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Elevação
Proteção contra impactos
Meios de sujeição de carga
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PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO
Proteção contra colisão
A proteção contra colisão da secutex está concebida para uma utilização que requeira uma proteção contra colisão robusta e duradoura.

Efeitos

Proteção contra impactos secutex Propriedades especiais
e versáteis.

Com o secutex, reduz custos desnecessários e
elimina fontes de perigo. Uma parte significativa
dos custos totais de um produto sofre os danos
causados por uma inexistente proteção contra
impactos. As principais causas são descuido,
negligência e um manuseamento inadequado.
Estes são danos evitáveis em bens e no stock.
Mas mesmo danos pessoais devido a acidentes
ou danos causados por ruído são fatores de custo
que facilmente são negligenciados, mas que
minimizam consideravelmente os lucros.
As vantagens
- segurança ocupacional para o utilizador
- processo de trabalho fiável
- um manuseamento seguro acelera os processos
de trabalho
- menos danos materiais
- conformidade regulatória garantida

Os efeitos

secutex é um excelente elastómero de poliuretano com uma combinação particularmente
favorável de propriedades físicas e químicas:
elevada resistência estrutural
secutex oferece extrema resistência à tração em
comparação com outros materiais químicos. Assim sendo, o material secutex pode ser esticado
para 500% do comprimento original sem rasgar.
Elasticidade especial
secutex oferece, em comparação com a boraacha
convencional, uma elasticidade muito maior.
Mesmo com flutuações extremas de temperatura,
secutex permanece elástico.
Extrema resistência ao desgaste
secutex é difícil de conseguir em tamanho pequeno. No teste de resistência ao desgaste húmido,
secutex foi melhor do que muitos metais.

Efeito de amortecimento

Efeito antirruído

Quando as forças colidem, os materiais geralmente são afetados de forma não intencional. Os
danos do impacto em bens e no stock geralmente
resultam de inobservância, negligência, descuido,
manuseamento inadequado ou falta de equipamentos de proteção. A proteção contra impactos
da secutex absorve choques onde quer que os
produtos possam ser danificados pelo seu próprio
peso ou manuseamento. As espumas adicionais
ou câmaras ocas que se deformam sob carga
aumentam o efeito de amortecimento, por exemplo, com secutex-Soft, secutex-SoftPad e perfil
oco secutex.

Aproximadamente 60% de todas as doenças
ocupacionais podem ser atribuídas ao ruído. Mesmo com picos curtos Os níveis de ruído de mais
de 140 db ou mais duradouros de 70 db podem
danificar permanentemente a sua audição.
A proteção contra impactos da secutex absorve
materiais em queda e outras fontes de ruído nas
superfícies de contacto. Nenhum ruído pode,
portanto, surgir. O isolamento complexo do
equipamento deixa de ser necessário.

Efeito antiderrapante

Efeito de longo prazo

Proteção contra colisão para suportes de estantes

Proteção contra colisão para esquinas de betão

Proteção contra colisão para pilares de betão

Armazenamento de bobinas
Existem diferentes soluções padrão e especiais para o armazenamento de bobinas.

Esteira para bobina com pega

Coilprotect Semi com barras de sinalização

Esteira para bobina com limitador final

Proteção contra colisão
Graças às suas diferentes versões e graus de dureza, a proteção contra impactos é apropriada para a instalação no setor da engenharia mecânica e de manutenção.

Revestimento de um sistema de direcionamento
de tubos

Proteção de suporte para estruturas de cristal

Revestimento de pinças para fardos

Rolos
Com a secutex, os rolos, os parafusos em fim e os cilindros podem ser revestidos para o transporte dentro da cadeia de processamento.

Rolos de alimentação resistentes ao calor e com
entalhe

Rolos de guia e de pressão com núcleo intercambiável

Cilindros para o transporte de perfis sensíveis

Proteção de grampos
secutex impede o escorregamento e o deslizamento de cargas durante o transporte. No
teste, a secutex obteve as melhores notas em
comparação com todos os outros materiais comparáveis. A secutex não só cumpre com o padrão,
mas também excede os valores dos coeficientes
de fricção que se aplicam como padrão.
Para superfícies húmidas ou oleosas, recomendamos a secutex com superfícies texturizadas. O
que restaura o contacto direto do material.
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A proteção contra impactos da secutex comporta-se de maneira extremamente favorável
contra a abrasão. A resistência extrema ao corte
garante uma vida útil extra longa. Com carga de
alta pressão e forte flexão, recomendamos uma
maior dureza do material. A secutex com reforço
de tecido ou fibra de vidro tem uma resistência
ao desgaste ainda maior do que a do a secutex
sem reforço.

Revestimento de grampos e de mandris para o transporte seguro e cuidadoso de bens sensíveis.

Revestimento de braços e partes posteriores de
grampos

Proteção suave com ranhuras de sujeição

Módulos tubulares para mandril apilhador

3

PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO

PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO

Superfícies e dados técnicos

Processamento

Brocas
Lisa
Esta superfície é usada quando não existe água ou óleo entre a carga e a proteção contra impactos ao usar
a proteção contra impactos da secutex. Quando seca, a superfície lisa é antiderrapante.

Polida
Esta superfície está ligeiramente rugosa. É usada quando a proteção contra impactos ocasionalmente entra
em contacto com líquidos. A superfície rugosa permanece duradouramente antiderrapante.

Têxtil
Nos têxteis, a superfície da proteção contra impactos é fortemente rugosa. Isto é importante se entrar em
contacto permanente com água e óleo. O polimento áspero garante uma textura durável e antiderrapante.

Pirâmide
A proteção contra impactos com esta superfície é usada principalmente como proteção de degraus na área
do piso. O líquidos podem fluir nos interstícios, e a superfície permanece antiderrapante.

