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Inhoud
Kunststof 
transportbanden

Assortiment kunststof transportbanden
Kunststof transportbanden bestaan voornamelijk uit 

PVC/PUR of PE. Daarnaast zijn ze leverbaar in nog meer 

uitvoeringen, namelijk:

• PU banden

• Dwarsstabiele banden

• Supergrip banden

• Olie- en vetbestendig

• Antibacterie transportbanden

• Gaasbanden

• Slijtvast

Kunststof transportbanden
ACB Transportbanden & Onderdelen levert ruim 

200 verschillende bandtypen. Wij kunnen u de perfecte 

band met toebehoren adviseren. Iedere band wordt 

door onze vakkundige medewerkers klantspecifiek 

geconfectioneerd en voldoet aan de strenge productielijnen 

DIN 223102 en ISO 284. Bij ACB hebben we een diversiteit 

aan profielen en samenstelling van band voor elke 

gewenste toepassing. ACB selecteert de transportbanden 

aan de hand van kerngegevens: olie- en vetbestendigheid, 

toplaag boven- en onderzijde, profiel boven en onder, 

hardheid toplaag, totale banddikte, FDA kwaliteit en 

geïmpregneerd onderzijdeweefsel.

Gaasbanden
Gaasbanden worden onder andere ingezet in de 

voedingsmiddelenindustrie om producten te ontwateren

en te drogen na het wassen. Gaasbanden bestaan uit 

hoogwaardig kunststof en zijn voor de stevigheid aan de 

zijkanten voorzien van weefsel inlagen. Gaasbanden zijn 

speciaal voor de agri- en foodsector ook uitvoerbaar met 

zijkanten van vol polyurethaan (PU), zodat bacteriën zich niet 

kunnen nestelen in het weefselpakket.
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Stuursnaren
Stuursnaren voor kunststof transportbanden zijn verkrijgbaar 

in drie verschillenden typen: trapeziumprofiel, blokprofiel of 

rechthoekprofiel. Stuursnaren in wit en blauw zijn geschikt 

voor de voedingsmiddelenindustrie. Stuursnaren in groen 

en zwart leveren topprestaties in de non-food industrie. 

De snaren kunnen functioneren als meenemer om de 

transportband te sturen en om morsen te voorkomen.

Meenemers
Meenemers zorgen ervoor dat losse producten op de 

transportband meegenomen worden en niet van de band 

af vallen. Transportbandmeenemers van PVC en PU (met 

en zonder weefselinlagen) worden in de kleuren blauw, wit, 

groen, petrol en transparant geproduceerd. Meenemers zijn 

na uitvoering zowel olie- en vetbestendig als FDA gekeurd. 

PU-meenemers uit bandmateriaal kunnen recht uitgevoerd 

worden, maar ook met een knik van ca. 60 ° en ca. 80°.

Golfranden
Golfranden, eventueel in combinatie met meenemers, 

zijn uitermate geschikt voor niet-klevende bulkgoederen. 

Ze bieden een oplossing wanneer er sprake is van een 

capaciteits- en/of ruimtegebrek en kunnen, in combinatie 

met meenemers, capaciteit verhogen en ruimte besparen. 

De hoek waaronder getransporteerd wordt, wordt hierdoor 

aanzienlijk vergroot.

Eigen 
confectie

Eigen confectie
ACB beschikt over een eigen confectieafdeling waar rubber en 

kunststof transportbanden, elevatorbanden en rolbekleding 

geconfectioneerd worden. Dit ambacht wordt bij ACB 

Transportbanden & Onderdelen met de hoogste zorgvuldigheid 

uitgevoerd. De transportbanden kunnen worden voorzien van 

een stuursnaar, meenemers en golfranden. Daarnaast  kunnen ze 

zowel in de werkplaats als op locatie eindloos gemaakt worden 

door middel van vulkaniseren, lassen of door toepassing van 

mechanische verbinders.

Volle PU transport-
banden (Mafdel) 

Revolutionair voor de foodsector
Voor de voedingsmiddelenindustrie levert ACB onder andere 

 MAFDEL transportbanden. MAFDEL heeft transportbanden met 

een antibacteriële eigenschap, welke uitermate geschikt zijn voor 

het transporteren van vlees, vis, verse groenten en andere voedings-

middelen. Transportbanden van MAFDEL scoren hoog op het gebied 

van duurzaamheid, reiniging en hygiëne en zijn daarmee revolutionair 

voor de foodsector.

