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Mogelijke bevestigingstypes

Voorbeelden voor het gebruik van de stootbescherming

secutex-Tropic en 
secutex-Heat
secutex-hijsbanden en 
secutex-beschermhoezen 
worden al jarenlang 
overal in de industrie ge-
bruikt voor het hijsen van lasten met scherpe kan-
ten zonder de last te beschadigen. De bekende 
secutex-coating is in bijzondere omgevings-
voorwaarden niet altijd optimaal geschikt. 

secutex-Tropic 
Snijvast bij exotische gebruiksvoorwaarden. 
secutex-hijsbanden en secutex-beschermhoezen 
hebben de afgelopen jaren wereldwijd hun weg 

gevonden. Bij gebruik van secutex-producten 
in landen met een subtropisch klimaat worden 
echter al na een relatieve korte gebruiksduur 
materiaalveranderingen zichtbaar. De hoge lucht-
vochtigheid in combinatie met de temperatuur en 
sterke zonnestraling breekt het polyurethaan af 
(hydrolyse). Het wordt bros. Het nieuw ontwik-
kelde materiaal secutex-Tropic is duidelijk verbe-
terd tegen hydrolyse en kan daarom probleemloos 
in landen met een subtropisch klimaat gebruikt 
worden. De mechanische stevigheidswaarden zijn 
iets lager dan bij secutexPlus, de coating kan bij 
alle bekende secutex-producten gebruikt worden. 

secutex-Heat 
Ook bij warmte een klasse beter. 
Uitgerekend warme onderdelen moeten lastvrien-
delijk opgetild worden. Het oppervlak is zachter 
en vaak nog onbeschermd. Bij hogere tempera-

Normale bevestiging 
door schroeven of 
nagels

Normale bevestiging 
door klinknagels

Bevestiging van het 
beschermings-element 
d.m.v. staalband of 
schroefklemmen

AanrijdbeveiligingWalsen/rollenStootbescherming 
SPL-HP

Stootbescherming voor 
een lastvriendelijk 
transport

Vorkbescherming Coillager

Bevestiging van 
het element voor 
stootbescherming met 
speciale secutex-lijm

Lasbevestiging van de 
perforatieplaat

secutex is een uitstekend polyurethaan-elasto-
meer met een bijzonder gunstige combinatie van 
fysieke en chemische eigenschappen:

Hoge structuurvastheid
secutex biedt tegenover andere chemische 
werkstoffen een bijzonder hoge weerstand tegen 
scheuren. Zo kan het secutex-materiaal tot 500% 
van de oorspronkelijke lengte gerekt worden 
zonder te scheuren.

turen wordt het bekende secutex-materiaal echter 
altijd zachter en verliest het wat aan weerstand. 
De toegestane werktemperatuur voor secutexPlus 
is daarom tot 80°C begrensd. Secutex-Heat is de 
nieuwe elastomeer-werkstof die geschikt is voor 
werktemperaturen tot max. 140°C. Bij gebruik in 
combinatie met synthetische aanslagmiddelen 
moet absoluut rekening gehouden worden met de 
maximaal toegestane gebruikstemperatuur van 
de dragende hijsbanden en de rondstroppen. Wij 
geven u hierover met genoegen meer informatie.

Bij een gebruikstemperatuur bedraagt de 
hardheid van het materiaal normaal 75° Shore A, 
bij een normale kamertemperatuur is de coating 
echter iets harder. secutex-Heat is niet transpa-
rant en wordt in de signaalkleur oranje geleverd.

Het nieuwe duo voor 
 bijzondere gevallen

secutex-stootbescherming 
SPL – de degelijke bescher-
ming voor installaties, ma-
chines en mens.

Bijzondere elasticiteit
secutex biedt in vergelijking met conventioneel 
rubber een veel grotere elasticiteit. Ook bij ex-
treme temperatuurschommelingen blijft secutex 
elastisch.

Extreem slijtvast
secutex is nauwelijks klein te krijgen. Bij de 
test betreffende weerstand tegen en slijtage 
door vocht was secutex beter dan verscheidene 
metalen.



Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Op aanvraag ontvangt u de vlakke stootbescher-
ming ook met extra dikke perforatieplaat voor 
bijzonder intensieve toepassingen.

Ook met de ingegoten staalplaat in Niro-uitvoe-
ring inox voor de levensmiddelindustrie en de 
chemische industrie leverbaar. Neem contact op 
met ons!
Andere secutex-uitvoering ter bescherming tegen 
stoten: neem contact op met ons!

