
PLAT DOOR DE BOCHT MET 
WELLWAIJ RONDKLEDEN

Bent u op zoek naar een rondkleed voor uw rond- of bochttransporteur? Een band 
van uitstekende kwaliteit die, zelfs bij zeer kleine roldiameters, moeiteloos loopt en 
niet gaat ‘golven’ of trekken? Kies dan voor een rondkleed van Wellwaij Belting.    

Wellwaij confectionereert rondkleden op 
maat voor vele soorten rondbochtinstalla-
ties. Voor food én non-food toepassingen  
in verschillende branches, zoals voor de:

• Landbouw (agricultuur)
• Tuinbouw (horticultuur)
• AGF-verwerking
• Verpakkingsindustrie
• Levenmiddelenindustrie
• Logistiek 
• Recycling
 
 
 
 

 
 
Voor elke toepassing de juiste band
Elke industrie en toepassing stelt  
specifieke eisen aan het bandmateriaal 
waar het rondkleed van gemaakt wordt.  
Zo moeten banden in de agrisector geschikt 
zijn voor transport van zwaardere ladingen 
en bestand zijn tegen wisselende  
temperaturen, zuren, vocht en vuil. 
Bloemen en fruit zijn kwetsbaar en moeten 
beschermd worden tegen beschadigingen.  

Deze banden moeten meestal ook een 
bepaalde chemische bestendigheid hebben.  
In de voedingsmiddelenbranche lopen de 
banden soms over zeer kleine  
roldiameters (mesovergangen) en moeten 
ze vaak olie- en vetbestendig,  
niet-aanklevend en goed te reinigen zijn. 
Voor banden in de verpakkingsbranche en 
logistiek hebben we bijvoorbeeld te maken 
met accumulatie en kiezen we voor een 
band met een extra sterke deklaag, hoge 
slijtvastheid en grote inscheurweerstand.  
 
Bovenstaande is slechts een greep aan  
kenmerken waar we mee te maken kunnen 
krijgen. En daarom hebben wij een zeer 
uitgebreid assortiment bandmaterialen 
ontwikkeld, zodat we voor elke toepassing 
de juiste oplossing kunnen bieden. 
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PLAT DOOR DE BOCHT MET 
WELLWAIJ RONDKLEDEN

Oplossing op maat  
Onze rondkleden zijn leverbaar in diverse 
kleuren, hardheden en laagdiktes.  
En afhankelijk van de toepassing kunnen  
we ze voorzien van accessoires, zoals: 

• Profilering
• Morsranden
• Gaten 
• Zeilogen
• Zijgeleidingen
• Etc.  

De mogelijkheden zijn talrijk. 

 
 
 
 
 
 
Nauwkeurig meten en snijden  
Het vervaardigen van rondkleden is  
precisiewerk: vrijwel elk exemplaar is  
uniek en een kleine fout heeft vaak grote  
gevolgen voor de loop van de band.   
Met onze digitale snijmachine  
meten en snijden wij uw rondkleden  
geheel geautomatiseerd aan de hand  
van een AutoCAD tekening.  
 
Het resultaat: een band op de millimeter  
nauwkeurig gesneden die de producten  
moeiteloos door de bocht transporteert.  

Levensmiddelenindustrie 
Ook binnen de levensmiddelenindustrie 
worden onze rondkleden veel gebruikt. 
Deze banden voldoen volledig aan de 
gestelde richtlijnen van de FDA en EU.   
 
Deskundig advies 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact op 
met onze technisch adviseurs.  Ons doel is  
u te helpen aan de best passende oplossing. 
En of het nu een eenvoudige of complexe 
transportband betreft, wij gaan geen 
uitdaging uit de weg!
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VOORDELEN
Oplossingen op maat  
Nauwkeurige meet- en 
snijmethode  
Leverbaar in PVC en PU 
Kunnen eventueel voorzien 
worden van accessoires
Ook voor transport van  
levensmiddelen (FDA/EU)
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