De transportbanden zijn gemaakt van thermoplastische materialen 

en worden zeer goed beoordeeld in de agro- & foodindustrie vanwe-

ge de vele voordelen:

• De transportbanden voldoen aan de strengste Europese en interna-

tionale normen (EC-FDA-EHEDG).

• De transportbanden zijn eenvoudig te reinigen, zonder demontage 

van de transporteurs.

• De transportbanden zijn ondoordringbaar voor bacteriën.

• De transportbanden zijn bestand tegen chemische producten, oliën 

en vetten.

• De transportbanden bestaan uit 1 soort materiaal, wat rafelen en 

productverontreiniging voorkomt.

• De transportbanden zijn waterdicht en bestand tegen rotten.

• De transportbanden kunnen op locatie worden geconfectioneerd,  

waardoor productiestilstand wordt verminderd.

De MAFDEL transportbanden zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, groen 

en blauw. Ze kunnen worden voorzien van schrapers, meenemers en 

golfranden. Ook kunnen wij de aandrijfsprockets erbij leveren.

Antibacteriële transportband 
In het assortiment van MAFDEL zitten onder andere transport banden 

die voorzien zijn van een antimicrobiële behandeling in het polymeer. 

Hierdoor wordt het risico op de groei van bacteriën gereduceerd 

en de ontwikkeling van geur verminderd. De transportband is uniek 

in zijn soort, doordat deze niet is voorzien van weefselinlage. De elasti-

sche band garandeert optimale hygiëne.

Gemakkelijk reinigen
De transportband is behandeld met een speciale antimicrobiële 

coating. Dit remt de groei van bacteriën en voorkomt dat voedings-

middelen aan de band blijven kleven. De transportband is daar-

door eenvoudig en snel te reinigen. Het materiaal is bestand tegen 

 chemische producten, oliën en vetten. Naast een betere hygiëne 

zorgt de band ook voor een besparing op reinigingskosten.
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Rubber 
transportbanden

Rubber transportbanden
Transportbanden gemaakt van rubber presteren uitstekend in 

extreme omstandigheden. Ze worden voornamelijk gebruikt 

op robuuste installaties. De rubber transportbanden zijn 

leverbaar in tal van verschillende maten en profielen, met 

en zonder meenemers. Tevens is er een groot assortiment 

aan geprofileerde transportbanden, zoals chevronbanden, 

leverbaar. Alle rubber transportbanden die wij produceren 

voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen ISO 284 en DIN 22102. 

Met behulp van mobiele persen is het mogelijk om ook op 

locatie de banden te persen.

Assortiment rubber transportbanden
• Chevronbanden / Profielbanden

• Dwarsstabiele banden

• Supergripbanden

• Olie- en vetbestendige banden

• Energiebesparende banden

• Magneet transportbanden

• Vlamdovende banden

• Staalkoordbanden

• Ripstopbanden

• Hittebestendige banden

Elevator-
banden

Olie- en vetbestendige elevatorbanden
De olie- en vetbestendige elevatorbanden zijn van hoge 

kwaliteit en beschikken over een goede belastbaarheid. 

De elevatorband is bestand tegen dierlijke en plantaardige 

vetten, oliën, zuren en alkaliën, en bijzonder geschikt voor 

sojabonen en koolzaadmeel.

Hittebestendig (UHR) elevatorbanden
De hittebestendige uitvoering van de elevatorband is van 

hoge kwaliteit en beschikt over een goede belastbaarheid. 

De elevatorband is gemiddeld olie- en vetbestendig en 

daarmee bestand tegen dierlijke vetten en plantaardige oliën. 

Het product is uitermate geschikt voor het transporteren van 

landbouwproducten als tarwe en mais, veevoer en hout bij 

hogere temperaturen.

Elevatorbanden
Elevatorbanden worden ingezet voor het verticaal 

transporteren van losse materialen, zoals poeders en korrels. 

De elevatorbanden zijn vervaardigd uit een combinatie 

van textiel en rubber en worden voornamelijk gebruikt op 

robuuste installaties bij voedingsmiddelen en diervoeders. De 

banden zijn leverbaar in tal van verschillende maten.

Elevatorband van Y-kwaliteit
Een elevatorband van Y-kwaliteit is een hoogwaardige, 

slijtvaste elevatorband met een zeer hoge belastbaarheid. 