VALBEVEILIGING

Bescherming tegen botsingen, geluids-
wering en oppervlaktebescherming

SPL-F
SP-F
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De secutex-stootbescherming is een bijzonder 
slijtvast polyurethaan-elastomeer, 75°-80° 
Shore A, met een ingegoten perforatieplaat. Het 
bijzondere nut van deze combinatie is dat ze als 
wapening voor het elastische secutex-materiaal 
dient. Het kan daarom niet in langsrichting of 
dwarsrichting rekken. Het kan gemakkelijk door 
schroeven, nieten of nagels bevestigd worden. 

Sterk geluiddempend - reducering van geluid -
Sterk slipremmend – vermijdt dat de last  -
wegschuift 
Bijzonder slijt- en snijbestendig - langere  -
standtijden

SP-F – Vlak, zonder ingegoten 
perforatieplaat

dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr.

10 50 SEC81.0001 15 50 SEC81.0020 20 50 SEC81.0040 30 50 SEC81.0060
10 70 SEC81.0002 15 70 SEC81.0021 20 70 SEC81.0041 30 70 SEC81.0061

10 100 SEC81.0003 15 100 SEC81.0022 20 100 SEC81.0042 30 100 SEC81.0062
10 120 SEC81.0004 15 120 SEC81.0023 20 120 SEC81.0043 30 120 SEC81.0063
10 150 SEC81.0005 15 150 SEC81.0024 20 150 SEC81.0044 30 150 SEC81.0064
10 200 SEC81.0006 15 200 SEC81.0025 20 200 SEC81.0045 30 200 SEC81.0065

dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr.

10 50 SEC81.0080 15 50 SEC81.0100 20 50 SEC81.0120 30 50 SEC81.0140
10 70 SEC81.0081 15 70 SEC81.0101 20 70 SEC81.0121 30 70 SEC81.0141
10 100 SEC81.0082 15 100 SEC81.0102 20 100 SEC81.0122 30 100 SEC81.0142
10 120 SEC81.0083 15 120 SEC81.0103 20 120 SEC81.0123 30 120 SEC81.0143
10 150 SEC81.0084 15 150 SEC81.0104 20 150 SEC81.0124 30 150 SEC81.0144
10 200 SEC81.0085 15 200 SEC81.0105 20 200 SEC81.0125 30 200 SEC81.0145

Standaardlengte 5 m, kortere maten extra versnijdingskosten.

Standaardlengte 3m, kortere maten extra versnijdingskosten.

secutex-stootbescherming 
SPL-F – vlak met ingegoten 
perforatieplaat.

Sterk geluiddempend - reducering van geluid -
Sterk slipremmend – vermijdt dat de last  -
wegschuift 
Bijzonder slijt- en snijbestendig – langere  -
standtijden



218

De soft secutex-stootbescherming is een mo-
derne stof die uit een combinatie van meerdere 
materialen opgebouwd is: aan de bovenzijde 
secutex-polyurethaan, shore-A-hardheid 75-80, 
met externe slijtvastheid.
Als tussenlaag secutex-PUR-schuim met zeer 
hoge elasticiteit. Een ingegoten secutex-
perforatieplaat voor de ideale bevestiging met 
schroeven, klinknagels en nagels.

Zeer sterk dempend – verhindert schade aan  -
delen die ergens tegen botsen

SPL-HP is een uiterst slijtvast polyurethaan-
elastomeer met een ingegoten perforatieplaat en 
holle kamers (gaten).

Zeer sterk dempend - verhindert stootschade -
Sterk geluidsisolerend - reduceert stootgelui- -
den in sterke mate
Uiterst slijtvast - hoge standtijden  -

Hol profiel SPL-HP

dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr.

15 50 SEC81.0160 20 50 SEC81.0180 30 50 SEC81.0200
15 70 SEC81.0161 20 70 SEC81.0181 30 70 SEC81.0201
15 100 SEC81.0162 20 100 SEC81.0182 30 100 SEC81.0202
15 120 SEC81.0163 20 120 SEC81.0183 30 120 SEC81.0203
15 150 SEC81.0164 20 150 SEC81.0184 30 150 SEC81.0204
15 200 SEC81.0165 20 200 SEC81.0185 30 200 SEC81.0205

Kostenbesparend – verhindert materiaalscha- -
de aan gevoelige onderdelen
Uiterst slijtvast - hogere standtijden -

Optioneel:
Powerflex-oppervlakken voor nog meer elastici-
teit. Blauw of geel secutex-PUR-schuim is nog 
zachter dan groen secutex-PUR-schuim (maar 
biedt dan weer minder weerstand).  
Vraag stalen aan! Schuimdiktes: 5, 10, 20mm 
(5mm niet in geel leverbaar!)

