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EFFICIËNT VERPAKKEN MET
WELLWAIJ TRANSPORTBANDEN

Transportbanden spelen een uitermate belangrijke rol in de kwaliteit en efficiëntie  
van machines in de verpakkingsindustrie. Bent u op zoek naar kunststof transport- 
of procesbanden die een optimale bijdrage leveren aan uw machines binnen deze 
branche? Dan bent u bij Wellwaij Belting aan het juiste adres. 

Op- en afvoeren, juiste grip, optisch 
sorteren, positionering, draaien en 
schuiven van verpakkingen en producten, 
bochttransport, slijtvastheid, kleine 
roldiameters (soepele overnamepunten), 
direct contact met voedingsmiddelen, 
productvriendelijkheid, internationale 
normeringen... Toepassingen en 
eigenschappen waar de constructeur of 
eindgebruiker mee te maken krijgt in de 
verpakkingsbranche. Dit resulteert ook in 
specifieke eisen aan de transportbanden 
die in deze sector gebruikt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Voor de verpakkingsindustrie heeft 
Wellwaij een breed assortiment kunststof 
bandmaterialen. Elk type heeft specifieke 
eigenschappen. Zo hebben we banden met 
unieke weefselconstructies die zelfs in zeer 
vervuilende omstandigheden krimpvrij zijn. 
Maar ook banden voor mesovergangen 
en met een speciale profilering. Uw band 
wordt geheel op maat geconfectioneerd, 
zodat deze optimaal geschikt is voor uw 
machine(s) en toepassing(en).  
 
Het resultaat: u krijgt een transportband 
van uitstekende kwaliteit en volledig 
geoptimaliseerd voor het proces.

 

Wellwaij Belting  
Bordwalserstraat 6
1531 RK Wormer 
+31 (0)75 631 39 17 
wormer@wellwaij.com 
 
Veldweg 35a  
6075 NL Herkenbosch 
+31 (0)475 535 700 
herkenbosch@wellwaij.com
 
www.wellwaij.com 

NIEUW



© Wellwaij Belting, 2018 
Member of YongLi Belting Group

EFFICIËNT VERPAKKEN MET
WELLWAIJ TRANSPORTBANDEN

Oplossingen op maat 
Wellwaij Belting levert transportbanden  
van PVC, PU, PE en siliconen in verschil-
lende laagdiktes en kleuren, zowel voor 
food (FDA/EU conform) als non-food 
toepassingen. De deklaag kan worden 
voorzien van een profilering, zoals: 
• Mattering (optische sorteerders)
• Lengteril 
• Gaasprofiel (Basket weave) 
• Supergrip 
• Versprongen zaagtand

Bovendien is het mogelijk om binnen ons 
R&D Center een uniek/nieuw profiel te 
ontwikkelen.  
 
Accessoires kunnen het transport 
optimaliseren. U kunt hierbij denken 
aan speciale stuurstroken voor kleine 
roldiameters, stuursnaren, meenemers, 
morsranden, zijafdichtingen etc. 
Met onze digitale snijplotter kan de band 
eventueel voorzien worden van gaten. 
Tevens kunnen wij hiermee flappen  
maken in vrijwel iedere gewenste vorm.  
 

 
 
 
 
 

Neem vrijblijvend contact met ons op  
voor meer informatie en deskundig advies. 
Op basis van onze ervaring denken wij 
graag actief en creatief met u mee om  
tot een optimaal resultaat te komen.

 VOORDELEN 
+   Voor vrijwel elke machine  
     een oplossing op maat   
+   Optimaal transport van  
     producten en daarmee een  
     bijdrage aan de efficiëntie van  
     het verpakkingsproces 
+   Oplossingen voor non-food én 
     food (FDA/EU conform)  
     toepassingen.   
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