Het product is uitermate geschikt voor het verticaal 

transporteren van zand, kalkmineralen, vetvrije diervoeders, 

grondstoffen en landbouwproducten. Daarnaast presteert de 

Y-kwaliteit band uitstekend voor het transporteren van glas, 

zout, grind, grit en droge chemische producten.
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Schakel-
banden 

Voor iedere situatie
Voor sommige situaties zijn er geen standaard schakel- 

of transportbanden leverbaar die voldoen aan de gestelde

eisen. Om deze reden bieden wij buiten de standaard 

 banden ook maatwerk aan. In dat geval kunnen de banden 

naar klantspecificatie worden vervaardigd. 

In onze werkplaatsen worden banden op de juiste 

lengte en breedte gemaakt. De banden kunnen 

eindloos worden gemaakt door middel van een 

spiraalverbinder of een penverbinding. Schakel-

banden kunnen tevens worden  uitgerust 

met accessoires zoals meenemers, 

 stuursnaren en golfranden. 

Kunststof Schakelbanden
ACB Transportbanden & Onderdelen levert en installeert 

kunststof schakelbanden voor diverse toepassingen. 

Schakelbanden worden veelvuldig toegepast in de 

voedingsmiddelenindustrie. Met de schakelbanden is het 

mogelijk om zowel rechte stukken als bochten te maken 

binnen dezelfde transporteur. De banden kunnen worden 

voorzien van kunststof meenemers.

Modulaire transportbanden
We beschikken over een uniek pakket modulaire 

schakelbanden van kunststof. Door een intelligente koppeling 

van modules bieden deze banden de perfecte oplossing 

voor ieder intern transportsysteem.  We adviseren  graag 

welke transportband past bij uw wensen en behoeften.

Specials

PFTE Teflon
PTFE banden zijn transportbanden vervaardigd uit 

met PTFE geïmpregneerd glas- of Kevlarweefsels. 

Deze transportbanden kunnen zeer hoge en zeer lage 

temperaturen aan. ACB Transportbanden & Onderdelen 

levert en installeert PTFE transportbanden voor diverse 

toepassingen. 

PFTE banden worden veelvuldig toegepast in de 

voedingsmiddelen- en textielindustrie. In de voedings-

middelenindustrie worden ze voornamelijk toegepast voor 

de verwerking van vlees- en visproducten. Bijvoorbeeld 

tijdens het bakken van vlees en vis of tijdens het conserveren 

daarvan. Daarnaast kunnen processen als grillen, bakken, 

invriezen en drogen dankzij een PTFE transportband op een 

efficiënte wijze gebeuren.

Omdat wij banden leveren die in onze eigen werkplaats op 

maat gemaakt worden, zijn de banden in iedere uitvoering 

en in alle lengten en breedtes leverbaar. Indien gewenst, kan 

de PFTE transportband eindloos gemaakt worden of voorzien 

worden van een demontabele verbinding. 

De PTFE transportband kan gemaakt worden uit een 

PTFE glasweefsel- of Kevlar materiaal met een gesloten 

weefselstructuur of uit een open gaasweefsel, afhankelijk 

waarvoor u de PTFE transportband wil inzetten.

Zeefbanden, grillebanden en spijlenbanden
In de land- en tuinbouw, visserij en industrie worden 

zeefbanden gebruikt tijdens het oogsten en om producten te 

reinigen alvorens ze verwerkt worden. ACB levert zeefbanden, 

spijlenbanden en gaasbanden in alle denkbare maten en 

afmetingen. Daarnaast leveren we alle toebehoren zoals 

steunrollen, keerrollen en aandrijfwielen. Zeefbanden en 

toebehoren worden voorzien van een beschermende coating 

en zijn uiterst duurzaam en onderhoudsvrij. Desgewenst 

worden zeefbanden op maat gemaakt.
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Aandrijftrommels & 
keertrommels

POM is een zeer harde en vormvaste kunststof. Dit  heeft 

uitzonderlijke veerkrachtige kwaliteiten waardoor het 

zware stoten en trillingen absorbeert. POM plaat en staf - 

polyacetaal is bovendien goed mechanisch te bewerken 

en is bestand tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen. 

Bovendien zijn er aandrijf- en keertrommels leverbaar waarbij 

de as geborgd wordt door middel van een klembus. Het is 

mogelijk om keertrommels en keerrollen te bekleden met 

frictiemateriaal om te voorkomen dat de transportband 

gaat slippen.

