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ONAFHANKELIJK CONFECTIE ATELIER
Vanuit onze keuze om als bedrijf u de beste band volgens de toepassing aan te 
bieden werken wij samen met meerdere kwaliteitsleveranciers. Ons standaard 
leveringsprogramma bestaat momenteel uit meer dan 200 verschillende 
bandtypes, tot op 3.500mm breedte. (breder ook mogelijk op aanvraag)
Wanneer wij u een band aanbevelen staan we garant voor onze keuze!

PU TRANSPORTBANDEN
Deze banden zijn tegelijkertijd buigzaam, sterk, vloeistofdicht en slijtvast.  
Deze banden kunnen ook over een mesovergang lopen.  Deze eigenschappen 
maken deze banden zeer geschikt voor de voedingsindustrie.

DIVERSE BANDBEWERKINGEN

EINDLOOS MAKEN
Het eindloos maken van een kunststof transportband kan bij ons of op locatie. 
Wij hebben mobiele persen om banden tot een breedte van 3 meter te lassen.
Een kunststof transportband kan op verschillende manieren eindloos gemaakt worden.  

Alligator

Vingerlas

Anchor

Vinger-lip-vinger

FDA

Afgeschuinde las

 Traplas

SPECIFIEKE BANDEN
- Siliconen transportbanden
- Transportbanden specifiek voor de tabaksindustrie
- Positief aangedreven vol PU banden (VOLTA gencon & food)
- Vilt transportbanden
- Rondbochten
- …

02

03

OPBOUW
Kunststof transportbanden zijn banden die uit kunststoffen samengesteld 
zijn en voorzien zijn van weefselinlagen. 
De bandmaterialen worden toegepast in veel verschillende sectoren en 
industrieën. Ieder materiaal heeft unieke eigenschappen en mogelijkheden.  
De voedingsgeschikte banden voldoen aan de huidige normen, zoals 
FDA-USDA , HACCP, ….

PVC TRANSPORTBANDEN
Deze transportbanden worden in veel lichte tot middelzware toepassingen 
gebruikt.  Bij kunststof transportbanden is het mogelijk om tot 4 weefselinlagen 
te gebruiken en voor verschillende deklagen met profielen te gaan kiezen.  
De loopzijde kan glad zijn, met weefsel of een ruitprofiel. 
Bovendien is het materiaal soepel, goed reinigbaar en makkelijk te bewerken.

STUURSNAREN

V-snaren => trommeldiameter = 6 x snaarhoogte
Bloksnaren => trommeldiameter = 10 x snaarhoogte
P11 stuurstrook => trommeldiameter = 12 x snaarhoogte

MORS-EN GOLFRANDEN

Deze worden vaak gebruikt bij steil transport van goederen. Ook bij een 
zwanenhalstransporteur worden deze gebruikt.  
Ze zijn beschikbaar in verschillende hoogtes en uitvoeringen, ook hier dient 
met rekening te houden met de trommeldiamaters. (Info te verkrijgen op aanvraag.)

MEENEMERS

Deze zijn te verkrijgen in volgende uitvoeringen en formaten:

8x5
10x6
13x8
17x11
22x14
30x16

10x10
15x15
20x15

6x4
8x5
10x6
13x8
17x11
22x14
30x16

Getand

Vol recht 90° Vol schuin 60° Vol geknikt SpecialsWeefselversterkt

BlokGlad Stuurstrook

MINIMALE TROMMELDIAMETER

Hoogte Vol PVC
Weefselversterkt 

PVC

20 mm 50 20

30 mm 75 30

40 mm 100 40

50 mm 125 50

60 mm 150 60

75 mm 185 75

100 mm - 100

120 mm - 120

opmaak 3luik_kunststof-nl.indd   2 5/09/12   16:43



01 04 07

06

05

ONAFHANKELIJK CONFECTIE ATELIER
Vanuit onze keuze om als bedrijf u de beste band volgens de toepassing aan te 
bieden werken wij samen met meerdere kwaliteitsleveranciers. Ons standaard 
leveringsprogramma bestaat momenteel uit meer dan 200 verschillende 
bandtypes, tot op 3.500mm breedte. (breder ook mogelijk op aanvraag)
Wanneer wij u een band aanbevelen staan we garant voor onze keuze!