Standaardlengte 3 m, kortere maten extra versnijdingskosten.

Standaardlengte 3m, kortere maten extra versnijdingskosten.

gat-Ø
[mm]

gat-
aantal

breedte
[mm]

dikte
[mm]

bestelnr.

20 1 30 40 SEC81.0220
30 1 40 50 SEC81.0221
40 1 50 60 SEC81.0222
50 1 60 70 SEC81.0223
20 2 60 40 SEC81.0224
30 2 80 50 SEC81.0225
40 2 100 60 SEC81.0226
50 2 120 70 SEC81.0227

gat-Ø
[mm]

gat-
aantal

breedte
[mm]

dikte
[mm]

bestelnr.

20 3 90 40 SEC81.0240
30 3 120 50 SEC81.0241
40 3 150 60 SEC81.0242
50 3 180 70 SEC81.0243
20 4 120 40 SEC81.0244
30 4 160 50 SEC81.0245
40 4 200 60 SEC81.0246
50 4 240 70 SEC81.0247

gat-Ø
[mm]

gat-
aantal

breedte
[mm]

dikte
[mm]

bestelnr.

20 5 150 40 SEC81.0260
30 5 200 50 SEC81.0261
40 5 250 60 SEC81.0262
50 5 300 70 SEC81.0263

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Soft stootbescherming 
 SPL-F-Soft, de sterke demper 
voor het oor

SPECIALE PRODUCTEN

Bescherming tegen botsingen, geluids-
wering en oppervlaktebescherming

SPL-F
SPL-HP
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Technische vormdelen uit 
secutex – secutex-Techno

Als er geen vaste installatiedelen zoals keertafels 
beschikbaar zijn, worden coils en grote machine-
delen meestal met een hijsband, uitgerust met 
een secutex-beschermhoes, gekeerd. 
Bij deze keerprocedure “rolt” de onderste kant 
van de last op de vloer. secutex-vloerplaten 
zijn absoluut slipremmend (ca. 0,5µ bij droge 
ondergrond). Breedte max. 1.000mm en lengte 
max. 3m. De zijkanten zijn met vlakijzer versterkt, 
de rand wordt optisch door een brede waarschu-
wingsarcering aangegeven. 
Optioneel:

Oppervlaktestructuren (profilering enz..) -
secutex-Heat voor hogere temperaturen -

Eenvoudig op het werkstuk   -
(buis, drager, plaat) te lassen
Dure, nauwkeurig herhaalbare boorgaten  -
worden overbodig
Geen openingen in het secutex-materiaal ter  -
bescherming tegen stoten
Absoluut gladde vlakken ter bescherming  -
tegen stoten

Steeds meer onderdelen met zeer gevoelige 
oppervlakken worden van de productie naar de 

plaats van gebruik getransporteerd. Door de fle-
xibele dempingslaag passen de secutex-SoftPads 
zich aan de gevoelige oppervlakken van de last 
aan. De secutex-SoftPads zijn volledig gesloten. 
Het vocht of de olie kunnen afgeveegd worden en 
dringen niet door in het profiel.

Optioneel kan een wapening uit perforatieplaat 
aangebracht worden. De secutex-SoftPads kun-
nen dan ook gewoon vastgelast worden.

De meeste technische vormdelen worden tegen-
woordig uit technische kunststoffen vervaardigd. 
Deze materialen worden als platen of stangen ge-
leverd en dan door draaien of frezen mechanisch 
bewerkt. secutex-Techno onderscheidt zich door 
een hoge hardheid (70° Shore D) en stevigheid in 
een breed temperatuurbereik. Met secutex-Tech-
no kunnen de benodigde vormdelen eenvoudig en 
voordelig in enkelvoudige gietvormen gefabri-
ceerd worden. De boorgaten voor de bevestiging 
worden op verzoek mee ingegoten. De geleverde 

onderdelen kunnen dan direct gemonteerd wor-
den. Optioneel kan een wapening in perforatie-
plaat aangebracht worden. secutex-Techno kan zo 
onder drukbelasting niet meer rekken en behoudt 
ook bij een hoge belasting zijn vorm.
Optioneel:

Gewenste oppervlaktestructuren, bv. pira- -
mides, ruiten enz. 
Gecombineerde materialen, bv. Hardox- -
oppervlakken, Aramide weefsels enz.