Aandrijftrommels & Trommelmotoren
Bij ACB Transportbanden & Onderdelen worden 

aandrijftrommels en aandrijfrollen geheel klantspecifiek 

geproduceerd. De trommels kunnen zowel in gebolleerde als 

in vlakke uitvoering worden gemaakt, in een stalen gelaste 

en een RVS variant. Bovendien zijn aandrijf- en keertrommels 

leverbaar waarbij de as geborgd wordt door middel van een 

klembus. Om slippen van de transportband te voorkomen, 

wordt in de meeste gevallen de aandrijftrommel bekleed 

met frictiemateriaal. Tevens levert ACB trommelmotoren in elk 

gewenste uitvoering.

Rollen

Draagrollen, ondersteuningsrollen
ACB levert en installeert rollen van diverse materialen voor 

transportbanden. Als vervanging van de oude rollen of 

voor complete nieuwe installaties. Rollen zijn leverbaar in 

verschillende materialen, namelijk: staal, RVS, aluminium 

en kunststof. ACB beschikt over een ruim assortiment 

aandrijfrollen, keerrollen, stuurrollen en ondersteuningsrollen 

die gebruikt worden voor het goed te laten functioneren van 

een transportband

Deskundig advies en montage
De keuze van rollen is uitermate belangrijk en voor iedere 

toepassing anders. De keuze voor de juiste rol voorkomt 

scheeflopen en onnodige slijtage aan de transportband 

en de transportbandrol. Onze medewerkers geven advies 

over de beste keuze voor iedere toepassing. Tegen slip en 

onnodige slijtage wordt een rol in veel gevallen bekleed. 

De montageteams van ACB kunnen rollen installeren 

of vervangen op locatie. Door de grote voorraad rollen, 

mogelijkheden om zelf te monteren en de 24 uur per dag, 

7 dagen per week service kan ACB snel en flexibel inspelen 

op de wensen van de klant.

Trogstellen
In veel gevallen worden rollen voor transportbanden op 

trogstellen gemonteerd. Trogstellen kunnen los of compleet 

met trogrollen aangeleverd en/of gemonteerd worden. 

De trogstelrollen kunnen zowel in kunststof als in blank 

staal, verzinkt of rvs uitgevoerd worden. Bovendien kunnen 

trogstellen voorzien worden van een EPOXY-coating in de 

gewenste RAL-kleur. ACB levert tweedelige- en driedelige 

trogstellen. Rollen kunnen worden bekleed ter voorkoming 

van slippen en slijtage. Het bekleden van de rollen doen 

wij in eigen huis waardoor wij snel en flexibel onze klanten 

kunnen bedienen.

Keertrommels
Keertrommels en keerrollen worden bij 

ACB Transportbanden & Onderdelen geheel op 

maat gemaakt voor elke specifieke toepassing. 

Keertrommels en keerrollen kunnen zowel 

in vlakke als gebolleerde versie worden 

uitgevoerd en zijn leverbaar in staal, 

RVS en POM. 
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Schrapers

Bandafschrapers
ACB heeft een groot assortiment bandafschrapers voor 

toepassingen in de agro- en foodsector. Het transporteren 

van bepaalde vaste stoffen kan zorgen voor vervuiling van de 

transportband. De mate waarin vocht aanwezig is, kan ervoor 

zorgen dat een vaste stof aan de band plakt. Een aangehecht

product aan de transportband zorgt, behalve voor vervuiling, 

ook voor een slechtere functionaliteit van de transportband 

en verlaging de capaciteit. Het aangehechte product kan 

ophopen en ongewenste klonten veroorzaken.

Om de transportband te reinigen, worden schrapers 

toegepast om de aangehechte deeltjes van de band te 

verwijderen. De transportband blijft schoon, wat bevorderlijk 

is  voor de levensduur. Tevens wordt er bespaard op 

schoonmaakkosten, waardoor er minder product verloren 

gaat. Het product dat van de band wordt geschraapt, 

komt op een tweede transportband en gaat terug 

het proces in.

Assortiment schrapers
• Kopschrapers

• Lijstschrapers

• Reinigingsborstel

• Lamellenschraper

• Ploegschraper

• Diagonale ploegschraper

• Secundaire schraper

Deskundig advies en montage
De keuze van het type schraper is uitermate belangrijk en 

afhankelijk van het type transportband en het product. ACB 

Transportbanden & Onderdelen geeft vrijblijvend advies 

over welke bandafschraper het beste past in uw specifieke 

toepassing. Onze vakkundige monteurs installeren de 

schraper en stellen deze af voor een zo efficiënt mogelijke 

werking.