Não são necessárias ferramentas especiais. São
suficientes as brocas normais de madeira ou
metal. Velocidade de corte de aproximadamente
40 m/min, alimentação de aproximadamente 0,01
- 0,03 mm/U. a secutex pode desviar-se da dureza
de baixo Shore. Portanto, o orifício pode ser até
5% menor.

Lixar e Polir

O secutex-yellow com estabilizador de hidrólise pode ser exposto a qualquer clima. Se a secutex for usada em áreas relevantes para a segurança, é necessária
a coordenação com o fabricante.
Dureza Shore A

secutex

secutex-amarelo

secutex-amarelo

secutex-amarelo

[Tolerância ± 5°]

75°

55°

75°

90°

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,3 - 0,4 µ

0,15 - 0,25 µ

não

sim

sim

sim

1,22 g/cm3

1,21 g/cm3

1,22 g/cm3

1,23 g/cm3

Coeficiente de fricção
Estabilização com hidrólise
Espessura

20 mm

35 mm

Inserção da chapa perfurada aço inoxidável 2 mm

O material da secutex pode ser serrado com uma
serra de cinta convencional. O material tenta
evitar a ferramenta de corte. Preste atenção
ao menor ângulo de cunha possível e ajuste a
velocidade de corte, se necessário.

Padrão

DIN 53505

Fresar

Tensão
100 % Elasticidade

6,5 N/mm2

1,15 N/mm2

3,32 N/mm2

5,25 N/mm2

DIN 53504

300 % Elasticidade

9,5 N/mm

1,65 N/mm

5,25 N/mm
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8,29 N/mm

DIN 53504

Tensão de rutura

37,5 N/mm2

19,5 N/mm2

34,2 N/mm2

38,5 N/mm2

DIN 53504

Resistência ao rasgamento

Inserção da chapa perfurada carga pesada 5 mm
11 mm

A secutex pode ser trabalhada com uma lixadora
de cinta (granulação normal ou cerâmica). Importante: Velocidade de lixamento
aprox. 30-50 m/seg.

Cortar e Serrar

Longa vida útil

Inserção da chapa perfurada padrão 2 mm

2

2

2

27 N/mm2

15,8 N/mm2

35,0 N/mm2

55,2 N/mm2

DIN 53515

Elasticidade do retorno

40 %

61,5 %

40,4 %

30,4 %

DIN 53515

Abrasão

50 mg

21 mg

35 mg

36 mg

DIN 53516

72 h a 23 °C 25% de compressão

11,40 %

55,1 %

9,1 %

41,6 %

DIN 53517

24 h a 70°C 25 % de compressão

29,40 %

19,9 %

8,9 %

10,0 %

DIN 53517

Temperatura de serviço*

-40 °C bis 100 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

DIN 53457

Resistividade superficial

10 -10

10 -10

10 -10

13

10 -10

DIN 53482

Resistência de contacto

1011-1014

1011-1014

1011-1014

1011-1014

DIN 53482

1-2 %

1-2 %

1-2 %

1-2 %

Utilize cortadores disponíveis comercialmente
com um pequeno número de dentes.
É recomendada a utilização de uma emulsão de
perfuração para refrigeração e otimização da
superfície.

Resistência ao ajuste da compressão

Modelagem

10

13

10

13

10

[* Em temperaturas acima de 140 °C, não existe derretimento, exceto a proteção contra impactos resistente ao calor „secutex Heat“]

4

13

10

Serviço técnico secutex: Os furos, orifícios escalonados e roscas são moldados de acordo com as
necessidades do cliente e as dimensões exatas já
durante a produção. Também é possível a punção
de fábrica.
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SPL-F para aparafusar

Proteção contra impactos SPL-F para
soldagem
O nosso bestseller - proteção contra impactos da
secutex com placa perfurada.
Fácil e flexível de usar e seguro com a placa perfurada como reforço. Desta forma, pode conseguir
uma universal Proteção contra colisão.
Estas são as vantagens da inserção da chapa perfurada:
• A inserção da chapa perfurada evita uma
tensão longitudinal e transversal.
• Fixação fácil com parafusos e rebites

Dimensões
Espessuras

min. 10 mm

Larguras

30-1000 mm

Comprimentos

Superfícies

Variantes PUR

Comprimento padrão

3m

Lisa
Polida
Têxtil
Pirâmide

Campo de aplicação:
• Paredes, pisos, superfícies a serem
protegidas
• Aparelhos de transporte
• Onde quer que os valores devam ser
protegidos
• Prevenção de desgaste
• Proteção contra ruído, proteção contra co
lisão
Exemplos:
• Tremonha de recolha
• Ganchos
• Transpaletes
• Gancho da coil
• Empilhadoras
• Proteção de cantos
• Proteção de paredes e tetos

Variantes Chapa perfurada
da chapa Base da chapa em aço
perfurada Versão da carga pesada
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Superfícies

Campos de aplicação:
• Em todas as superfícies metálicas
• Nas paredes finas de metal
• Nos locais, em que os parafusos sejam
impossíveis ou os furos dos parafusos 		
sejam indesejáveis
Exemplos:
• Tremonha de recolha
• Proteção de rampas
• Caixas de chapas
• Container
• Empilhadoras
• Ganchos
• Proteção do aparelho de transporte
• Transpaletes
• Proteção de grampos

Dimensões
Espessuras

min. 10 mm

Larguras

30-1000 mm

Comprimentos

Comprimento padrão 3 m

Lisa
Polida
Têxtil
Pirâmide
secutex transparente
75°
secutex amarelo
55° | 75° | 90°
secutex vermelho „Heat“ 90°

Variantes Chapa perfurada
da chapa Base da chapa em aço
perfurada Versão da carga pesada

Chapa perfurada em aço inoxidável

Rebite cego

Estas são as vantagens:
• basta soldar à peça de trabalho
• deixam de ser necessários furos com precisão de repetição na peça de trabalho
• sem furos no material de proteção contra
impactos secutex

Variantes PUR

secutex transparente
75°
secutex amarelo
55° | 75° | 90°
secutex vermelho „Heat“ 90°

Parafuso da máquina +
porca

As condições nem sempre são as mesmas quando se trata do requisito de proteção contra impactos e das opções de montagem. A flexibilidade é
uma exigência. Mas, no final, a secutex sempre
encontra um caminho. Muitas vezes, a soldagem
é a forma mais simples e segura de fixação. Os
diferentes projetos em chapa perfurada permitem
uma utilização muito versátil.

