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Transportbanden

PVC transportbanden
ACB Transportbanden & Onderdelen is bekend met diverse 
structuren, verschillende keuzen in loopzijden en het 
eindloos maken van PVC- en kunststoftransportbanden. 
We bieden ook een ruim assortiment elevatorbanden 
en rollenbanen. 

Rubber transportbanden
Transportbanden gemaakt van rubber presteren
uitstekend in extreme omstandigheden. Rubber transport-
banden worden voornamelijk gebruikt op robuuste 
installaties. De banden zijn leverbaar in tal van 
verschillende maten en profielen, met en zonder mee-
nemers. Tevens is een groot assortiment geprofileerde 
transportbanden leverbaar.

Eigen confectie afdeling 
ACB beschikt over een eigen confectie afdeling voor 
rubber- en kunststoftransportbanden welke op 
klantspecificatie worden gemaakt. Rubber- en kunststof-
transportbanden kunnen zowel bij ACB als op locatie 
eindloos gemaakt worden. 

Daarnaast kunnen rubber- en kunststoftransportbanden 
worden voorzien van stuursnaren, meenemers, golfranden, 
morsranden en gesloten boorden. Voor elke van deze 
opties zijn tal van verschillende types beschikbaar.



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. 

Rollen

ACB Transportbanden & Onderdelen levert en installeert 
rollen van diverse materialen voor transportbanden, ter 

vervanging of voor complete nieuwe installaties.
Rollen zijn leverbaar in verschillende materialen namelijk: 

Staal, RVS, aluminium en kunststof. ACB Beschikt over 
een ruim assortiment aandrijfrollen, keerrollen en 

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

Rollen bekleden in eigen huis 
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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Voor standaard oplossingen en systemen waar geen engineering vereist is levert ACB modulaire transportband systemen. 
Met name in de sectoren Agro & Food en Supply Chain & Internal Logistics zijn deze systemen uitermate geschikt. Via een 
elektronische transportband configurator is het mogelijk om zelf een installatie te ontwerpen, 3D afbeeldingen te laden, 
CAD tekeningen van de installatie te downloaden en vervolgens het complete systeem te bestellen.

Systemen

Mat top schakelband
Het mat top transportsysteem is een flexibele, 
kosteneffectieve oplossing die speciaal is ontworpen 
voor het vervoer van volumineuze items. De brede 
transportband is leverbaar in componenten, modules 
of als compleet systeem. Het systeem is zeer flexibel 
en rechte, L-, S- of C-vormige transportbanden zijn 
beschikbaar als standaard configuraties. Het systeem is 
beschikbaar in 255, 340, 425 en 510 mm breedte.

Bandtransporteur
De meest toegepaste bandtransporteur is een vlakke 

bandtransporteur. Vlakke bandtransporteurs staan vaak 
voor of achter een machine voor de aan- of afvoer van 
een product. Bandtransporteurs worden bijvoorbeeld 

gebruikt vóór of achter een verpakkingsmachine of 
assemblagesysteem. Ook wordt een bandtransporteur 

gebruikt om handelingen zoals etiketteren op te 
verrichten. Een bandtransporteur is breed inzetbaar en op 

vele manieren uit te voeren.

Table top transportband
Table top transportband systemen zijn gebaseerd op een 
nauwsluitende, multiflex plastic kettingbaan, geschikt voor 
rechte, horizontaal en verticaal lopende transportbanen. 
Bochten met een kleine draaicirkel zorgen ervoor dat 
dicht in de buurt van machines kan worden gedraaid 
en dat bespaart vloeroppervlak. Er zijn zes verschillende 
kettingbaan systemen leverbaar in aluminium of RVS. 
Eenvoudige montage zorgt ervoor dat het gekozen 
transportsysteem in no-time kan draaien.



Rollenbanen
Voor het transport van dozen, kratten en kisten worden 
rollenbanen ingezet. Rollenbanen zijn leverbaar 
in diverse varianten zoals aangedreven en niet-
aangedreven. Bovendien kunnen diverse specials zoals 
sorteeroplossingen geïnstalleerd worden. De specialisten 
van ACB adviseren graag welke oplossing het beste past in 
uw specifieke situatie.

Opvoer transportband
De opvoer transportband is uitermate geschikt voor het 
zorgvuldig en geluidsarm transporteren van bakken en 

dozen. De transportband kan omgaan met hellingen 
van tot 22,5 °. Producten met een gewicht van maximaal 

600 kg worden met gemak vervoerd.

Configureer uw eigen transportband
Via de website van ACB is het mogelijk om zelf 

uw transportband te ontwerpen. De gratis transportband 
configurator tool is gebruiksvriendelijk, tijd- en 

kostenbesparend. In een handomdraai ontwerpt u 
een transportband systeem, aangepast op uw 

specifieke toepassing.

Specials
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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. 

Service

Horst - Doetinchem
Service is een van onze kernwaarden. Vanuit service
locaties in Horst en Doetinchem leveren we
snelle service. 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).



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.

Groothandel

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.



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
• 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. 

ACB Transportbanden & Onderdelen 

maakt deel uit van de ACB Group. 

Onder de ACB Group valt ook ARCO.


