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Deskundig advies en montage
De keuze van rollen is uitermate belangrijk en voor iedere 
toepassing anders. Keuze voor de juiste rol voorkomt 
scheeflopen en onnodige slijtage aan de transportband 
en de transportband rol. 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 24 uur per dag, 7 
dagen per week service kan ACB snel en flexibel inspelen 
op de wensen van de klant. 

Transportbanden Rollen

Rubber transportbanden
Transportbanden gemaakt van rubber presteren

uitstekend in extreme omstandigheden. 
Rubber transportbanden worden voornamelijk gebruikt 

op robuuste installaties in industriële sectoren. De banden 
zijn leverbaar in tal van verschillende maten en profielen, 

met en zonder meenemers. Tevens is een groot 
assortiment geprofileerde transportbanden leverbaar.

Kunststof transportbanden
ACB levert ruim 200 verschillende bandtypen en 

installeert de perfecte band, ongeacht voor welke 
toepassing. Iedere  kunststof transportband wordt 

door onze vakkundige medewerkers geconfectioneerd 
naar wens van de klant en voldoet aan de strenge 

productierichtlijnen DIN 22102 en ISO 284. 
ACB Transportbanden & Onderdelen is bekend met 

diverse structuren, verschillende keuzen in loopzijden, het 
‘eindloos’ maken van kunststof transportbanden.

Golfranden en meenemers
Transportbanden kunnen worden voorzien van een 

stuursnaar, meenemers en golfranden. De banden kunnen 
zowel in de werkplaats als op locatie eindloos gemaakt 

worden door middel van vulkaniseren, lassen of door 
toepassing van mechanische verbinders.

Eigen confectie afdeling
ACB beschikt over een eigen confectie afdeling voor 
kunststof- en rubbertransportbanden welke op klant-
specificatie worden gemaakt. Transportbanden kunnen 
zowel bij ACB als op locatie eindloos worden gemaakt. 

Door de grote voorraad rubber transportbanden, eigen 
confectie machines in combinatie met 24 uur per dag, 
7 dagen per week service is ACB in staat om snel reparaties 
uit te voeren. Dit betekent voor de klant minder stilstand 
en een lagere eigen voorraad.

Aandrijfrollen, keerrollen en stuurrollen 
ACB Transportbanden & Onderdelen levert en installeert rollen 

van diverse materialen voor transportbanden, ter vervanging of 
voor complete nieuwe installaties. Rollen zijn leverbaar in ver-

schillende materialen namelijk: Staal, RVS, aluminium en kunststof. 
ACB Beschikt over een ruim assortiment aandrijfrollen, keerrollen, 

stuurrollen en ondersteuningsrollen die worden gebruikt voor het 
goed te laten functioneren van een transportband.

Trogstellen
In veel gevallen worden rollen ten behoeve van 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. 
Trogstellen zijn leverbaar als tweedelig of driedelig. 

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.
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Trogstellen & Stuurrollen
Trogstellen zijn verkrijgbaar in tweedelige- en driedelige 
trogstellen. Tweedelig ondersteunende trogstellen 
worden standaard geleverd op een ondersteuning 
van koud gewalst U 65 of U 100. Ter versteviging zijn 
deze trogstellen voor alle bandbreedten uitgerust 
met verstevigingsschoren. Trogstellen zijn leverbaar 
in verschillende troghoeken en als optie kan er een 
toespoorhoek op gemonteerd worden. Het frame van 
deze trogstellen kan in elektrolytisch verzinkte, thermisch 
verzinkte of gecoate uitvoering geleverd worden.

Zeefbanden
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 mazenbanden 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 voor u op maat gemaakt. 

Schrapers
Het transporteren van vaste stoffen zoals klei en glas 

zorgen voor vervuiling van een transportband. Vocht kan 
ervoor zorgen dat een vaste stof aan de band blijft kleven. 

Producten die aan de transportband kleven zorgen 
ervoor dat de transportband slechter functioneert en het 

verlaagt de capaciteit. Om transportbanden te reinigen 
worden schrapers toegepast. ACB Transportbanden 
& Onderdelen levert diverse merken schrapers, voor 

verschillende toepassingen.

Impact bars
Wanneer zware producten zoals steen of grind op een 

transportband worden gestort zorgen impact bars ervoor 
dat slijtage aan de transportband en aan het frame tot een 

minimum wordt beperkt. Met het monteren van impact 
bars heeft uw transportband installatie minder onderhoud 

nodig en een aanmerkelijk langere levensduur.

Bandoverkappingen
Bandoverkappingen voorkomen dat producten 
worden beïnvloed door factoren van buitenaf. Regen of 
temperatuurwisselingen kunnen handeling van producten 
in de weg staan of zelfs de kwaliteit beïnvloeden. 
ACB kan voorzien in stalen of kunststof overkappingen 
en deze eventueel voorzien van extra koeling of 
ontwatering van producten tijdens het transport. 
Metalen bandoverkappingen zijn stevig, zelfdragend 
en onderhoudsvrij. De overkappingen kunnen worden 
afgewerkt met een beschermende coating en kleur 
naar keuze.