Chapa perfurada em aço inoxidável

Rebite da
frente

Parafuso para
madeira da frente

Parafusos de cabeça
sextavada + Bucha

Chapa perfurada
sobreposta

Chapa perfurada dobrada

Chapa em aço
sobressaída

Chapa em aço
biselada

Perfil em para
calha C
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SP-F e SPG-F para colagem

SPL-Soft
SPL-Soft-Powerflex
Se aparafusar ou soldar for impossível, simplesmente cole a secutex onde a proteção contra impactos seja necessária. Isso não é problema com o
adesivo especial secutex. secutex - o poder suave
contra forças de impacto.

Dimensões
Espessuras
Larguras

min. 10 mm
30-1000 mm

Comprimentos (SP-F) Comprimento padrão 5 m
Comprimentos
(SPG-F / SPGF-F)

Superfícies

Variantes PUR

Estrutura têxtil

Comprimento padrão 3 m

Estas são as vantagens:
• Adere a (quase) todos os locais aplicáveis
• Sem ser necessária uma perfuração ou
soldagem
• Cola onde a soldagem ou o aparafusamento
sejam impossíveis

Lisa
Polida
Têxtil
Pirâmide
secutex transparente
75°
secutex amarelo
55° | 75° | 90°
secutex vermelho „Heat“
90°

sem estrutura (SP-F)
Têxtil (SPG-F)
Fibra de vidro (SPGF-F)

Campos de aplicação:
• Superfícies de madeira fina a média
• Vidro
• Elementos de absorção sonora
• Valiosas superfícies de madeira de qualidade
Exemplos:
• Armazéns frigoríficos
• Paredes e superfícies envernizadas e
folheadas
• especialmente para as suas necessidades

secutex-Soft absorve o impacto sem esforço.
Indispensável como proteção da superfície. Em si
estável, mas ainda ativo no amortecimento.
secutex-Soft é especialmente adequado devido à
camada de amortecimento flexível para produtos
sensíveis e objetos com superfície irregular.
Efeito completo Proteção contra colisão também
no caso de cargas médias.
Estas são as vantagens:
• Especialmente apropriado para produtos
sensíveis
• Capa de impacto e amortecimento adaptada
idealmente às necessidades específicas
• Redução do ruído/som
• Leve

Campos de aplicação:
• Áreas de entrada/saída e corredores
• Indústria de ladrilhos ou betão
• Setor logístico
• Paredes laterais de escadas
• Proteção do transporte contra o deslizamento
Exemplos:
• Plataformas de carga para comboio, camião,
avião, navios cargueiros
• Forquilhas na indústria de ladrilhos
• Aparelhos de transporte
• Perfil de limite na indústria de tubos
• Proteção dos braços da forquilha na indústria
do ladrilho

Dimensões
Espessura SPL-Soft

min. 15 mm

Espessura SPL-Soft
Powerflex

min. 11 mm

Larguras

30-1000 mm

Comprimentos

Comprimento padrão 3 m

Variantes PUR
secutex transparente 75°
secutex amarelo
90°
Powerflex
75°
Variantes secufoam
verde
azul
amarelo

x

erfle

espessuras de espuma

Pow

5 | 10 | 15 | 20
5 | 10 | 15 | 20
10 | 15 | 20

Variantes Chapa perfurada
da chapa Base da chapa em aço
perfurada Versão da carga pesada

Chapa perfurada em aço inoxidável

Produtos especiais
secutex com velcro

Parafuso da máquina +
porca
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Rebite cego

Rebite da
frente

Parafuso para
madeira da frente

Parafusos de cabeça
sextavada + Bucha
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SPL-HP

Ângulo SPL-W
Meia rodada SPL-HR
A melhor ideia pode às vezes ser oca. Porque
quanto mais „zona de deformação“, maior a
Proteção contra colisão. Isso aplica-se não
apenas à indústria automóvel, mas também onde
os valores devam ser protegidos contra impactos.
Esperando o melhor - contando com o pior. Proteger o que é mais valioso de danos! A secutex
PROFIL é oca - mas por uma boa razão.

Dimensões
Espessuras

Estas são as vantagens:
• Elevada elasticidade
• impactos moderados

min. 40 mm

Larguras

ab 30 mm

Comprimentos

Campos de aplicação:
• Proteção de cantos
• Proteção contra choque
• Estofagem parcial
• Segurança contra impactos
Exemplos:
• Proteção de cantos e pilares
• Proteção de bases
• Proteção contra colisão para empilhadoras
• Perfil de limite na indústria de tubos

Dimensões
Espessuras

10 mm | 15 mm | 20 mm

Comprimento
das pernas*

50 mm | 75 mm | 100 mm

Comprimentos

Comprimento padrão

*Outros comprimentos de perna disponíveis a pedido

Superfícies

Lisa
Polida

Comprimento padrão 3 m

Variantes PUR

Superfícies
Lisa
Polida

Variantes PUR

Variantes
da chapa
perfurada

secutex transparente
75°
secutex amarelo
55° | 75° | 90°
secutex vermelho „Heat“
90°

Variantes Chapa perfurada
da chapa Base da chapa em aço
perfurada Versão da carga pesada

