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Het Nederlandse Twentebelt is al meer dan 100 jaar uw specialist in metalen 

transport banden. Twentebelt ontwikkelt, produceert, levert en onderhoudt een 

breed scala aan metalen banden zoals 

draadogenbanden, grillebanden en spiraal

gevlochten banden in verschillende materialen. 

Twentebelt doet dit onder andere voor de 

levens middelen , chemische, farmaceutische 

en ver pakkings  industrie. Elke band wordt

afgestemd en vervaardigd gericht op uw

specifieke toepassing en bedrijfsomstandig

heden. Op het gebied van draad  ogenbanden 

is Twentebelt mondiaal marktleider.

Procescontinuïteit dankzij metalen transportbanden van Twentebelt

Het succes van Twentebelt, en dus van haar klanten, wordt bepaald door de vele 

voordelen van metalen transportbanden. Denk aan de langere levensduur,  

100% bedrijfszekerheid, het makkelijke 

onderhoud, de lagere kosten en de extra 

flexibiliteit. Metalen transportbanden bieden 

voor ieder productie proces een oplossing. 

Of het nu gaat om het koken, bakken, 

braden of invriezen van levens middelen, het 

pasteuriseren van conserven en dranken of het 

ontvetten van metalen voorwerpen. Zelfs onder 

extreme omstandigheden, bij tempe raturen 

beneden het vriespunt of ver daarboven of bij gebruik van agressieve chemicaliën. 

 TWENTEBELT. MARKTLEIDER IN METALEN TRANSPORTBANDEN  INHOUD

Draadogenband toegepast in vriestunnel 
van Bakkersland, Hoogeveen, Holland.

Grilleband toegepast in soldeeroven. Spiraalgevlochten band toegepast in oven 
bij Bolletje, Almelo, Holland.

Draadogenband toegepast bij Freudenberg 
Household Products, Arnhem, Holland.

U vraagt, Twentebelt ontwikkelt, adviseert en voert uit

Specifieke klantvragen beantwoordt Twentebelt met unieke maatwerkoplossingen. 

Twentebelt realiseert zich dat de kwaliteit van 

het advies bepalend is voor de kwaliteit van 

de uiteindelijke toepassing. Stel onze product

specialisten dus gerust op de proef!

Snel en stipt in service

Twentebelt heeft een eigen serviceafdeling die 

altijd en overal voor u klaar staat met diagnostiek, 

adviezen en reparaties. Door regelmatige 

inspecties en preventief onderhoud kunnen wij uw bedrijfscontinuïteit optimaliseren.  

Wereldwijd gebruikt. Wereldwijd gewaardeerd

Bedrijven over de hele wereld vertrouwen op de betrouwbaarheid van Twentebelt 

en haar metalen transportbanden. Op deze pagina’s een in spirerende greep …

GRILLEBANDEN

SPIRAAL EN 
GEVLOCHTEN BANDEN

DRAADOGENBANDEN

TWENTEBELT

TWENTEFLEX TM

OVERIGE BANDEN
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Toepassingen en eigenschappen

Draadogenbanden combineren een vlak, stabiel oppervlak met 

de maatvastheid en robuustheid van metaal: zeer geschikt voor 

zware belading en instabiele of tere producten die een goede 

ondersteuning nodig hebben. Een altijd perfecte rechte loop is 

gegarandeerd door de positieve aandrijving met getande wielen. 

Door de enkele door laat zijn draadogenbanden eenvoudig te 

reinigen. Draadogenbanden van Twentebelt zijn duurzaam in 

gebruik en flexibel in ontwerp.

Uitvoeringen

De draadogenband kent vele gezichten. Uit het type draadoog, 

de steek van de band en de verschillende mogelijkheden voor de 

afwerking van de zijkant en de montage van meenemers, wordt 

de juiste band voor uw toepassing geconstrueerd.

DRAADOGENBANDEN

Stabiele vlakke ondergrond, perfect voor
o.a. pasteurs.

Geschikt voor heel lage of heel hoge
temperaturen zoals frituren.

Aandrijvingen

Het goed functioneren, dus de optimale storingsvrije loop van 

de band, valt of staat met de juiste uitvoering van aandrijf en 

keer wielen. Daarom worden de benodigde tandwielen en walsen 

door Twentebelt zelf ontwikkeld en geproduceerd. De tandwielen 

zijn voorzien van een speciale vertanding, afgestemd op de band

constructie. En voor aandrijving over de volle breedte van de band 

zijn de buizen, schijven of strippenwals leverbaar.

