SPECIALE PRODUCTEN

Coilhandling

Coilmagazijn voor probleemloze coilhandling – de robuuste constructie voor duurzame opslag van coils
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

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 transformatieproces.”

Coilprotect uit staal in hoge
bouwvorm

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

- Raster van de afbakenstangen: 100 mm
- Vanaf 3m 10 afbakenstangen incl.
Optioneel
- Hittebestendige stootbescherming “secutex
Heat”

diameter [mm]
1.200 - 2.400

hoogte [mm]
210

Op aanvraag:
Transportwagen voor
afbakenstangen
breedte [mm]
1.225

lengte [mm]
3.000

Transportwagen voor afbakenstangen

bestelnr.
SEC85.0001
SEC85.0002

Kortere lengtes op aanvraag

Coilprotect Semi uit staal in
lage bouwvorm

Speciale bouwvorm ontwikkeld voor het laden
met heftrucks
- Coating met heftruck en coilhaak
- Bescherming van alle oppervlakken door
secutex-stootbescherming in verschillende
soorten
diameter [mm]
800 - 2.000

hoogte [mm]
80

- Olieopvangkuip en bevestigingsgaten
- Raster van de afbakenstangen: 100mm
- Vanaf 3m 10 afbakenstangen incl.
Optioneel
- Hittebestendige stootbescherming “secutex
Heat”
breedte [mm]
675

Transportwagen voor afbakenstangen

Kortere lengtes op aanvraag
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lengte [mm]
3.000

bestelnr.
SEC85.0020
SEC85.0021

SPECIALE PRODUCTEN

Coilhandling

Coilmatten voor tussentijdse
opslag – licht en flexibel te
hanteren
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 magazijnen uitbreiden bij een tijdelijk plaatsgebrek.
- Gemakkelijk handmatig positioneerbaar
- Nagenoeg onverwoestbaar dankzij de massieve secutex.
- Bestand tegen olie en smeerstoffen, geen
goedkope recyclingwaren
diameter
[mm]

hoogte
[mm]

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

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

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.

diameter
[mm]
voor alle diameters

hoogte
[mm]
54

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijgbaar: Heat, Tropic

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

Optioneel met greep
en olieafvoergeul.

Draadspoelmat voor tussentijdse opslag. Vermijd
kilometerslange krassen en
gescheurde materialen.

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijgbaar: Heat, Tropic

breedte
[mm]
400

lengte
[mm]
3.000

bestelnr.
SEC85.0060
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