Chapa perfurada
Versão da carga pesada
Chapa perfurada em aço inoxidável

30 mm - 120 mm

Diâmetro
Comprimentos

Comprimento padrão

Parafuso da máquina +
porca

Lisa
Polida

Diâmetro dos furos [mm]: 20, 30, 40, 50
Número de furos:
1-5
Variantes PUR

30 mm
Ø 20 mm
40 mm

Parafuso da máquina +
porca

Ø 30 mm
50 mm

60 mm

3m

Superfícies

Possibilidades de variação

50 mm

secutex transparente
75°
secutex amarelo
55° | 75° | 90°
secutex vermelho „Heat“
90°

Dimensões

Chapa perfurada em aço inoxidável

40 mm

3m

Parafusos de cabeça
sextavada + Bucha

Variantes
da chapa
perfurada

Parafusos de cabeça
sextavada + Bucha

secutex transparente
75°
secutex amarelo
55° | 75° | 90°
secutex vermelho „Heat“
90°

Chapa perfurada
Versão da carga pesada
Chapa perfurada em aço inoxidável

Ø 40 mm

60 mm

60 mm
70 mm
10

Ø 50 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm
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Sapatos protetores de forquilhas

Os sapatos de proteção de
forquilhas secutex protegem
as suas cargas

SZ-S1

SZ-SSL

SZ-HR

Versão standard com ponta flexível

Versão de carga pesada com ponta
em aço

Sapato de proteção de forquilhas com
design semicircular

A versão normal foi concebida para uma utilização flexível. Oferece um manuseamento fácil
e rápido e é ideal para a maioria das aplicações.
A „ponta Flexo“ especialmente desenvolvida
protege a proteção contra cargas e forquilhas.

O SZ-SSL é um sapato de proteção especialmente
desenvolvido para exigências grandes.

Neste sapato de proteção de forquilhas, a
superfície de proteção contra impactos é
semicircular. Isso permite que cargas redondas,
como tubos de betão, recipientes de arame etc.,
sejam transportados com segurança e suavidade.
A ponta chanfrada da forquilha facilita a entrada
na carga.

A construção robusta em aço do perfil com ponta
em aço foi especialmente concebida para uma
utilização contínua e resistente.

Os sapatos secutex para proteção de forquilhas
também estão disponíveis como versão em
aço inoxidável, por exemplo, para a indústria
alimentar.

Tipo

Largura internaLargura externa Revestimento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S1
+5-8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

Tipo

Largura interna Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-SSL
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------

Tipo

Largura interna Largura externa
[mm]

[mm]

SZ-HR
+5 - 8
+15 - 20
-----------------------------------------------

Estruturas superficiais

Por favor, note:
os sapatos de proteção de forquilhas não têm uma função de suporte.

12

Para aplicações especiais sob a influência de
água, óleo ou gelo, temos superfícies especiais.
Fale com o seu consultor especialista!
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Revestimento fixo secutex das forquilhas secutex

Extensão do garfos secutex

Proteção de forquilhas para
utilização contínua

SZ-F1

SZ-F2

SZ-GVO

Forquilhas com revestimento fixo

Forquilhas com revestimento fixo

Versão padrão, aberta na parte inferior

Esta versão oferece a proteção ideal para o dispositivo de carga e elevação numa pequena área
ocupada. O revestimento sólido da secutex está
inextricavelmente ligado ao garfo da forquilha,
e a chapa perfurada evita que seja separado dos
garfos da forquilha. Uma barra transversal situada na ponta do braço da forquilha impede que o
revestimento da secutex se descole.

Esta versão oferece a proteção ideal de bens,
que, por exemplo, estão sobressaídos das bordas
das paletes. O revestimento da secutex está
firmemente ligado aos garfos das forquilhas. A
chapa perfurada evita o descolamento dos garfos
das forquilhas.

SZ-GVO é uma extensão ideal com baixo peso.
Como com todos os produtos de proteção de forquilhas, a SZ-GVO também pode estar equipada
com proteção de impactos secutex.

Tipo

Largura interna Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-F1
--Largura do grampo 10 - 12
-----------------------------------------------

Tipo

Largura interna Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-F2
--Largura do grampo 10 - 12
-----------------------------------------------

Versão fechada SZ-GVG

Estenda as suas forquilhas

As extensões dos garfos são a solução ideal ao
transportar cargas maiores do que os garfos.

A espessura e a largura da extensão do garfo
dependem da largura da forquilha, da espessura
da forquilha e da capacidade de carga.

Tipo

Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

SZ-GVO
ca. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

Tipo

Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

SZ-GVG
ca. + 30
10 - 12
-----------------------------------------------

Por favor, note: A extensão deve ser suportada por pelo
menos 60% do garfo. A capacidade de carga da extensão do
garfo é adaptada ao respetivo garfo. Preste também atenção à
capacidade de carga e ao centro da carga do camião,

mín. 60% de contacto

Estruturas da superfície

Estruturas da superfície

Para aplicações especiais sob a influência de
água, óleo ou gelo, temos superfícies especiais.
Fale com o seu consultor especialista!

Para aplicações especiais sob a influência de
água, óleo ou gelo, temos superfícies especiais.
Fale com o seu consultor especialista!
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PROTEÇÃO DE GRAMPOS

Proteção das forquilhas para os garfos
das forquilhas

Proteção das forquilhas
secutex para os garfos das
forquilhas

SZ-S2

Perfil oco SZ-S2

SZ-S2 Soft

Para o transporte suave

Robusto com elevado efeito de amortecimento

Para produtos sensíveis

A proteção dos garfos das forquilhas secutex é
usada para o transporte suave de cargas. Isso
deve ser evitado durante os danos nos produtos
transportados.

A proteção dos garfos das forquilhas com
perfil oco é um design robusto para proteger os
produtos transportados. As câmaras ocas têm um
efeito de amortecimento elevado no impacto das
cargas. Os campos de aplicação são, por exemplo, transporte de pedras na indústria de tijolos
ou tubos de betão na indústria de betão.