Afdichting &
bekleding

Door de aandrijftrommel van keramische 

trommelbekleding te voorzien, wordt de grip aanzienlijk 

vergroot. Hierdoor worden slip en onnodige slijtage 

van de transportband voorkomen. De bekleding biedt 

een betere bescherming voor de band waardoor de 

levensduur verlengd wordt.

Kantafdichtingen
Voor het afdichten van kantgeleidingen langs 

transportbanden en bij op- en overstortpunten, heeft ACB 

transportbanden diverse soorten en maten kunststoffen 

op voorraad. De keuze voor een goede afdichting is 

afhankelijk van de situatie en de te transporteren producten. 

De kantafdichting kan gemonteerd worden op zowel 

kunststof als rubber transportbanden. ACB levert hoge 

kwaliteit slijtvaste kantgeleidingen voor diverse toepassingen

ETR, Laminop & Keramische bekleding
Rol- en trommelbekleding zorgt voor de juiste grip 

tussen de aandrijftrommel en de transportband. 

Bij koude temperaturen is het mogelijk dat de bekleding 

op de aandrijftrommel onvoldoende grip heeft om 

de transportband voort te stuwen. Als gevolg hiervan 

ontstaat slip. De aandrijftrommel slipt op de transportband 

waardoor de transportband niet meer goed functioneert. 

Om dit probleem op te lossen heeft ACB Transportbanden & 

Onderdelen keramische, laminop en ETR trommelbekleding 

in het assortiment. 
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Bandoverkappingen beschermen ook de transportband, 

de rollen, de schrapers en de lagers. Ze kunnen eenvoudig 

worden geopend zodat de transportband tijdig 

geïnspecteerd en onderhouden kan worden.

Specificaties bandoverkappingen:
• Brandwerend volgens DIN-norm 4102

• Slagvast volgens DIN-norm 7748

• Stabiliteit volgens DIN-norm 16929

• Onderhoudsvrij

• Licht gewicht

• Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te openen

Band-
overkappingen

Bandoverkappingen
Bandoverkappingen voorkomen dat producten 

worden beïnvloed door factoren van buitenaf. 

Regen of tempratuurwisselingen kunnen de handeling 

van producten in de weg staan of zelfs de kwaliteit 

beïnvloeden. Bandoverkappingen zijn leverbaar in kunststof, 

staal, aluminium, RVS, corrosie werend materiaal of een 

lichtgewicht afdekzeil. Metalen bandoverkappingen zijn 

stevig, zelfdragend en onderhoudsvrij. De overkappingen 

kunnen worden afgewerkt met een beschermende 

coating en kleur naar keuze. ACB biedt duurzame en veilige 

bandoverkappingen die temperatuur- en weerbestendig, 

flexibel en niet brandbaar zijn. ACB kan  overkappingen 

leveren die worden voorzien van extra koeling of 

ontwatering van producten tijdens het transport.

CIP (Clean In Place) overkappingen worden 

toegepast in industrieën met hoge 

bacteriële producteisen, zoals de 

levensmiddelenindustrie.

Band-
wegers

Verschillende modellen
• Opbouw bandtransporteur (trogstellen, frame werk, 

vlakke rollen)

• Capaciteit in kg/uur of ton/uur

• Bandsnelheid

• Opvoerhoek transportband

• Gevraagde nauwkeurigheid

Bandwegers
Voor het dynamisch wegen van producten op de 

transportband heeft ACB verschillende bandwegers in haar 

leveringsprogramma voor kunststof en rubber. Op basis van 

gegevens vanuit de bandwegers kunnen de prestaties van 

de processen in kaart worden gebracht en indien nodig 

bijgestuurd worden. 

Een bandweger bestaat uit een weegframe dat 

in de transportband wordt gemonteerd, een 

bandsnelheidsopnemer en een weegprocessor die de 

signalen (gewicht en snelheid) verwerkt tot kg/uur of ton/

uur en een totaaltelling in kg of ton. De gegevens kunnen 

analoog (4-20mA) of middels een fieldbus (bv Profibus of 

Profinet) in een PLC worden ingelezen. 

In de meeste gevallen kan een bandweeg frame eenvoudig 

op elke transporteur worden gemonteerd met minimale 

wijzigingen aan de transporteur zelf. Het weegframe wordt in 

de transporteur geïntegreerd.
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Zwaartekrachtrollenbaan
Een niet-aangedreven rollenbaan wordt ook wel 

een zwaartekrachtrollenbaan of ‘gravity conveyor’ 

genoemd. Doordat de rollenbaan onder 

een bepaalde hoek wordt gezet, rollen de 

producten automatisch naar het laagste 

punt. Een zwaartekrachtrollenbaan is zeer 

efficiënt en energiebesparend.