Schroefbouten kunnen mee ingegoten worden.

lengte [mm] bestelnr.

400 SEC82.0001
500 SEC82.0002
600 SEC82.0003
700 SEC82.0004
800 SEC82.0005
900 SEC82.0006
1000 SEC82.0007

SPECIALE PRODUCTEN

Bescherming tegen botsingen, geluids-
wering en oppervlaktebescherming

SoftPad
Vloerplaten

secutex-SoftPad met flexibele 
dempingslaag. Van binnen 
zacht en aan de buitenzijde 
robuust.

secutex-vloerplaten.
Probleemloos bewaren of 
omkeren zonder glijden.

secuEX met antistatische eigenschappen -
secutex-Techno met lagere oppervlakte- -
wrijving
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securoll – de innovatieve wals- en 
rolcoating
Met securoll biedt secutex een speciaal voor 
walsen en rollen ontwikkelde coating die in vorm 
gegoten of direct op de walskern aangebracht 
moet worden. In de productontwikkeling kon de 
grote ervaring van secutex met coatings van aller-
lei aard ingezet worden. Secutex levert een groot 
securoll-gamma voor bijna alle toepassingen. Er 
worden materiaalhardheden van 55° – 90° Shore 
A geboden.

De innovatieve procedure garandeert een hoge 
nauwkeurigheid van de coating met zeer kleine 
toleranties en een optimale, duurzame verbinding 
van walsen/rollenkern en het securoll-materiaal. 
Dit waarborgt een hoge mechanische belastbaar-
heid en slijtvastheid van de met securoll gecoate 
walsen en rollen.

securoll – de bijzondere laag

securoll met secutex-Heat 
Uitvoering met hittebestendige stoot-
bescherming. Voor gebruik tot 150°C.

Wat biedt securoll
Speciaal voor ronde oppervlakken ontwikkelde  -
coating
Hoge variabiliteit -
Grote keuze aan coatings -
Kleine toleranties -
Verschillende oppervlakken -
Op verzoek ook levering van de wals-/rolkern -

Vraag gerust een individueel securoll-aanbod aan, 
speciaal afgestemd op uw behoeften!
Daartoe hebben we gegevens nodig over het 
oppervlak, de PUR-variant, het inlegstuk en de 
walsvorm.
securoll-aanvraagformulier op de volgende pa-
gina.
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Bijzondere elasticiteit
securoll biedt in vergelijking met conventioneel 
rubber een veel grotere elasticiteit. Ook bij ex-
treme temperatuurschommelingen blijft securoll 
elastisch.

Stevige structuur 
securoll biedt vergeleken met andere chemische 
stoffen een extreme scheurvastheid. Zo kan het 
secutex-materiaal tot 500% van de oorspronke-
lijke lengte gerekt worden zonder te scheuren.
Hardheidsbereik
securoll is in het bereik van Shore A  
50° - 90° verkrijgbaar.

Bestendigheid tegen chemicaliën
Securoll is ongevoelig voor de meeste, gangbare 
chemicaliën. Dit bewijst de 200-uren-test bij 

Uw aanvraag

A

B

C

D

20°C. Een kortstondig contact heeft totaal geen 
gevolgen. We kunnen u met genoegen infor-
meren!

Extreem slijtvast
secutex is nauwelijks klein te krijgen. Bij de 
slijtagetest en de stevigheidstest doet securoll 
het beter dan diverse metalen.

Groottes
Lengte:   max. 4m
Diameter:  max. 1m
Materiaaldikte: vanaf 2mm

walsen   rollen  
lengte (mm) 
diameter (mm)   coatingdikte (mm) 
oppervlakte  glad   ruw   contour
shorehardheid A  55°   75°   90°

 kern moet door secutex geleverd worden 
uitvoering  
materiaal    grootte 
beschrijving 
  
  
  
  

bedrijf:  
naam:   branche: 
straat/postbus:  postcode/plaats: 
telefoon/fax:  mailadres 
  
  datum:    handtekening

 A) oppervlak

glad ruw met afgelijnde 
contouren

 B) PUR-varianten oppervlaktehardheid

securoll:
securoll:
securoll:

55° Shore A
75° Shore A
90° Shore A

 C) inlegstuk
vezels/weefsel of fabricage op aanvraag

 D) walsvorm
recht bolvormig conisch

Volgens het principe “Alles uit één hand” leveren 
we met genoegen de kern van de gecoate walsen 
en rollen.