A proteção dos garfos das forquilhas secutex
com espuma é usada para o transporte suave de
produtos sensíveis. Dependendo do impacto, a
espuma comprime, mas deforma-se após o alívio.
As áreas de aplicação são, por exemplo, o transporte de placas de gesso sensíveis, telhas, etc.

Os garfos estão presos à parte de trás do garfo
com cintas em aço e podem ser facilmente
substituídos.

Os garfos estão presos à parte de trás do garfo
com cintas em aço e podem ser facilmente
substituídos.

Tipo

Largura interna Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2
+5 - 8
+15 - 20
12
-----------------------------------------------
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Tipo

Largura interna Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 HP
+5 - 8
+15 - 20
30
-----------------------------------------------

Os garfos estão presos à parte de trás do garfo
com cintas em aço e podem ser facilmente
substituídos.

Tipo

Largura interna Largura externa Revestimento
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 Soft
+5 - 8
+15 - 20
15 - 30
-----------------------------------------------
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PROTEÇÃO DE GRAMPOS

Revestimentos fixos de forquilhas
Proteção de forquilhas para cargas redondas

Proteção de forquilhas para
cargas redondas

SZ-C

Módulo de tubo da proteção de

Coil da proteção de forquilhas com e
sem ponta retrátil

forquilhas SZ-RM

Transporte as coils da chapa e os anéis de fio
com segurança e fiabilidade com a sapata de coil
secutex.

O módulo de tubo da proteção de forquilhas
protege
de forma ideal as cargas redondas. É extremamente resistente ao desgaste, altamente
antiderrapante e facilmente substituível.
O módulo do tubo da proteção das forquilhas
é simplesmente empurrado para o mandril
existente e fixo à tampa final.

O raio da superfície de contacto é ajustado exatamente ao diâmetro interno da bobina, evitando
danos materiais
de forma segura. Isto é devido à elevada fricção
do revestimento secutex.
Escorregar é quase impossível. A inclinação
retrátil permite uma recolha
fácil na coil.

Os módulos individuais podem girar livremente
e giram simplesmente no caso de exigências
desfavoráveis.

A coil da proteção das forquilhas está disponível
com ou sem inclinação retrátil.

Tipo

Coilinnen-ø
[mm]

SZ-C
400 / 500 / 600		
-----------------------------------------------

Tipo

Compriment
Espessura Comprimento da
do módulo
da parede
tampa final
			
[mm]
[mm]
[mm]

SZ-RM
250
15 - 20
90
-----------------------------------------------

Estruturas da superfície
Para aplicações especiais sob a influência de
água, óleo ou gelo, disponibilizamos superfícies
especiais. Fale com o seu consultor especialista!
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PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO

Proteção contra colisão para suportes de
estantes
Proteção contra colisão para cantos
e pilares

Evite reparações com proteção contra colisão secutex

Proteção contra colisão para suportes
de estantes

Proteção contra impactos para cantos
e pilares

Mesmo pequenos pontos de pressão podem
afetar negativamente a estática de um armazém
de alta capacidade. A proteção contra colisão
para suportes de estantes protege contra danos
causados pelo impacto frontal. As câmaras ocas
no perfil de proteção contra impactos amortecem
a energia de impacto, e o perfil em aço sólido
no interior impede a flambagem do suporte da
estantes.

A proteção contra impactos é aparafusada ao
piso e serve como proteção contra colisão, por
exemplo, em estantes, portas de alta velocidade, etc. A aba de proteção contra impactos
circunferencial absorve a energia de impacto da
empilhadora. Como resultado, são conseguidos
tempos de vida mais longos em contraste com os
ângulos em aço convencionais.

Tipo

Tipo

Altura

Vista superior

[mm]
SAS-AB

1.000

----------------------------------------------SAS-B
1.000

Altura

Vista superior

[mm]
SAS-E

400

----------------------------------------------SAS-D
400

----------------------------------------------SAS-C
400

20
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SOLUÇÕES SECUTEX

Produtos especiais
secutex-secuGrip 90

Coeficiente de fricção
extremamente elevado

Revestimento dos ganchos

Revestimento das barras

Revestimento de forquilhas

Revestimento da área utilizável do
camião

O revestimento fino proporciona uma proteção
antideslizante da carga quando se utiliza tanto
em zonas húmidas como secas. Além disso, a
superfície protege contra danos ou riscos de
superfícies sensíveis.

O revestimento fino tem um elevado coeficiente
de fricção e, portanto, proporciona uma proteção
antideslizante.
O revestimento durável é uma alternativa ao
tapete antideslizante usado convencionalmente.
O revestimento secuGrip está unido à madeira de
forma inseparável.

A versão oferece proteção para o dispositivo de
carga e elevação a uma altura de entrada muito
reduzida. O revestimento fixo está unido aos
braços da forquilha de forma inseparável. Uma
barra transversal situada na ponta do braço da
forquilha impede que o revestimento da secutex
se descole.

O revestimento secuGrip 90 pode ser revestido
em madeira, chapas metálicas ou até mesmo
em lâmina adesiva. Isso permite que o cliente
revista individualmente as superfícies, evitando o
deslizamento de cargas.