Rollenbanen
Een rollenbaan is uitermate geschikt voor het automatisch 

transporteren van bijvoorbeeld dozen, kratten en pallets. 

Ook tussen twee processen, bijvoorbeeld tussen het 

verpakken en het coderen van pallets, zijn rollenbanen 

zeer geschikt.

Aangedreven rollenbaan
Een aangedreven rollenbaan is geschikt voor het intern 

transporteren van dozen, kratten en pallets. De rollen worden 

aangedreven door een elektromotor. De overbrenging van 

de elektromotor naar de rollen is mogelijk door middel van 

bijvoorbeeld een ketting of een rondsnaar.

Rollen-
banen

Harmonicarollenbaan
Een harmonicarollenbaan wordt veel ingezet bij het laden 

en lossen van producten. Doordat de rollenbaan op een 

harmonicaframe is gebouwd, is deze gemakkelijk in lengte 

te verstellen. Een harmonicarollenbaan is flexibel in zowel 

lengte als vorm. Het is mogelijk om bochten te maken. 

Een harmonicarollenbaan is uitvoerbaar als zelf aangedreven 

rollenbaan of niet-aangedreven rollenbaan.

Zelf configureren
Via de website van ACB Transportbanden & Onderdelen is het 

mogelijk om zelf uw transportband te ontwerpen. De gratis 

transportband configuratortool is gebruiksvriendelijk en tijd- 

en kostenbesparend. In een handomdraai ontwerpt u een 

transportbandsysteem, aangepast op uw specifieke toepassing. 

De configurator werkt uitstekend voor bedrijven actief in de 

Food en Logistieke sector waar veel met verpakkingen, dozen 

en pakketten wordt gewerkt. 

Configureer uw transportband installatie in slechts enkele 

stappen. 

Configureer in 5 stappen 
1 Ga naar www.acb-transportbanden.nl, scoll naar beneden 

en klik op ‘start de configurator’. 

2 Maak een account aan of log in met uw login gegevens.

3 Selecteer het type band, de afmeting en het gewenste CAD 

formaat. Vul in: De gewenste lengte, breedte, bandsnelheid, 

het gewicht, et cetera 

4 De configurator controleert het door u samengestelde 

transportband systeem op haalbaarheid en benodigd 

vermogen 

5 Download een PDF file, CAD file, 3D layout of vraag 

een offerte aan en bestel direct uw eigen transportband

Direct bestellen
Met de transportband configurator kunt u transportbanden, 

table-top transportbanden en mat-top transportbanden 

configureren. Nadat het ontwerp uw goedkeuring heeft is het 

mogelijk om met één druk op de knop het door u ontwikkelde 

modulaire transportband systeem te bestellen.

Voordelen
• Kostbare tijd en enginering kosten worden gespaard

• U maakt zelf een transportband installatie geheel naar wens in 

enkele minuten

• De kans op fouten in het ontwerp wordt aanzienlijk lager door 

modulaire componenten

• Modulair op te bouwen

• Direct een 3D layout met CAD tekeningen (zonder engineering 

kosten)

• Direct een offerte en de mogelijkheid om direct te bestellen bij 

ACB Transportbanden & Onderdelen (minder productiekosten)

Configurator 
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Table-Top-Conveyor
Table-top-conveyor-systemen worden uitgevoerd met 

een nauwsluitende, multiflex kunststof kettingbaan. Met 

de kettingbaan is het mogelijk om rechte, horizontale en 

verticale bewegingen te maken. Daarnaast is het mogelijk om 

scherpe bochten te maken, waardoor vloeroppervlak wordt 

bespaard en operators makkelijker bij het transportsysteem 

kunnen. De table-topconveyor is eenvoudig te monteren en 

onderhouden. Het transportband systeem is modulair op te 

bouwen zodat het te allen tijde uitgebreid en gewijzigd kan 

worden.

Mat-Top-Conveyor
Het mat-top-transportsysteem is een flexibele en 

effectieve oplossing voor het transporteren van grote 

en volumineuze producten. De brede transportband 

kan worden geleverd in componenten, in 

modules of als een compleet systeem. 