Technische uitvoeringen van 
securoll
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Voor een flexibel gebruik. Eenvoudige en snelle 
hantering. Optimaal voor de meest gangbare toe-
passingen. De secutex-vorkbeschermingsschoen 
heeft geen dragende functie.

Vorkbeschermingsschoenen 
normaal

vorkbreedte vorkbescher-
mingsschoen

[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0001
90 SEC83.0002
100 SEC83.0003
110 SEC83.0004
120 SEC83.0005

10mm meer SEC83.0006
SZ-S

Bijzonder robuuste constructie in profielstaal, 
speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen. De 
secutex-vorkbeschermingsschoen heeft geen 
dragende functie.

vorkbreedte 
vorkbescherming

[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0020
90 SEC83.0021

100 SEC83.0022
110 SEC83.0023
120 SEC83.0024

10mm meer SEC83.0025

Speciaal voor gebruik bij lichte lasten. Omdat 
de kleine perforatieplaat ingegoten is, is deze 
vorkbeschermingsschoen bijzonder licht en ge-
makkelijk te hanteren. Oprolbaar!

SZ-S zware last

SZ-GE

vorkbreedte 
[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0040
90 SEC83.0041

100 SEC83.0042
110 SEC83.0043
120 SEC83.0044

10mm meer SEC83.0045

Vorkbeschermingsschoenen 
zware last

Vorkbeschermingsschoenen 
weefsel
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Eén ding is zeker: vorken met een vaste coating 
zijn optimaal geschikt voor een intensief, continu 
gebruik! Slipremmend, geluidswerend, dempend, 
slijtvast! De vorkpunt is met een voorgevormde 
dwarsgrendel uitgerust die het afschilferen van 
de secutex-coating verhindert. De afgeronde, 
afgeschuinde vorm vergemakkelijkt het inbrengen 
in de pallets.

Optimale bescherming voor last en hijstuig 
wanneer een beperkte ruimte beschikbaar is.  De 
vaste coating is onscheidbaar met de heftruck-
vork verbonden. De perforatieplaat verhindert het 
loskomen aan de vork. 

Vaste coating voor de vorken 
van heftrucks

vorkbreedte 
[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0060
90 SEC83.0061

100 SEC83.0062
110 SEC83.0063
120 SEC83.0064

10mm meer SEC83.0065

Met de secutex-vorkbescherming-coil maakt u 
uw vorkheftruck nog flexibeler. Want nadat u uw 
coils daarmee lastvriendelijk en veilig vervoerd 
hebt, trekt u de vorken van de heftruck gewoon 
uit de secutex-vorkbescherming-coil en gebruikt 
u uw heftruck volledig normaal, zonder lang 
ommonteren van verschillende vorken!
Robuuste speciale constructie voor het transport 
van ronde lasten, bv. coils. De secutex-vorkbe-
scherming-coil wordt door beide heftrucklepels 
gedragen. De geïntegreerde perforatieplaat 
verhindert het loskomen van de secutex-coating. 
Het afgeronde, afgeschuinde voorvlak van de 
coilmodule maakt het gemakkelijker om in coils 
te rijden.

binnen-Ø coil  
minstens

[mm]

vorklengte

[m]

bestelnr.

500 1,0 SEC83.0080
500 1,1 SEC83.0081
500 1,2 SEC83.0082
500 1,3 SEC83.0083
500 1,4 SEC83.0084
500 1,5 SEC83.0085

bestelnr.

SEC83.0100

Vorkbescherming-coil

Vervangbare vorkpunt voor 
vorkbescherming-coil

Optioneel: Vorkrug
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Optimale vorkverlenging met gering eigen 
gewicht. Eenvoudige montage zonder werktuig, 
zekering met bout en splitpen. Secutex-coating 
optioneel volgens uw behoeften. Bij coating 
bovenzijde verhindert de perforatieplaat het 
loskomen van de secutex-coating. De dikte en de 
breedte van de vorkverlenging zijn afhankelijk van 
de breedte van de vork en het draagvermogen.

Vorkverlenging 
Open uitvoering

Vorkverlenging 
Gesloten uitvoering

passend voor doorsnede van vork
[mm]

vorklengte
[m]

bestelnr. vorklengte
[m]

bestelnr.