Tipo		Revestimento

Tipo		Revestimento

Tipo		Revestimento

Tipo		Revestimento

		[mm]

		[mm]

		[mm]

		[mm]
		

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
1-2
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
5
-----------------------------------------------

secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

SpanSet-secutex GmbH

Coeficientes de fricção (DEKRA)
Estado: superfície seca

SpanSet-secutex GmbH

1

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-90 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.2

Typ

: secuGrip-90

1.1.3

Zustand

: neu

1.1.3

Zustand

: neu

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1026

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1109

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM)[cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016

secuGrip 90 em palete Europool

secuGrip 90 para caixa de grade Europool 0,65 µ
Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016
Abbildung 2

Abbildung 2

3

3

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

längs

längs

Abbildung 1

0,74

quer

quer

Abbildung 2

0,74

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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0,74 µ

Ermittelte Gleit-Reibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,69

quer

quer

Abbildung 2

0,65

Ergebnis µ

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 20.09.2016

Fachspeziallist

Ort, Datum der Ausstellung
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201639366-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center -

Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com

Os dados podem ser descarregados
em: http://www.secutex.com/
wp-content/uploads/2016/03/DEKRA-Prüfzeugnis_secugrip90.pdf
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SOLUÇÕES SECUTEX

Produtos especiais
secutex-secuGrip 75

Coeficiente de fricção
extremamente elevado

Coeficientes de fricção (DEKRA)
Estado: superfície seca
secuGrip 75 em palete Europool

0,91 μ

secuGrip 75 em caixa de grade Europool 0,73 μ
Coeficientes de fricção (DEKRA)
Estado: superfície húmida
secuGrip 75 em palete Europool

0,6 μ

Revestimento das barras

secuGrip 75 em poliuretano

Forro para sistemas de direcionamento de tubos

Raspadores secutex

Tremolhas secutex

O revestimento fino tem um elevado coeficiente
de fricção e, portanto, proporciona uma proteção
antideslizante. O revestimento durável é uma
alternativa ao tapete antideslizante usado convencionalmente. O revestimento secuGrip está
unido à madeira de forma inseparável.

O revestimento fino também pode ser revestido
em poliuretano, se desejado. O poliuretano na
parte inferior serve para reduzir o ruído e o revestimento secuGrip na parte superior serve para
aumentar o coeficiente de fricção.
O revestimento secuGrip está inseparavelmente
ligado ao poliuretano.

Nos sistemas de direcionamento de tubos e
hastes, o ruído pode ser muito forte. Um canal
revestido com módulos de tubo secutex garante a
redução de ruído e a proteção da superfície.

Raspadores para barras em aço
Na produção de tubos e barras em aço, são
usados para limpeza os chamados raspadores. Os
raspadores têm uma forma exterior redonda ou
retangular e uma forma interna adaptada ao perfil a ser limpo. Vários raspadores são geralmente
montados como um pacote, sendo as aberturas
menores do que o perfil. Os produtos longos são
empurrados através das placas de elastómero a
altas velocidades, o material elástico de borracha
libera a superfície dos resíduos de lubrificante e
de líquido de limpeza.

Tremolhas para tubos e aço brilhante
Na produção de tubos e aço brilhante, são usadas
as chamadas tremolhas são para rosquear nas
unidades de produção. São principalmente usadas tremolhas em poliamida, mas devido à dureza
do material e às extremidades afiadas do tubo
desgastam-se muito rapidamente.

Tipo		Revestimento

Tipo		Revestimento

		[mm]

		[mm]

secuGrip 75		
1-2
-----------------------------------------------

secuGrip 75		
2-3
-----------------------------------------------

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

SpanSet-secutex GmbH

SpanSet-secutex GmbH

1

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

1.1

Auflagefläche

1.1

Auflagefläche:

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.1

Art

: MULTIPLEX Platten mit
secuGrip-75 Beschichtung

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.2

Typ

: secuGrip-75

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.1.3

Zustand

: neu, trocken

1.2

Ladegut:

1.2

Ladegut

1.2.1

Art

: Europool-Palette

1.2.1

Art

: Europool-Gitterbox (EPAL)

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.2

Abmessungen [cm]

: 80 x 120

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1030

1.2.3

Masse des Ladeguts
[kg]

: 1115

1.2.4

Kontaktfläche (bei
: --Verwendung von RHM)
[cm²]

1.2.4

Kontaktfläche (bei Ver- : --wendung von
RHM) [cm²]

2

Prüfbedingungen

2

Prüfbedingungen

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.1

Umgebungstemperatur : 23
[°C]

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

2.2

Ort und Datum der
Prüfung

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017

Abbildung 1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
12.10. – 17.10.2017
Abbildung 2

Abbildung 2

secuGrip 75 em caixa de grade Europool
0,4 μ - 0,5 μ

3

3

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

Ergebnis µ

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

siehe Foto

längs

längs

Abbildung 1

0,91

längs

längs

Abbildung 1

0,73

quer

quer

Abbildung 2

0,85

quer

quer

Abbildung 2

0,68

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Klettwitz, 21.11.2017

Fachspeziallist

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,98 und in Querrichtung µ = 0,92.

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Ergebnis µ

Klettwitz, 21.11.2017

O material secutex com inserção de chapa perfurada é particularmente resistente ao desgaste e
amortece os movimentos dos tubos e das hastes.
A fixação dos segmentos moldados ocorre através de furos de fixação.
As dimensões e as partes de segmento são
fabricadas de acordo com as especificações do
cliente.

O canto é que conta
Semelhante ao limpa-para-brisas no carro, tudo
depende do canto. Normalmente, os raspadores
são perfurados a partir de produtos em chapas.
Ao perfurar, o elastómero deforma-se, o canto
interno não fica dimensionalmente estável nem
cónico. Apenas parte do canto é removido de
óleo e das emulsões dos perfis, este canto fica
rapidamente desgastado, e o efeito de limpeza é
então insuficiente.

O que conta é a dureza do material
Como alternativa, a secutex disponibiliza
tremolhas de poliuretano para esse fim. Estes
estão em contraste com a poliamida do material
mais macio e, portanto, resistente ao desgaste
das extremidades do tubo de arestas vivas. Isso
significa vidas úteis mais longas, bem como
melhor proteção de superfície para materiais
muito sensíveis.
Para cada dimensão
As tremonhas secutex podem ser fabricadas nas
dimensões requeridas de acordo com os desenhos do cliente.