Bandconstructie: 

	 Draadoog aan draadoog (type DO)

	 Modulaire opbouw met één of meerdere gelaste onderdraden 

(type DP(L) en DL)

	 Met geplette ogen voor een kleine doorlaat (type DP)

 'Combinox' hybride constructie uit draadogen en 

kunststofmodules

Afwerking zijkant

	 Met een gelaste kant (LK)

	 Voorzien van ketting (KH) voor aandrijving met tandwielen 

 aan de zijkanten

	 Met zijgeleiding (GP) voor een absoluut rechte loop

	 Of voorzien van kunststof zijblokjes (KB) voor een bijna naadloze 

aansluiting op het frame van de machine

Maatvoering

	 Steek (15,9 tot 76,2 mm)

	 Draaddikte (1,6 tot 3,2 mm)

	 Spoed/dwarssteek (gemeten hart op hart draadogen  

2,8 tot 50 mm)

	 Aantal onderdraden (0 tot 8)

Draadogenbanden zijn leverbaar in diverse materialen waaronder 

RVS AISI 304 of 316 en blank staal.

Opties

Voor specifieke toepassingen is de draadogenband te voorzien van 

een aantal opties. Zoals zijplaten (1) voor een hogere laagdikte 

van stortgoed. Of meenemers (2) voor stijgende of dalende banen.
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Uiterste bandbreedte.................................mm
Steek (maasopening+draaddia.)...............mm
Maasopening...................................................mm
Draaddiameter...............................................mm

Maaslengte......................................................mm
Breedte van de tandwielkant...................mm
Binnenbreedte van de band.......................mm
Aantal mazen........................................................

Bandlengte........................................................m
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GRILLEBANDEN

Gelijkmatige ondersteuning met grote
doorlaat voor lichte producten.

Niet alleen in de voedingsmiddelensector,
ook in de industrie biedt de grilleband 
veelzijdige oplossingen.

Afwerking zijkant

Met standaard Skant (type GRSK)

Met een dubbel gebogen Zkant (type GRZK)

Maatvoering

	 Steek (3,8 tot 28 mm)

	 Draaddikte (0,9 tot 2,8 mm)

	 Maaslengte (25 tot 150 mm)

Grillebanden zijn uit te voeren in RVS AISI 302 of 316 en blank 

verenstaal.

Aandrijvingen

Aandrijving vindt plaats door getande wielen van kunststof 

of RVS. Ook voor de grillebanden worden deze aandrijvingen 

en keerwalsen door Twentebelt zelf ontwikkeld en 

geproduceerd. Bedoeld om een optimaal storingsvrije 

loop te kunnen garanderen.

Opties

De grillebanden kunnen voorzien worden van geïntegreerde 

meenemers of spitzen. Of juist van verdiepingen voor een vaste 

'productspatiëring'. Het eindloos maken van de band gebeurt 

simpelweg met een dicht te knijpen verbindingshuls of door het 

invlechten van een voorgebogen draad.

Toepassingen/eigenschappen

Grillebanden hebben een extra grote doorlaat. Zeer geschikt 

voor overtrekprocessen als chocolateren, eiwiteren, paneren 

en andere toepassingen waar het product zo weinig mogelijk 

contact oppervlak met de transportband moet hebben. 

Kortom, grillebanden zijn bijzonder geschikt voor lichte 

producten. Door de kleine radius aan de keer zijden is een 

goede productovergang gegarandeerd. Grillebanden zijn flexibel, 

zowel in gebruik als in specificaties. Twentebelt levert ook 

90° rondlooptafels in verschillende afmetingen en separate 

banden daarvoor.

Uitvoeringen

Uit de veelzijdige combinaties van steek, draaddikte, maaslengte 

en de afwerking van de zijkant ontstaat een breed pallet aan 

fit for purpose grillebanden.
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 SPIRAALBANDEN EN GEVLOCHTEN BANDEN

Spiraalbanden zijn geschikt voor zeer 
zware, maar ook zeer lichte producten.

Al naar gelang uitvoering geschikt voor 
processen met zeer hoge temperaturen.

Uitvoeringen

De spiraal en gevlochten banden zijn grofweg in drie families in 

te delen:

Zonder dwarspennen

Met gegolfde dwarspennen

Met rechte dwarspennen

Kantafwerking

Met in lussen gebogen kanten (eenvoudig eindloos te maken)

Of gelast (bij kleine bandsteken die niet gebogen kunnen worden)

Voorzien van kettingen

Spiraalbanden zijn in een breed scala van materiaalsoorten 

leverbaar. Denk daarbij niet alleen aan alle ferro metalen maar 

ook nonferro en zelfs combinaties daarvan binnen één band.

Tevens verkrijgbaar in diverse hittebestendige metaalsoorten.

Aandrijvingen

De aandrijving, perfect afgestemd op toepassing en gebruikte 

band, vindt plaats met frictiewalsen over de gehele breedte van 

de band of positief met getande wielen bij GS banden.

Opties

Ook de spiraal gevlochten banden zijn te voorzien van zijplaten 

en/of meenemers. Bij sommige types kunnen de dwarspennen 

aan de zijkanten omhoog gebogen worden, waardoor een 

opstaande rand ontstaat.