Het systeem is zeer flexibel. Standaard zijn 

mat-top-conveyors leverbaar in L-, S-, 

C-vorm en als rechte conveyor

Transportsystemen zijn duurzaam en toepasbaar voor 

vrijwel iedere industriële toepassing. De modulaire transport 

systemen zijn uitermate geschikt voor producttransport 

in beperkte ruimte. Ze zijn gemakkelijk te installeren en 

kenmerken zich door hun gebruiksvriendelijkheid. 

Kettingbaan 
Een kettingbaan of kettingtransporteur wordt ingezet voor 

het intern transporteren van goederen door middel van 

een ketting. Het voordeel van een kettingtransporteur is 

dat deze hoge gewichten probleemloos kan transporteren. 

Daarnaast is er een hoge mate van nauwkeurigheid op 

gebied van positionering te bereiken. Kettingbanen zijn 

leverbaar met 2 of 3 sporen en verkrijgbaar in staal en RVS 

uitvoeringen.

Systemen

Preventief en periodiek onderhoud
Het doel van een Service Level Agreement (SLA) is om 

periodiek onderhoud uit te voeren om te voorkomen dat een 

productielijn onverwacht stilvalt als gevolg van achterstallig 

onderhoud. Van tevoren wordt vastgelegd welk periodiek 

onderhoud uw transportband of transportbandinstallatie 

nodig heeft binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode. 

Door machines en installaties preventief te onderhouden, 

wordt bespaard op onderhoudskosten en wordt onnodige 

stilstand van uw productie voorkomen. ACB biedt de 

mogelijkheid om het complete onderhoud, of een deel 

daarvan, uit te voeren. Alle afspraken worden vastgelegd 

in een Service Level Agreement.

Service

3 servicelocaties
Service is een van de kernwaarden van ACB Transportbanden 

& Onderdelen. We werken vanuit meerdere locaties in 

Nederland en België.

We kunnen dus altijd snel ter plaatse zijn. 

Onze servicemonteurs werken oplossingsgericht en zijn 

flexibel en klantvriendelijk. We staan altijd voor  u klaar 

om storingen zo snel mogelijk op te lossen en stilstandtijd 

zo veel mogelijk te beperken.

24 uur per dag, 7 dagen per week
De servicemonteurs van ACB zijn 24 uur per dag, 7 dagen per 

week bereikbaar voor storingen aan transportbanden. 

Onze monteurs kunnen een transportbandinstallatie 

zowel mechanisch aanpassen, onderdelen vervangen als 

transportbanden op locatie op de juiste lengte vulkaniseren. 

Kortom, één aanspreekpunt voor alle storingen en het gehele 

onderhoud!
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Periodiek onderhoud
De inspectie/onderhoudsbeurt wordt minimaal jaarlijks

uitgevoerd. De inspectie/onderhoudswerkzaamheden 

zullen

plaatsvinden op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.

De (wacht)tijd voor de ACB monteur die 

noodzakelijk is voor het toegang krijgen tot 

de installatie, is niet gecalculeerd in de 

servicetarieven en zullen als extra worden 

berekend.

Inspectief onderhoud
Bij inspectief onderhoud worden de ACB transportbanden 

geïnspecteerd. Er wordt dan gekeken naar de staat van de 

onderdelen. U ontvangt aansluitend onze rapportages. Indien 

noodzakelijk worden kleine reparaties en smeringen verricht.

Een inspectie/onderhoudsbeurt bestaat minimaal uit:

• Grondig inspecteren van het systeem op slijtage en 

deugdelijkheid.

• Smeren van belangrijke punten.

• Uitvoeren van kleine reparaties.

• Schoonmaken van de aandrijfcomponenten.

• Bevestiging van de bewegende delen natrekken.

• Rapportage.

Preventief onderhoud
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom voeren we ook 

graag preventief onderhoud uit. Preventief onderhoud heeft 

als doel om te voorkomen dat de productie onverwacht 

stilvalt als gevolg van achterstallig onderhoud. Dit 

bespaart kosten op verschillende manieren. Zo is er geen 

productieachterstand en zorgt vroegtijdige vervanging voor 

minder slijtage aan de transportbandonderdelen.

Onderhoud Groothandel

Bevestigingsmaterialen, gereedschappen,
fittingsmateriaal, hydrauliek en 
pneumatiek
In onze technische groothandel beschikken we over een ruim 

assortiment aandrijftechniek zoals motoren, motorreductoren, 

kettingen, en V-snaren. Daarnaast hebben we een ruim 

assortiment lagers, bevestigingsmaterialen, gereedschappen, 

fittingsmateriaal, elektromateriaal, hydrauliek en pneumatiek. 