Limpeza sem riscos
Juntamente com os produtores de tubos bem
conhecidos, a secutex desenvolveu um novo
limpador, cujo canto otimizado limpa mesmo as
superfícies ásperas sem estrias. Os raspadores
secutex são moldados em moldes, sendo o
processo de perfuração omitido. O canto é
perfeitamente moldado e repousa completamente
nos tubos e nas barras contínuos.
Para cada dimensão,
os raspadores secutex podem ser fabricados em
todas as espessuras e diâmetros exigidos.

Fachspeziallist

Der berechnete Gleitreibwert nach DIN EN 12195-1:2011-06 beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in
Längsrichtung µ = 0,79 und in Querrichtung µ = 0,74.
Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.
- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com
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- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com

25

COILPROTECT

secutex-Coilprotect
Esteira de coil da secutex

1
2

Armazenamento seguro de
coils

Esteira de fio secutex

Esteira de coil secutex

Armazém de coils Coilprotect „Altus“

Armazém de coils Coilprotect „Semi“

Esteira com ranhuras transversais contra
escorregamento

Esteira flexível feita da proteção contra
impactos secutex

com design de alta qualidade

com design de alta qualidade

A comprovada esteira de fio secutex evita
arranhões e pontos de pressão. A esteira leve é
posicionada rapidamente. Os utilizadores elogiam
especialmente a nova paragem. Os anéis de fio
individuais engancham nos sulcos cruzados, as
bobinas de fio deixam de escorregar, deixando de
ser necessário um conjunto adicional.

Para o armazenamento de coils, foi concebida a
esteira de coils leve e móvel. É prático de manusear. Desta forma, podem ser criadas instalações
de armazenamento temporário de forma rápida
e flexível, ou os armazéns existentes podem ser
expandidos.
Disponível opcionalmente
- Pega de transporte e canal de drenagem de óleo
- Perfil feito da proteção contra impactos resis
tente ao calor „secutex Heat“ (até 140 °C)
- Parafusos de fixação
- Cabeçal e peça final biseladas para o avanço
com a carretilha da forquilha elevadora
- com elemento de ligação (figura abaixo)

Bandeja de coils secutex num design de alta
qualidade para o armazenamento permanente de
coils em todos tamanhos. Este depósito de coils
só pode ser equipado com ganchos e pinças de
coils.

Bandeja de coils secutex num design de baixa
qualidade para o armazenamento permanente de
coils em todos tamanhos. A bandeja de bobinas
pode ser equipada com ganchos/pinças de coils,
bem como com a empilhadora.

Disponível opcionalmente
- Revestimento de proteção contra impactos
termorresistente „secutex Heat“ (até 140 °C)
- Barras de inserção, revestidas
- Carro de transporte para barras de inserção
- Extremidade final para armazenamento inclina
do e vertical

Disponível opcionalmente
- Revestimento de proteção contra impactos
termorresistente „secutex Heat“ (até 140 °C)
- Barras de inserção, revestidas
- Carro de transporte para barras de inserção
- Extremidade final para armazenamento inclina
do e vertical

Disponível opcionalmente
- Canal de drenagem de óleo
- Perfil feito da proteção contra impactos
resistente ao calor „secutex Heat“ (até 140 °C)
- Parafusos de fixação
- Cabeçal e peça final biseladas para o avanço
com a carretilha da forquilha elevadora

Altura
[mm]

Largura Comprimento
[mm]

[mm]

ø da coil

Altura

[mm]

[mm]

43
400
3.000*
bis 1600
----------------------------------------------54

400

3.000*

* A pedido, até um comprimento de 5 000 mm
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bis 1800

Largura Comprimento
[mm]

[mm]

ø da coil
[mm]

30
400
3.000*
800 - 1.400
----------------------------------------------43
400
3.000*
1.000-1.600
----------------------------------------------54
400
3.000*
1.200-1.800
----------------------------------------------65
500
3.000*
1.200-2.100

Verbindungselement für Coilmatten

1

Altura
[mm]

Largura Comprimento
[mm]

[mm]

ø da coil
[mm]

2

Altura

Largura

[mm]

[mm]

Comprimento ø da coil
[mm]

[mm]

206
1.225
1.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
1.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.000
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
2.500
1.200-2.400
----------------------------------------------206
1.225
3.000
1.200-2.400

80
675
1.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
1.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
2.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
675
3.000
800 - 2.000

Grade de suportes meio/meio: 125 mm

Grade de suportes meio/meio: 100 mm
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PRODUTOS ESPECIAIS

Coil-Handling

Para um manuseamento
Coil seguro

Esteira reversível secutex
Torneamento suave e controlado
Ao rolar uma carga sobre o piso, a carga pesada
no piso liso da sala pode deslizar incontrolavelmente. Existe aqui um risco considerável de
acidentes. As peças caras são danificadas pelo
seu próprio peso e devem ser retrabalhadas.
As esteiras reversíveis secutex (foto acima) são
absolutamente antiderrapantes, o processo de
torneamento pode ser realizado com segurança e
sem solavancos.

Espessura
[mm]

Largura máx.
[mm]

Comprimento máx.
[mm]

20
1.000
3.000
----------------------------------------------30
1.000
3.000
----------------------------------------------50
1.000
3.000

Cintas secutex

Meia do mandril da bobinadora
secutex

O problema
A montagem de coils empilhadas é inadmissível!
Portanto, a primeira escolha para pacotes
horizontais com tiras de divisão é sempre uma
cadeira de inversão de coils. Mas nem sempre
está disponível um dispositivo fixo para inverter
bobinas estreitas. Portanto, oferecemos uma
solução que pode ser usada após uma formação
prévia e completa.

Em bobinadoras, as coils com diâmetros internos
maiores devem sempre ser processadas como
previsto. Aqui, a meia secutex oferece uma
solução simples e flexível.