Toepassingen/eigenschappen

De spiraalband is ‘de moeder aller metalen banden’ en kent een 

oneindig aantal uitvoeringen en toepassingen. Van superkrachtig 

(voor zware belasting over grote breedtes of zeer hete producten) 

tot zeer dicht geweven voor kleine producten, stortgoed of 

producten die een stabiele ondersteuning nodig hebben. De banden 

hebben een perfect ronde afloop, zelfs bij een kleine radius, 

voor een goede productoverdracht naar de volgende stap in 

het proces. Van het transport in glas en hardingsovens tot 

decora tieve afscheidingen in de architectuur: geen toepassing zo 

complex of de spiraal en gevlochten banden bieden een oplossing.
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De basisvormen

	 Spiraalband enkelzijdig gevlochten (type SP)

	 Gegolfde schakelband, per bandsteek afwisselend links en rechts 

gevlochten voor een rechte loop (type GS)

	 Rechte schakelband (type RS)

	 'Rod Reinforced' constructie specifiek voor toepassingen bij hoge 

temperaturen tot 1200 °C (type RR)

	 'Compound Belt' voorzien van extra dwarspennen en spiralen 

 voor een zeer dicht geweven band (type CB)
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OVERIGE BANDEN

Platenbanden.

Filterbanden.

Rondlooptafels.

Naast draadogenbanden, grillebanden en spiraal gevlochten 

banden produceert Twentebelt specifieke bandconstructies en 

complete oplossingen zoals rondlooptafels.

Platenbanden

Platenbanden zijn bij uitstek geschikt voor droogprocessen. Deze 

banden kunnen door de zelfdragende constructie over grote 

breedtes zonder ondersteuning worden toegepast. Door middel 

van perforaties kan de doorlaat in de band van 0 tot zeer groot 

variëren. De kettingaangedreven platenband kan voorzien worden 

van zijplaten.

Filterbanden

De specifieke constructie van metalen transportbanden maken 

deze ook zeer geschikt als filterband. Met een doorlaat, precies 

afgestemd op het te filteren product. Afhankelijk van het 

filtratieproces kan gekozen worden tussen spiraal gevlochten 

banden of draadogen banden. Zelfs combinaties van beide banden 

zijn mogelijk.

Rondlooptafels

Soms moet het proces ‘een hoekje om’. Twentebelt biedt met 

haar grillebandrondlooptafels een ruimtebesparende oplossing. 

Door Twentebelt zelf geproduceerd en als compleet systeem 

direct inzetbaar. Plaatsbesparend en hygiënisch, met een open 

of gesloten tafelblad. De aandrijving met direct aangedreven 

as en geïntegreerde frequentieregelaar kan aan de binnen of 

buitenzijde van de radius geplaatst worden. De rondlooptafels zijn 

in verschillende maten verkrijgbaar en altijd in hoogte verstelbaar.
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Innovatief ontwerp

De revolutionaire buiging van de dwarspen en zijn 

fixatie in de zijschakel:

Voorkomt gebruikelijke oorzaken van bandproblemen, zoals:

  Lasbreuk

	  Breuk van de dwarspen net naast de las

	  Scherpe lassen die de verticale drumprofielen beschadigen

	  Gedakte binnenschakels als gevolg van gebroken lassen

Vormt een ideaal aandrijfoppervlak

Reduceert de kans op beschadiging van de drum

Hygiënisch in gebruik en eenvoudig te onderhouden

Door de gebruikelijke gelaste verbindingen te elimineren 

biedt de TwenteFlex veel voordelen:

Gemakkelijk te reinigen

Er zijn geen gesloten holtes die een broedplaats 

 zijn voor bacteriën

Het materiaal behoudt zijn originele kwaliteit en duurzaamheid

Er is geen noodzaak voor het beitsen en passiveren van de band

Duurzame constructie

Door de dwarspen te buigen in plaats van te lassen zijn:

Reproduceerbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd

Kwaliteitsniveaus behalve hoog ook constant

Eenvoudige vervanging 

Ondanks zijn unieke ontwerp kan de TwenteFlex bestaande 

spiraalbanden vervangen.

R&D

Op basis van de wensen en ervaringen van onze klanten zullen 

wij onze banden en ons leveringsprogramma blijven ontwikkelen.

Spiraaltoren

De unieke voordelen

Eliminatie van gelaste verbindingen

Uitstekende hygiënische eigenschappen

Constante kwaliteit

Uitgebreide kennis en ervaring met spiraaltorens

Marktconforme prijzen

 TWENTEFLEX TM

 Dé innovatie in spiraalband technologie
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TWENTEBELT BV

PETROLEUMHAVENSTRAAT 1-3	

7553 GSHENGELO	

THE NETHERLANDS

TEL +31 (0)74 242 47 05	

FAX +31 (0)74 243 16 59	

SALES@TWENTEBELT.COM

WWW.TWENTEBELT.COM

TWENTEBELT


