SPECIALE PRODUCTEN

Vorkbeschermingsproducten

Vorkbeschermingsschoenen
normaal

Voor een flexibel gebruik. Eenvoudige en snelle
hantering. Optimaal voor de meest gangbare toepassingen. De secutex-vorkbeschermingsschoen
heeft geen dragende functie.

SZ-S

Vorkbeschermingsschoenen
zware last

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

SZ-S zware last

Vorkbeschermingsschoenen
weefsel

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

SZ-GE
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vorkbreedte vorkbeschermingsschoen
[mm]

bestelnr.

80

SEC83.0001

90

SEC83.0002

100

SEC83.0003

110

SEC83.0004

120

SEC83.0005

10mm meer

SEC83.0006

vorkbreedte
vorkbescherming
[mm]

bestelnr.

80

SEC83.0020

90

SEC83.0021

100

SEC83.0022

110

SEC83.0023

120

SEC83.0024

10mm meer

SEC83.0025

vorkbreedte
[mm]

bestelnr.

80

SEC83.0040

90

SEC83.0041

100

SEC83.0042

110

SEC83.0043

120

SEC83.0044

10mm meer

SEC83.0045
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Vorkbeschermingsproducten

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

Optioneel: Vorkrug

binnen-Ø coil
minstens
[mm]

vorklengte

bestelnr.

[m]

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

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 heftruckvork verbonden. De perforatieplaat verhindert het
loskomen aan de vork.

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-vorkbescherming-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.

Vorkbescherming-coil

Vervangbare vorkpunt voor
vorkbescherming-coil
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Vorkverlenging
Open uitvoering

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.

GVO-standaard, onderzijde open, zonder coating
passend voor doorsnede van vork
[mm]

vorklengte
[m]

GVO

GVO met secutex

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

secutex-GVO-standaard, onderzijde open, bovenkant met secutex-coating
passend voor doorsnede van vork
[mm]
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

Vorkverlenging
Gesloten uitvoering
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 slipwerende secutex-coating met goede weerstand
verkrijgbaar. Eenvoudige beveiliging door bout en
splitpen.

GVG
GVG, rondom gesloten uitvoering, zonder
secutex-coating

passend voor doorsnede
van vork [mm]

bestelnr.

GVG met secutex

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

passend voor doorsnede
van vork [mm]

bestelnr.

80 x 30, 85 x 35

SEC83.0180

80 x 30, 85 x 35

SEC83.0200

100 x 30, 100 x 35, 100 x 40

SEC83.0181

100 x 30, 100 x 35, 100 x 40

SEC83.0201

100 x 45, 105 x 45

SEC83.0182

100 x 45, 105 x 45

SEC83.0202

120 x 40, 120 x 45, 120 x 50

SEC83.0183

120 x 40, 120 x 45, 120 x 50

SEC83.0203

125 x 50

SEC83.0184

125 x 50

SEC83.0204

Let erop dat de dragende vorken de vorkverlenging over minstens 60% van de lengte moeten
ondersteunen!
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bestelnr.

