
Wellwaij Positive Drive, 
de hygiënische transportbandoplossing.

Al decennialang streeft de voedingsmiddelensector ernaar om de  
voedselveiligheidsnormen te optimaliseren, gelijktijdig de productiecapaciteit te 
verhogen en stilstand tot een minimum te beperken. Daarbij legt het toenemende 
bewustzijn over gezondheid, welzijn en duurzaamheid nog meer de nadruk op de  
herkomst en verwerking van voedsel. Veilig en duurzaam voedseltransport betekent het 
elimineren van de risico’s van productverontreiniging en het minimaliseren van het  
gebruik van natuurlijke grondstoffen of chemicaliën. Daarom heeft Wellwaij Belting 
enkele types positief aangedreven transportband in het assortiment opgenomen die de 
hoogste normen van veilig en duurzaam voedseltransport garanderen.

Wellwaij Positive Drive
Een positief aangedreven transportband 
wordt aangedreven door tandwielen die, 
net als bij modulaire banden, aangrijpen 
op de tandconstructie van de band. Elk 
aspect is zo ontworpen dat het maximale 
voedselveiligheid, reinigbaarheid en  
operationele stabiliteit garandeert.  
Bovendien vereist een positief  
aangedreven transportband geen spanning 
om soepel te werken, zonder te springen 
of te slippen. Dit is zeer gunstig voor het 
onderhoud van de transporteur.

Hygiënisch ontwerp
Waar het aandrijfconcept vergelijkbaar is 
met modulaire banden, is er een  
overduidelijk verschil vanuit hygiënisch 
oogpunt. Modulaire banden hebben een 
open structuur, waarbij elke afzonderlijke 
module met een pin is verbonden. Elke 
opening is een mogelijke schuilplaats voor 
bacteriën en schoonmaakinspanningen zijn 
onvoldoende gebleken.  
 
 
 
 

Een positief aangedreven transportband is 
gemaakt van 100% homogeen TPU- 
materiaal en is daardoor volledig gesloten, 
zodat bacteriën zich niet kunnen 
nestelen. Door de eenvoudige en 
effectieve reinigbaarheid bespaart u in tijd, 
water en onderhoudskosten.
 
Oplossingen op maat
Het TPU-materiaal heeft een zeer goede 
chemische bestendigheid, is volledig EU- 
en FDA voedingsmiddelen geschikt en kan 
zelfs worden voorzien van antimicrobiële 
toevoegingen om de groei van bacteriën 
nog verder te voorkomen. Op verzoek zijn 
er ook mogelijkheden omtrent  
deklaagprofilering, lagere  
temperatuurbestendigheid en TPEE- 
alternatieven. Positief aangedreven  
transportbanden zijn verkrijgbaar in 
verschillende diktes, hartafstanden en  
kunnen worden vervaardigd met o.a.  
meenemers, morsranden en perforaties 
om aan al uw eisen te voldoen. 
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Productaanbod

UT50/30 B-G UT25/28 B-M UT25/20 B-M

Materiaal: TPU TPU TPU

Kleur: Blauw Blauw Blauw

Maximum Breedte: 1800mm 1800mm 1800mm

Gewicht: 4,8 kg/m2 4 kg/m2 3 kg/m2

Bovenzijde: Glad Mat Mat

Hardheid: 95 shore A 93 shore A 93 shore A

Basisdikte: 3,0 mm 2,8 mm 2,0 mm

Hartafstand: 50 mm 25 mm 25 mm

Roldiameter/ 
Contrabuiging:

95 / 100mm 57 / 60mm 48 / 50mm

Temperaturen (min/max): -20 °C / +60 °C -20 °C / +60 °C -20 °C / +60 °C

Trekkracht: 6,5 N/mm voor 
2,5% rek

3,0 N/mm voor 
2,0% rek

2,5 N/mm voor 
2,0% rek

Wellwaij biedt momenteel een assortiment van 3 positief aangedreven banden aan met 
bijbehorende tandwielen. Dit wordt binnenkort uitgebreid. Neem contact op met uw  
verkoper voor meer informatie.

Voordelen Wellwaij 
Positive Drive 
 
Eigen fabricage met veelzijdige  
confectiemogelijkheden  
 
De meest hygiënische  
transportbandoplossing op  
de markt 
 
Relatief eenvoudige ombouw  
van modulaire naar positief  
aangedreven transporteurs 
 
Hoge weerstand tegen slijtage  
en scheuren 
 
Uitstekende prijs / kwaliteit 

Innovation Unlimited
www.wellwaij.com

Confectiemogelijkheden:

 

Meenemers &  
Stuursnaren  

Recht /schuin /gebogen, 
met/zonder  

ondersteuning.

 

Eindloos maken 
 

Gelast of met RVS/ 
 kunststof verbinders.

 

Golfranden 
 

Direct gelast op de band, 
zonder voet.

 

Perforaties 
 

Perforeren of frezen 
 door CNC.

 

   Raadpleeg uw  
  contactpersoon voor: 
 
  •   Deklaagprofilering 
  •   Antimicrobiële TPU 
  •   Extra koudebestendige     
       TPU 
  •   TPEE polyester