Met behulp van deze grote voorraad zijn wij in staat om 

snel spare parts en parts voor service te leveren. In de 

winkel kunt u terecht voor deskundig advies op gebied van 

transportbanden en transportbandinstallaties. Desgewenst 

worden onderdelen op locatie bezorgd. 

De openingstijden van de winkel zijn:
Maandag 8.00-17.00 uur

Dinsdag 8.00-17.00 uur

Woensdag 8.00-17.00 uur

Donderdag 8.00-17.00 uur

Vrijdag 8.00-17.00 uur

Onderdelen voor transportbandinstallaties
Naast transportbanden levert ACB ook onderdelen en 

toebehoren voor transportbandinstallaties. We hebben een 

ruim assortiment schrapers, rollen, trogstellen, impact bars 

et cetera. Voor diverse toepassingen adviseren wij de juiste 

producten.
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NotitiesTotaal-
leverancier

ACB de toonaangevende 
transportbandenspecialist 

Met ruim 25 jaar ervaring durven we zeker te zeggen dat we 

dé specialist zijn op het gebied van transportbanden, service 

en onderhoud. We ontwerpen, ontwikkelen, confectioneren, 

monteren en onderhouden alle denkbare banden.

ACB Transportbanden & Onderdelen beschikt over:

• Een deskundig team dat u kan begeleiden in projecten

• Eigen confectiehallen voor rubber en kunststof banden

• Een eigen serviceafdeling

• Een eigen technische groothandel met eigen voorraad 

Daardoor kunnen we iedere gewenste transportband 

leveren voor elke denkbare toepassing, geheel afgestemd 

op uw specifieke behoeften. Kwaliteit en service staat bij 

ACB hoog in het vaandel. Ook kunt u bij ons terecht voor 

losse onderdelen, service en onderhoud van uw bestaand 

transportbandsysteem. 

Kortom; de toonaangevende totaalleverancier van 

transportbanden en toebehoren. 

Advies
Met onze kennis van transportbanden geven we 

graag advies bij de ontwikkeling en realisatie 

van nieuwe transportbanden. Wij begeleiden 

graag bij belangrijke keuzes tijdens de 

ontwikkeling en kunnen de nodige 

berekeningen uitvoeren op gebied 

van bijvoorbeeld transportband 

capaciteit, motorvermogen en 

maatvoeringen. Bij het advies 

wordt rekening gehouden 

met onder andere 

machine richtlijnen, 

veiligheidsregels 

en hygiëne 

regelgeving.
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Over ACB

Molenbosweg 33, 2990 Loenhout

T +32 (0)38 - 08 02 78

info@acb-transportbanden.be

www.acb-transportbanden.be 

Ambachtstraat 3, 7041 GS ’s-Heerenberg

T + 31 (0)314 - 32 34 74

info@acb-transportbanden.nl

www.acb-transportbanden.nl 

Stationsstraat 125, 5963 AA Horst

T + 31 (0)77 - 398 44 16

info@acb-transportbanden.nl

www.acb-transportbanden.nl

ACB Transportbanden & Onderdelen levert, monteert 

en onderhoudt transportbanden, rollenbanen en 

transportsystemen. Daarnaast bieden wij 24/7 service 

op alle transportbandinstallaties. Dit doen we vanaf 

3 locaties, namelijk 2 in Nederland; Horst en ‘s-Heerenberg 

en 1 in België; Loenhout. Er is altijd een servicemonteur 

bij u in de buurt! 

In Horst heeft ACB een Technische Groothandel 

met meer dan 30.000 voorraadartikelen op het gebied van 

transportbanden en rollenbanen, maar ook technische 

onderdelen, gereedschappen en veiligheidsartikelen.

Wat u van ons mag verwachten:
Betrouwbaar: no nonsense, betrokken, afspraak is afspraak.

Service: snel ter plaatse, flexibel, oplossingsgericht, 

klantvriendelijk, 24/7-service.

Klantgericht: proactief meedenken, passende oplossing 

bieden, juiste prijs/kwaliteit verhouding.

Innovatie: innovatieve oplossingen en beste 

beschikbare technieken.

Vakkundig: gecertificeerd, gemotiveerd, 

ervaren en gediplomeerd.

Professioneel: gestructureerd.

Horst

’s-Heerenberg

Loenhout
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