80 x 30, 80 x 35, 80 x 40 1,2 - 2,0 SEC83.0120 2,1 - 2,5 SEC83.0140
100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 1,2 - 2,0 SEC83.0121 2,1 - 2,5 SEC83.0141

100 x 45, 100 x 50 1,2 - 2,0 SEC83.0122 2,1 - 2,5 SEC83.0142
120 x 40 1,2 - 2,0 SEC83.0123 2,1 - 2,5 SEC83.0143

120x45, 125x40, 125x45, 120x50 1,2 - 2,0 SEC83.0124 2,1 - 2,5 SEC83.0144

GVO-standaard, onderzijde open, zonder coating

secutex-GVO-standaard, onderzijde open, bovenkant met secutex-coating

passend voor doorsnede van vork
[mm]

bestelnr.

80 x 30, 80 x 35, 80 x 40 SEC83.0160
100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 SEC83.0161

100 x 45, 100 x 50 SEC83.0162
120 x 40 SEC83.0163

120 x 45, 125 x 40, 125 x 45, 120 x 50 SEC83.0164
150 x 45, 150 x 50 SEC83.0165

secutex-GVG, rondom gesloten uitvoering, 
bovenzijde met secutex-coating

GVG, rondom gesloten uitvoering, zonder 
secutex-coating

passend voor doorsnede  
van vork  [mm]

bestelnr.

80 x 30, 85 x 35 SEC83.0180
100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 SEC83.0181

100 x 45, 105 x 45 SEC83.0182
120 x 40, 120 x 45, 120 x 50 SEC83.0183

125 x 50 SEC83.0184

passend voor doorsnede  
van vork [mm]

bestelnr.

80 x 30, 85 x 35 SEC83.0200
100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 SEC83.0201

100 x 45, 105 x 45 SEC83.0202
120 x 40, 120 x 45, 120 x 50 SEC83.0203

125 x 50 SEC83.0204

Bij de gesloten vorkverlenging is het opklappen 
uitgesloten. Door de grotere bouwhoogte is het 
transport van standaardpallets niet mogelijk. 
Optioneel ook met een lawaaidempende en slip-
werende secutex-coating met goede weerstand 
verkrijgbaar. Eenvoudige beveiliging door bout en 
splitpen.

GVO GVO met secutex

GVG GVG met secutex

Let erop dat de dragende vorken de vorkverlen-
ging over minstens 60% van de lengte moeten 
ondersteunen!
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Bescherming tegen botsingen, geluids-
wering en oppervlaktebescherming

Aanrijd- en rambescherming
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De ram- en aanrijdbescherming ontziet op een 
betrouwbare en duurzame manier hoeken, hoge 
rekken, wanden, poorten en uw zenuwen. Het 
volledige programma voor de bescherming tegen 

Aanrijd- en rambescherming 
beschermt uw installaties

5 5

B

Wordt aangebracht aan de voorste steun van het palletrek en beschermt de reksteunen tegen doorbuigen.

omschrijving breedte [mm] lengte [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 82 1000 11,0 SEC84.0001
Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 87 1000 11,3 SEC84.0002
Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 102 1000 16,2 SEC84.0003
Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 112 1000 16,9 SEC84.0004

B

Naar voren afgerond. Dit maakt het gemakkelijker om in de rekken te rijden.  Vooral op plaatsen waar weinig vrije 
ruimte is.

omschrijving breedte [mm] lengte [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 82 1000 9,2 SEC84.0020
Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 87 1000 9,2 SEC84.0021
Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 102 1000 15,3 SEC84.0022
Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 112 1000 16,4 SEC84.0023

19
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Bijzonder robuuste uitvoering voor het zware lastbereik 

omschrijving gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-C 10 SEC84.0040
SPL-hol profiel 2,9 SEC84.0041

Staalsokkel 7,1 SEC84.0042

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-
AB, transparant voor palletrekken

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-C

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-D

Beschermt bv. vrijstaande dragers en betonsteunen. 

omschrijving gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-D 8,7 SEC84.0060
SP-Speciaal profiel 2,7 SEC84.0061

Staalsokkel 5,2 SEC84.0062
Bevestigingsplaat 0,4 SEC84.0063

290
200
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Voor vorkheftrucks en hefwagens. 

