m
e

Fa
br

ik
at

io
n 

&
 

se
rv

ic
e

[2]                                                   
[1] Konventionel medbringer 

[2] Hygiejnisk fodløs medbringer

                                                  