PU TRANSPORTBANDEN
Deze banden zijn tegelijkertijd buigzaam, sterk, vloeistofdicht en slijtvast.  
Deze banden kunnen ook over een mesovergang lopen.  Deze eigenschappen 
maken deze banden zeer geschikt voor de voedingsindustrie.

DIVERSE BANDBEWERKINGEN

EINDLOOS MAKEN
Het eindloos maken van een kunststof transportband kan bij ons of op locatie. 
Wij hebben mobiele persen om banden tot een breedte van 3 meter te lassen.
Een kunststof transportband kan op verschillende manieren eindloos gemaakt worden.  

Alligator

Vingerlas

Anchor

Vinger-lip-vinger

FDA

Afgeschuinde las

 Traplas

SPECIFIEKE BANDEN
- Siliconen transportbanden
- Transportbanden specifiek voor de tabaksindustrie
- Positief aangedreven vol PU banden (VOLTA gencon & food)
- Vilt transportbanden
- Rondbochten
- …

02

03

OPBOUW
Kunststof transportbanden zijn banden die uit kunststoffen samengesteld 
zijn en voorzien zijn van weefselinlagen. 
De bandmaterialen worden toegepast in veel verschillende sectoren en 
industrieën. Ieder materiaal heeft unieke eigenschappen en mogelijkheden.  
De voedingsgeschikte banden voldoen aan de huidige normen, zoals 
FDA-USDA , HACCP, ….

PVC TRANSPORTBANDEN
Deze transportbanden worden in veel lichte tot middelzware toepassingen 
gebruikt.  Bij kunststof transportbanden is het mogelijk om tot 4 weefselinlagen 
te gebruiken en voor verschillende deklagen met profielen te gaan kiezen.  
De loopzijde kan glad zijn, met weefsel of een ruitprofiel. 
Bovendien is het materiaal soepel, goed reinigbaar en makkelijk te bewerken.

STUURSNAREN

V-snaren => trommeldiameter = 6 x snaarhoogte
Bloksnaren => trommeldiameter = 10 x snaarhoogte
P11 stuurstrook => trommeldiameter = 12 x snaarhoogte

MORS-EN GOLFRANDEN

Deze worden vaak gebruikt bij steil transport van goederen. Ook bij een 
zwanenhalstransporteur worden deze gebruikt.  
Ze zijn beschikbaar in verschillende hoogtes en uitvoeringen, ook hier dient 
met rekening te houden met de trommeldiamaters. (Info te verkrijgen op aanvraag.)

MEENEMERS

Deze zijn te verkrijgen in volgende uitvoeringen en formaten:

8x5
10x6
13x8
17x11
22x14
30x16

10x10
15x15
20x15

6x4
8x5
10x6
13x8
17x11
22x14
30x16

Getand

Vol recht 90° Vol schuin 60° Vol geknikt SpecialsWeefselversterkt

BlokGlad Stuurstrook

MINIMALE TROMMELDIAMETER

Hoogte Vol PVC
Weefselversterkt 

PVC

20 mm 50 20

30 mm 75 30

40 mm 100 40

50 mm 125 50

60 mm 150 60

75 mm 185 75

100 mm - 100

120 mm - 120

opmaak 3luik_kunststof-nl.indd   2 5/09/12   16:43



01 04 07

06

05

ONAFHANKELIJK CONFECTIE ATELIER
Vanuit onze keuze om als bedrijf u de beste band volgens de toepassing aan te 
bieden werken wij samen met meerdere kwaliteitsleveranciers. Ons standaard 
leveringsprogramma bestaat momenteel uit meer dan 200 verschillende 
bandtypes, tot op 3.500mm breedte. (breder ook mogelijk op aanvraag)
Wanneer wij u een band aanbevelen staan we garant voor onze keuze!

PU TRANSPORTBANDEN
Deze banden zijn tegelijkertijd buigzaam, sterk, vloeistofdicht en slijtvast.  
Deze banden kunnen ook over een mesovergang lopen.  Deze eigenschappen 
maken deze banden zeer geschikt voor de voedingsindustrie.