A solução
Um laço final da cinta de elevação secutex para
correias de divisão é plano e pode ser facilmente
empurrado para dentro do espaço entre as cintas
de fenda. A alça final plana é então simplesmente pendurada na barra C forjada. A mangueira de proteção é posicionada nos cantos afiados
da coil. Ao elevar, a cinta de elevação move-se
livremente na mangueira de proteção,
enquanto está firmemente presa à carga. Não
existe movimento e quase nenhum desgaste nos
cantos afiados.

Prevenção de impressões
Devido à boa fricção do material secutex, a coil
não escorrega e as forças de contacto podem ser
consideravelmente reduzidas. Os típicos pontos
de impressão nas primeiras camadas de enrolamento são evitados, e o desperdício de material é
significativamente reduzido.

Girar as coils empilhadas é propenso a acidentes,
pois a cinta de fendas pode deslizar sobre o canto
inferior quando elevada. Portanto, o conjunto
contém sempre uma esteira reversível secutex
antiderrapante (foto acima) que simplesmente
desliza sob o canto inclinado. Efeito colateral positivo: os enrolamentos da coil abaixo não ficam
danificados durante a operação de torneamento.

Ampliação do diâmetro interno
A prática meia secutex é simplesmente empurrada para o bobinador e aumenta o raio para o
tamanho desejado. Uma montagem complicada
de sub-segmentos deixa de ser necessária.

O material secutex é extremamente resistente ao
desgaste e, ao contrário da borracha comercial,
também é resistente ao óleo. A ponta retrátil
facilita a passagem das coils.

Interior Ø
[mm]

Exterior Ø
[mm]

Coilinnen Ø Comprimento máx.
[mm]

[mm]

390
490
508
2.000
----------------------------------------------490
590
608
2.000
Espessura
[mm]

Largura
[mm]

Comprimento
[mm]

Versão padrão com inclinação retrátil

10
200
300
-----------------------------------------------
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SECUROLL

Execução técnica
Rolos com núcleo removível

A camada especial para rolos
e rolamentos

Revestimento de rolos secutex

Rolos secutex com núcleo removível

Transportadores helicoidais secutex

Com securoll, a secutex oferece um revestimento
especialmente desenvolvido para rolos e rolamentos, que é fundido no molde ou aplicado diretamente no núcleo do rolo. No desenvolvimento
de produtos, a grande experiência da secutex foi
trazida com revestimentos de todos os tipos.

Os rolos securoll têm um núcleo de troca simples
feito em aço com duas placas laterais e o eixo
central necessário.

Para tubos e barras em aço
Os transportadores helicoidais são frequentemente usados na indústria de produção de metal
como simples elementos de máquina para o
transporte com de tubos e barras em aço. O controlo do processo de transporte é muito simples,
quase não existem peças móveis que possam
quebrar numa operação contínua robusta.

A secutex tem, na securoll, numa grande seleção
para quase todas as aplicações. A dureza do material é de 55 ° - 90 ° Shore. O processo inovador
garante uma alta precisão do revestimento com
tolerâncias muito baixas, bem como uma ideal e
durável ligação com o núcleo do rolo/rolamento e
Material securoll. Isso garante uma alta resistência mecânica e resistência ao desgaste de rolos e
rolamentos revestidos com segurança.

Os corpos cambiáveis são moldados separadamente do material secutex extremamente
resistente ao desgaste e ao corte. As duas placas
laterais e o eixo central estão ligados em conjunto com o corpo de troca secutex e aparafusados.
Qualquer dimensão e forma é facilmente possível.
No molde de fundição criado, os corpos
substituíveis da secutex necessários podem ser
produzidos a curto prazo.

Disponível opcionalmente
- a mangueira SP pode ser puxada para cima

Versões técnicas para rolos

Protege as superfícies
Os transportadores de parafuso secutex têm
um eixo feito em aço ou tubo em aço e são
fundidos a partir da proteção contra impactos da
secutex extremamente resistente ao desgaste
e corte resistente. A proteção contra impactos
da secutex protege as superfícies dos materiais
longos, evitando arranhões. Os transportadores
helicoidais fundidos a partir da proteção contra
impactos da secutex são significativamente mais
baratos do que os fresados a partir de plásticos
de engenharia. A excelente vida útil também
melhora a vantagem de custo.
Fundição de curto prazo
Qualquer dimensão e comprimento é facilmente
possível. No molde de fundição criado, os transportadores de parafuso necessários podem ser
produzidos a curto prazo.

Superfícies
Lisa
polida
com fendas
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dureza do revestimento
55° Shore A
75° Shore A
90° Shore A
--------------------------------------------------------------------------------------------------Inserção
Sem inserção
com chapa perfurada
--------------------------------------------------------------------------------------------------Forma de revestimento
cilíndrica
em bola
cónica
de acordo com o desenho do cliente
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tamanhos
Comprimento: 1 800 mm ø: 350 mm
Espessura: a partir de 3 mm Tamanhos especiais a
					
pedido
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rolos-/ núcleo do rolo
fornecido a pedido
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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SpanSet secutex
Sicherheitstechnik GmbH
Am Forsthaus 33
52511 Geilenkirchen
Germany
Tel +49 (0) 24 51 484 5 73 - 0
Fax +49 (0) 24 51 484 5 73 - 119
info@secutex.de
www.secutex.de

O seu distribuidor SpanSet secutex

Reservamo-nos o direito de alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução de parte
do catálogo em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo), assim como o seu
processamento, duplicação ou distribuição através de sistemas eletrónicos, sem a autorização por escrito da SpanSet
secutex Sicherheitstechnik GmbH. O presente catálogo foi elaborado com a devida diligência; a SpanSet secutex
Sicherheitstechnik GmbH não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões.
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