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-E
omschrijving gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-E 8,9 SEC84.0080
SP-Speciaal profiel 2,7 SEC84.0081

Staalsokkel 5,4 SEC84.0082
Bevestigingsplaat 0,4 SEC84.0083

aanrijdingen is in signaalkleuren uitgerust, zodat 
deze middelen vanuit elke richting meteen zicht-
baar zijn. Uit stabiel polyurethaan.
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Coilhandling
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Een groot gedeelte van de totale kosten van 
goederen betreft niet de schade die ontstaat door 
een ontbrekende bescherming tegen stoten. De 
hoofdoorzaken zijn onoplettendheid, nalatigheid 
en onvakkundig handelen. Dit soort schade aan 
goederen en materiaal kan vermeden worden. 
Secutex-Coilprotect is de optimale oplossing 
voor de veilige hantering, het rationele transport, 
de opslag van coils en draadbundels. Aan de 

Coilprotect uit staal in hoge 
bouwvorm

Coilprotect Semi uit staal in 
lage bouwvorm

diameter [mm] hoogte [mm] breedte [mm] lengte [mm] bestelnr.

1.200 - 2.400 210 1.225 3.000 SEC85.0001
Transportwagen voor afbakenstangen SEC85.0002

diameter [mm] hoogte [mm] breedte [mm] lengte [mm] bestelnr.

800 - 2.000 80 675 3.000 SEC85.0020
Transportwagen voor afbakenstangen SEC85.0021

verwerkingsinstallaties moeten de coils voor 
de verwerking in staande positie klaargezet 
worden. Omvallende coils veroorzaken geregeld 
zware arbeidsongevallen.  De bescherming van 
de geproduceerde of voor verdere bewerking 
bestemde plaatcoils wordt steeds belangrijker. 
Een onvakkundige behandeling en een verkeerde 
opslag zijn de meest voorkomende oorzaken voor 
drukplekken op de gevoelige, fijne plaatcoils. 

Deze kunnen op hun beurt dan weer aanzienlijke 
problemen veroorzaken bij hun latere omvorming. 
“Bekende autofabrikanten hebben vastgesteld 
dat drukplekken tot in de zesde laag aantoonbaar 
zijn. Dit veroorzaakt aanzienlijke problemen en 
bijkomende kosten in het lopende transforma-
tieproces.”

De secutex-coilmat uit staal is een robuuste 
constructie voor de duurzame opslag van coils. 
De bouwvorm is geschikt voor alle coilformaten 
en de goederenbehandeling gebeurt met haken 
of grijpers.

Bijzonder robuuste constructie, geschikt voor  -
duurzame opslag
Bescherming van de hoogwaardige coils door  -
de secutex-bescherming tegen stoten
Olieopvangkuip en bevestigingsopeningen -

Speciale bouwvorm ontwikkeld voor het laden 
met heftrucks

Coating met heftruck en coilhaak -
Bescherming van alle oppervlakken door  -
secutex-stootbescherming in verschillende 
soorten

Raster van de afbakenstangen: 100 mm -
Vanaf 3m 10 afbakenstangen incl. -

Optioneel
Hittebestendige stootbescherming “secutex  -
Heat”

Kortere lengtes op aanvraag

Kortere lengtes op aanvraag

Olieopvangkuip en bevestigingsgaten -
Raster van de afbakenstangen: 100mm -
Vanaf 3m 10 afbakenstangen incl. -

Optioneel
Hittebestendige stootbescherming “secutex  -
Heat”

Op aanvraag: 
Transportwagen voor 
afbakenstangen

Coilmagazijn voor probleem-
loze coilhandling – de ro-
buuste constructie voor duur-
zame opslag van coils
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Coilhandling
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diameter
[mm]

hoogte
[mm]

breedte
[mm]

lengte
[mm]

bestelnr.

800- 1.400 30 400 3.000 SEC85.0040
1.000 - 1.600 43 400 3.000 SEC85.0041

1.200 - 1.800 54 400 3.000 SEC85.0042

diameter
[mm]

hoogte
[mm]

breedte
[mm]

lengte
[mm]

bestelnr.

voor alle diameters 54 400 3.000 SEC85.0060

Optioneel met greep 
en olieafvoergeul.

Voor tussentijdse opslag van coils werd de lichte, 
beweeglijke coilmat ontworpen. Ze is bijzonder 
praktisch in het gebruik. U kunt snel en flexibel 
overgangsmagazijnen creëren, of bestaande ma-
gazijnen uitbreiden bij een tijdelijk plaatsgebrek.

