
ACB Transportbanden & Onderdelen, met vesti-
gingen in Horst (hoofdkantoor), ’s-Heerenberg en 
Loenhout (België), houdt zich bezig met het leveren, 
monteren, onderhouden en vervangen van trans-
portbanden en componenten zoals bandafschra-
pers, draagrollen en trogstellen. Ook beschikt het 
bedrijf over een technische groothandel met meer 
dan 30.000 items, waaronder elektromotoren, ket-
tingen, V-snaren, gereedschappen en veiligheidsar-
tikelen.
“De kern van onze activiteiten is echter de levering, 
de montage en het onderhoud van transport- en 
elevatorbanden in alle soorten en maten”, vertelt 

Martijn van Vegchel, vestigingsmanager van ACB 
Transportbanden & Onderdelen in ’s-Heerenberg. 
“Daarnaast bieden we een 24/7-service voor trans-
portinstallaties zodat storingen binnen de kortst 
mogelijke tijd kunnen worden opgelost. Onze klan-
ten zijn bedrijven in de sectoren agri & food, feed 
en recycling, maar ook in de bulkindustrie. Tot 
die laatste categorie behoren onder meer zand- en 
grindwinningen, kalkzandsteenfabrieken en beton-
centrales.”

Achterhoek
De verhuizing op 1 oktober 2019 van de Achterhoek-
se ACB-vestiging van Etten (nabij Doetinchem) naar 
’s-Heerenberg (aan de Duitse grens) heeft het bedrijf 
veel ruimte gebracht. “Ten opzichte van de loods 
in Etten zijn we vijf keer groter geworden. We be-
schikken over een ruimte van 40x30 meter met een 
aangebouwde en overkapte buitenopslag om trans-
portbanden zelf te maken. Hier worden ook diverse 
typen transportbanden in voorraad gehouden. Het 
hele terrein is 1600 m2 groot. In de hal zijn vijf werk-

ACB Transportbanden & Onderdelen is sterk in 
de vervangingsmarkt van transportbanden. Be-
drijven die te maken krijgen met transportpro-
blemen, kunnen maar beter direct bellen. “Niet 
twijfelen, maar doen!”, zegt Martijn van Vegchel, 
vestigingsmanager van ACB Transportbanden & 
Onderdelen in ’s-Heerenberg. “Voorkomen is be-
ter dan genezen.”
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Over ACB Transport-
banden & Onderdelen
ACB Transportbanden 
& Onderdelen is be-
gonnen in 1994 in een 
kelder van een woning 
aan de Westerholt-
straat in Horst (Noord-
Limburg). Kort daarop 
vond de eerste verhui-
zing plaats en aan het 
eind van 1995 vestig-
de ACB Transportban-
den & Onderdelen zich 
aan de huidige locatie: 
Stationsstraat 125 in 
Horst. In 2015 kwam 
met de overname van 
Transportbandenservi-
ce ook een vestiging 
in Etten (bij Doetin-
chem). Deze vestiging 
verhuisde in 2019 
naar een veel ruimere 
locatie in het nabijge-
legen ’s-Heerenberg. 
In december 2019 is 
een derde vestiging 
geopend, namelijk in 
Loenhout (België). Het 
bedrijf telt circa 55 
medewerkers.
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plekken gecreëerd waar we de transportbanden 
confectioneren.” Het ruim opgezette pand, voor-
zien van LED-verlichting, heeft diverse kantoor-
ruimtes, een eigen expeditieafdeling en een veilig 
onderkomen voor het wagenpark. 

Rubber transportbanden
ACB Transportbanden & Onderdelen levert voor de 
bulkindustrie diverse topmerken rubberen trans-
portbanden en kan hierover onafhankelijk advise-
ren. “Al onze transportbanden voldoen minimaal 
aan de kwaliteitsrichtlijnen ISO 284, ISO 9001-2008 
en DIN 22102”, aldus Martijn van Vegchel. “We heb-
ben echter ook transportbanden die voldoen aan 
veel hogere eisen. Zo omvat ons leveringsprogram-
ma extreem slijtvaste banden. Die zijn bij uitstek 
geschikt voor zeer agressieve omgevingen.”

Elevatorbanden
Een belangrijke categorie betreft elevatorbanden 
voor het verticaal transport van stortgoederen. 
Deze banden, vaak vervaardigd uit rubber en tex-
tielweefsels, worden onder meer ingezet in de zwa-
re industrie. Vanzelfsprekend moeten ze dan een 
zeer hoge belastbaarheid hebben en slijtvast zijn. 
Martijn van Vegchel: “Bovendien zijn ze leverbaar 
in speciale uitvoeringen voor hitte-, olie- en vet-
bestendige toepassingen. Op onze confectietafels 
worden de banden geschikt gemaakt voor de mon-
tage van stalen of kunststof bekers.” 

Vulkaniseren
De rubberen transportbanden kunnen op locatie 
eindloos worden gemaakt. Dit is mogelijk door 
de bandeinden met hoogwaardige riemverbinders 
mechanisch aan elkaar vast te maken, of door ze 
warm te vulkaniseren. “Die laatste methode is onze 
standaard omdat het de meest duurzame verbin-
ding is, zowel qua sterkte als qua levensduur. We 
beschikken over mobiele persen waarmee we ban-
den tot een breedte van 2 meter eindloos maken.”
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Kunststof transportbanden
De kunststof transportbanden bestaan veelal uit 
PVC, PU of PE. Speciaal voor de sectoren agri en 
food heeft ACB Transportbanden & Onderdelen 
ook vol PU transportbanden in het programma. 
“We leveren ruim 200 verschillende bandtypen, zo-
dat we voor elke toepassing een perfecte oplossing 
in huis hebben”, zegt Martijn van Vegchel. “Of het 
nu gaat om spijlenzeefbanden dan wel metalen of 
polyester gaasbanden; elke band wordt door vak-
kundige medewerkers geconfectioneerd.”

Periodiek onderhoud
Om storingen te voorkomen, pleit hij voor een pe-
riodiek onderhoud van de transportinstallaties. 
“Vooraf ingeplande inspecties voorkomen dat de 
productie onverwacht stilvalt als gevolg van ach-
terstallig onderhoud. Daartoe kunnen we met de 
klant een Service Level Agreement (SLA) afspreken.

Service
Een van de kernwaarden van ACB Transportban-
den & Onderdelen is service. “We staan dan ook 24 
uur per dag, 7 dagen per week klaar om storingen 
zo snel mogelijk op te lossen en stilstand zoveel 
mogelijk te beperken”, verzekert Martijn van Veg-
chel. “Om die reden werken we vanuit drie locaties; 
twee in Nederland en één in België. We kunnen dus 
snel ter plaatse zijn. Onze servicemonteurs werken 
oplossingsgericht, zijn flexibel en klantvriende-
lijk.”  ■
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