DIVERSE BANDBEWERKINGEN

EINDLOOS MAKEN
Het eindloos maken van een kunststof transportband kan bij ons of op locatie. 
Wij hebben mobiele persen om banden tot een breedte van 3 meter te lassen.
Een kunststof transportband kan op verschillende manieren eindloos gemaakt worden.  

Alligator

Vingerlas

Anchor

Vinger-lip-vinger

FDA

Afgeschuinde las

 Traplas

SPECIFIEKE BANDEN
- Siliconen transportbanden
- Transportbanden specifiek voor de tabaksindustrie
- Positief aangedreven vol PU banden (VOLTA gencon & food)
- Vilt transportbanden
- Rondbochten
- …

02

03

OPBOUW
Kunststof transportbanden zijn banden die uit kunststoffen samengesteld 
zijn en voorzien zijn van weefselinlagen. 
De bandmaterialen worden toegepast in veel verschillende sectoren en 
industrieën. Ieder materiaal heeft unieke eigenschappen en mogelijkheden.  
De voedingsgeschikte banden voldoen aan de huidige normen, zoals 
FDA-USDA , HACCP, ….

PVC TRANSPORTBANDEN
Deze transportbanden worden in veel lichte tot middelzware toepassingen 
gebruikt.  Bij kunststof transportbanden is het mogelijk om tot 4 weefselinlagen 
te gebruiken en voor verschillende deklagen met profielen te gaan kiezen.  
De loopzijde kan glad zijn, met weefsel of een ruitprofiel. 
Bovendien is het materiaal soepel, goed reinigbaar en makkelijk te bewerken.

STUURSNAREN

V-snaren => trommeldiameter = 6 x snaarhoogte
Bloksnaren => trommeldiameter = 10 x snaarhoogte
P11 stuurstrook => trommeldiameter = 12 x snaarhoogte

MORS-EN GOLFRANDEN

Deze worden vaak gebruikt bij steil transport van goederen. Ook bij een 
zwanenhalstransporteur worden deze gebruikt.  
Ze zijn beschikbaar in verschillende hoogtes en uitvoeringen, ook hier dient 
met rekening te houden met de trommeldiamaters. (Info te verkrijgen op aanvraag.)

MEENEMERS

Deze zijn te verkrijgen in volgende uitvoeringen en formaten:

8x5
10x6
13x8
17x11
22x14
30x16

10x10
15x15
20x15

6x4
8x5
10x6
13x8
17x11
22x14
30x16

Getand

Vol recht 90° Vol schuin 60° Vol geknikt SpecialsWeefselversterkt

BlokGlad Stuurstrook

MINIMALE TROMMELDIAMETER

Hoogte Vol PVC
Weefselversterkt 

PVC

20 mm 50 20

30 mm 75 30

40 mm 100 40

50 mm 125 50

60 mm 150 60

75 mm 185 75

100 mm - 100

120 mm - 120

opmaak 3luik_kunststof-nl.indd   2 5/09/12   16:43



ÉÉN BEDRIJF - ÉÉN PARTNER - ÉÉN EN AL SERVICE

TRANSPORTBANDENSERVICE 

KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN

Watermolenstraat 47 
8500 Kortrijk 

Tel. 0032 (0)56/ 35 35 79
Fax 0032 (0)56/ 35 37 81

info@belting.be
www.belting.be

WE HECHTEN ENORM VEEL BELANG AAN EEN ONBERISPELIJKE SERVICE 24/7

08 VOORRAAD VOOR DE VERSCHILLENDE SECTOREN 

opmaak 3luik_kunststof-nl.indd   1 5/09/12   16:42



ÉÉN BEDRIJF - ÉÉN PARTNER - ÉÉN EN AL SERVICE

TRANSPORTBANDENSERVICE 

KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN

Watermolenstraat 47 
8500 Kortrijk 

Tel. 0032 (0)56/ 35 35 79
Fax 0032 (0)56/ 35 37 81

info@belting.be
www.belting.be

WE HECHTEN ENORM VEEL BELANG AAN EEN ONBERISPELIJKE SERVICE 24/7

08 VOORRAAD VOOR DE VERSCHILLENDE SECTOREN 

opmaak 3luik_kunststof-nl.indd   1 5/09/12   16:42