Gemakkelijk handmatig positioneerbaar -
Nagenoeg onverwoestbaar dankzij de massie- -
ve secutex.
Bestand tegen olie en smeerstoffen, geen  -
goedkope recyclingwaren

Optioneel
Draaggreep en olieafvoergeul -
Profiel uit hittebestendige stootbescherming  -
“secutex Heat”
Bevestigingsopeningen -
Afgeschuind kop- en eindstuk om er met de  -
heftruck op te rijden

Door onbeschermde opslag van draadbundels 
ontstaan massieve krassen aan de onderzijde. De 
heftruck schuift de draadbundel in positie. Vaak 
schuiven de ringen tijdens de opslag gewoon 
weg. Tijdens de verwerking veranderen deze 
krassen in zeer lange beschadigingen aan de 
oppervlakte of veroorzaken deze afscheuringen. 
Dit veroorzaakt vaak stilstand tijdens productie. 

De beproefde secutex-draadspoelmat voorkomt 
krassen en drukplekken. De lichte mat is snel 
in positie gebracht. Gebruikers zijn bijzonder 
enthousiast over de nieuwe slipbeveiliging. De 
individuele draadspoelen worden vastgehaakt 
aan de dwarsrillen, verschuiven niet meer door 
hun eigen gewicht en een bijkomende bundeling 
is niet langer nodig.

Optioneel
Olieafvoergeul -
Profiel uit hittebestendige stootbescherming  -
“secutex Heat”
Bevestigingsgaten, inclusief ingegoten  -
perforatieplaat
Afgeschuind kop- en eindstuk om er met de  -
heftruck op te rijden 

Coilmatten voor tussentijdse 
opslag – licht en flexibel te 
hanteren

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Draadspoelmat voor tus-
sentijdse opslag. Vermijd 
kilometerslange krassen en 
gescheurde materialen.
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Lezingen

Kennis en veiligheid waar-
mee u vooruit komt.
Cursussen en lezingen
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Wij bieden u:
kennis die u direct in praktijk kunt brengen -
actuele knowhow (voorschriften, wetten,  -
normen enz.)
ervaren en vakbekwame contact personen  -
concrete toepassingsvoorbeelden -
praktische oefeningen en demonstraties -
nuttige hulpmiddelen voor uw dagelijks werk  -
uitvoerige en steeds geactualiseerde docu- -
menten
volledige adviesverlening en ondersteuning -
klantgerichte adviezen -

Voordelen van lezingen op locatie:
afstemming van de inhoud op uw individuele  -
wensen
uitwerken van oplossingen voor uw problemen  -
ter plaatse
praktisch oefenen met eigen apparatuur  -
(ideaal, vooral bij hoogtebeveiliging en red-
dingswerken op hoogte) 
geen bijkomende verplaatsingskosten -
lage tarieven voor de cursisten -
flexibele tijdsindeling - ook cursussen op  -
zaterdag en vervanging van cursisten mogelijk

Klantgerichtheid voor de lezingen
Samen helpen we uw onderneming gericht 
vooruit. Door een intensieve analyse van uw 
behoeften stellen we een individueel voorstel op 
voor de opleidingen.

Uw voordelen:
een bijzonder gerichte en effectieve scholing -
scholing op maat en concrete oplossingen  -
voor uw problemen
blijvend nut voor uw onderneming -
VTC-lezingen (in Veiligheids-Trainings-centrum  -
te Übach-Palenberg)
meerdere certificeringen op een dag mogelijk -
individuele termijnplanning en coördinatie -
minder kosten door pakketprijzen  -

Onze diensten
Onze gekwalificeerde adviseurs geven u een 
praktijkgerichte opleiding, met moderne media. 
U ontvangt telkens uitvoerige documentatie en 
tijdens de lezing wordt ook de inwendige mens 
niet vergeten.

Professionele trainingen 
Voor het vastzetten van ladingen en de hijstech-
niek met textiel/kettingen/staalkabel bieden wij 
u professionele lezingen van 1 of 2 dagen aan 
om uw vakbekwaamheid aan te scherpen. De 
deskundige trainingen behandelen de juridische 
en materiaaltechnische beginselen, de inhoud 
van de normen, het gebruik en de controle van 
sjormiddelen en de berekening van sjorkrachten. 
Elke deelnemer ontvangt een certificaat van 
vakbekwaamheid. Bij een deelname aan een 
tweedaagse lezing wordt een opleidingscertifi-
caat volgens VDI 2700a opgesteld. Als vakkun-
dige kan elke deelnemer de mate van slijtage 
van sjormiddelen beoordelen en de jaarlijkse 
controles uitvoeren.