Elevatorbanden
Elevatorbanden worden ingezet voor het verticaal 
transport 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 in industriële sectoren. De banden zijn leverbaar in 
tal van verschillende maten en kunnen worden voorzien van 
bekers ver vaardigd uit staal, kunststof of rubber. De banden 
kunnen zowel in de werkplaats als op locatie eindloos gemaakt 
worden door middel van vulkaniseren of door toepassing 
van mechanische verbinders. Elevatorbanden zijn le verbaar 
in Y kwaliteit, olie- en vetbestendig (oil and grease) en hitte 
bestendig (UHR).

Kantafdichting
Voor het afdichten van kantgeleidingen bij op en overstort 
punten heeft ACB transportbanden en onderdelen diverse 
soorten en maten kunststoffen op voorraad. De keuze voor 
een goede afdichting is afhankelijk van de situatie en de te 
transporteren producten.

Toebehoren Toebehoren
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Aandrijving & Lagers
In ons magazijn liggen een groot aantal lagers van 
verschillende merken voor transportband installaties op 
voorraad. Daarnaast hebben we ook alle onderdelen voor 
transportband aandrijvingen op voorraad. 

Onderdelen voor transportband installaties
Naast transportbanden levert ACB ook onderdelen en 
toebehoren voor transportband installaties. We hebben 
een ruim assortiment schrapers, rollen, trogstellen, impact 
bars et cetera. Voor diverse toepassingen adviseren wij de 
juiste producten.

GroothandelService

Deskundig advies en montage
Verkopers en monteurs van ACB Transportbanden & 
Onderdelen voorzien u van deskundig advies en altijd de 
beste oplossing. We voorzien het complete onderhoud 
aan uw transportband installatie. 

4 service locaties in Nederland
Service is een van onze kernwaarden. Vanuit service 
locaties in Horst (lb.) Almelo, Hoorn en Etten leveren we 
snelle service door heel Nederland. In geval van storing 
zijn onze service monteurs snel op locatie. Uiteraard 
verzorgen we ook preventief onderhoud. 

24 uur per dag, 7 dagen per week
De servicemonteurs van ACB zijn 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar voor storingen. Onze monteurs 
kunnen een installatie zowel mechanisch aanpassen, 
onderdelen vervangen als transportbanden op locatie op 
de juiste lengte vulkaniseren. Kortom, één aanspreekpunt 
voor alle storingen en het gehele onderhoud!

Onderhoudscontracten
Door uw machines en installaties preventief te 
onderhouden bespaart u op onderhoudskosten en 
voorkomt u onnodige stilstand van uw productie. 
ACB biedt de mogelijkheid om het complete onderhoud, 
of een deel daarvan, uit te voeren. Dit wordt vastgelegd in 
een Service Level Agreement (SLA).

Bevestigingsmaterialen, gereedschappen,
fittingsmateriaal, Hydrauliek en Pneumatiek

In onze technische groothandel beschikken we over 
een ruim assortiment aandrijftechniek zoals motoren, 

motorreductoren, kettingen, 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 transportband installaties. 
Desgewenst worden onderdelen op locatie bezorgd. 

De winkel is op werkdagen geopend van 8 uur tot 17 uur.



ACB Transportbanden & Onderdelen 

maakt deel uit van de ACB Group.  

Onder de ACB Group vallen ook NEPAS en ARCO.

Stationsstraat 125, 5963 AA Horst

Postbus 6218, 5960 AE Horst, 

Nederland

T + 31 (0)77 - 398 44 16

info@acb-transportbanden.nl

www.acb-transportbanden.nl 
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Kernwaarden
De ACB Group heeft een aantal kernwaarden benoemd, 
waarden waar wij voor staan. Deze kernwaarden komen 
overal in terug, in alle facetten van de organisatie zowel 
intern als extern. Wat u van ons mag verwachten:

• Betrouwbaar; no nonsens, betrokken, 
afspraak is afspraak

• Service; snel ter plaatse, flexibel, oplossingsgericht, 
klantvriendelijk, 24 uur per dag 7 dagen per week

• Klantgericht; proactief meedenken, passende  
oplossing bieden, juiste prijs / kwaliteit verhouding

• Totaal productenpakket; breed en veelzijdig  
assortiment, goede kwaliteit

• Innovatie; creatief en ondernemend
• Vakkundig personeel; ambitieus, gemotiveerd, 

ervaren en gediplomeerd
• Professioneel; oplossingsgericht

Transportbanden
& Onderdelen

ACB Transportbanden & Onderdelen is de ideale partner 
om productie en logistieke processen efficiënter en 
effectiever in te richten. Het behalen van voordeel voor 
onze klanten, is datgene wat ons motiveert. Op basis 
van jarenlange ervaring, vakkundige medewerkers en 
innovatieve blik weten we altijd de beste oplossingen 
voor onze klanten te realiseren. 

Wij zijn gespecialiseerd in drie activiteiten, te weten:
• Transportbanden
• Technische groothandel
• 24/7 service op alle activiteiten

Turnkey oplossingen
ACB biedt ook mogelijkheden tot het optimaliseren van 
arbeids- en productieprocessen en levert deze projecten 
turnkey op. 


