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Taşıma
Darbe Korunumu
Yük idare Aletleri
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ÇARPMA KORUNUMU
Çarpmaya karşı korunum

Etki şekilleri

secutex- çarpma korunumu
Özel özellikler ve çok amaçlı
kullanılabilir.

sağlam ve uzun süreli çarpmaya karşı korunumun önem taşıdığı her yerde secutex çarpmaya karşı korunum kullanılmaktadır

secutex ile gereksiz masrafları azaltın ve tehlike
kaynaklarını giderin. Bir üründeki tüm masrafların ciddi bir kısmını mevcut olmayan çarpma
korunumundan kaynaklanan hasarlar oluşturur.
Asıl nedenler dikkatsizlik, ihmal ve usulüne aykırı
kullanımdır. Bunlar ürünlerdeki ve demirbaşlardaki önlenebilir hasarlardır. Kaza veya gürültü
nedeniyle personel kayıpları, kolayca görmezden
gelinebilecek fakat karı ciddi derecede azaltabilecek büyük masraflardır.
Avantajlar
- Kullanıcılar için iş güvenliği
- Güvenilir iş akışı
- Güvenli kullanım iş akışlarını hızlandırır
- Daha az malzeme masrafları
- Yasal yönetmeliklere uyuglması garanti edilir

Yüksek yapısal dayanım
secutex kimyasal malzemelere karşı yüksek
yırtılma direnci gösterir. Böylece secutex malzemesi eski uzunlupuna göre yırtılmadan %500
genleşebilir.
Özellikle esnek
secutex geleneksel
kauçuklara göre yüksek esneklik sağlar. secutex
ekstrem sıcaklık dalgalanmalarında da esnek
kalır.
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Beton köşeler için çarpmaya karşı korunum

Beton dirsekler için başlatma koruması

Coillager
Beton direkler için çarpmaya karşı korunum beton direkleri ve yırtmaç şeritlerinin muhafazası için özel çözümler ve Coillager Various standardı mevcut

Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
secutex neredeyse küçülmez. secutex‘in ıslak
aşınma direnci bazı metallerden daha iyidir.
Kulplu bobin matı

Kazık çubukları ile Coilprotect Semi

v şeklindeki uç gövdeli bobin matı

Çarpmaya karşı korunum

secutex, fiziksel ve kimyasal özelliklere özellikle
uygun mükemmel poliüretan elastomerdir:

Etki şekli

Raf mesnetleri için çarpmaya karşı korunum

Çarpmaya karşı korunum sağlam ve uzun süreli çarpmaya karşı korunumun önem taşıdığı her yerde secutex çarpmaya karşı korunum kullanılmaktadır.

Sönümleme etkisi

Gürütü karşıtı etki

Kuvvetlerin denk geldiği yerlerde malzemeler
istemsiz olarak zarar görür. Ürünlerdeki ve
demirbaşlardaki çarpma hasarları genellikle
dikkatsizlik, ihmal, düşüncesizlik, usulüne aykırı
kullanım veya eksik koruyucu ekipmanlardan
kaynaklanır. Secutex çarpma koruması ürünlerin
öz ağırlıklarıyla veya kullanımları nedeniyle
hasar görebilecekleri her yerde sönümleyici etki
eder. Zorlanma durumunda deforme olabilen
ek köpükler veya boşluklar sönümleme etkisini
artırır, örn. secutex-Soft, secutex-SoftPad ve
secutex boşluklu profil gibi

Mesleki hastalıkların yakl. %60‘ı gürültüden
kaynaklanmaktadır. Kısa tepe değerleri dahil
140 db‘nin üstünde veya uzun süre devam eden
70 db gürültülerde kulaklar kalıcı hasar görebilir.
secutex çarpma korunumu düşen malzemeleri ve
temas yüzeylerindeki diğer gürültü kaynaklarını
sönümler. Bu nedenle gürültü hiç oluşmaz.
Tesislerin zahmetli bir şekilde yalıtımasına artık
gerek duyulmaz.

Kaydırmaz etki

Uzun süreli etki

secutex yüklerin taşıma sırasında ileri veya
geri kaymasını engeller. Testlerde secutex
karşılaştırılan diğer malzemelere karşı en iyi notu
aldı. Secutex sadece standartları sağlamakla
kalmaz aynı zamanda normlara göre geçerli
sürtünme katsayısı değerlerinin de üstünde bir
değere sahiptir.
Islak veya yağlı yüzeylerde yapısal yüzeyli
secutexler önerilir. Bu şekilde tekrar doğrudan
malzeme teması sağlanır.

secutex çarpma korunumu aşınmaya karşı özellikle uygun davranışlar gösterir. Ekstrem kesilme
direnci son derece uzun kullanım sürelerine
olanak sağlar. Yüksek basınç zorlamalarında ve
aşırı esnemelerde yüksek malzeme sertlikleri
önerilir. Kumaş veya cam elyafı takviyeli secutex
takviyesiz secutex‘lere karşı daha yüksek aşınma
direncine sahiptir.

Raf mesnetleri için çarpmaya karşı korunum

Cam raflar için bindirmeli korunum

Balya kelepçelerinin kaplanması

Rulolar
secutex ile rulolar, silindirler ve vidalar işlenme işlemleri esnasında taşınma amaçlı olarak kaplanabilir.

Isıya dayanıklı ve yarıklı çekici silindirler

Değiştirilebilir öze sahip kılavuz ve baskı
makaraları

Hassas profillerin taşınımı için makaralar

Çinko korunumu
Hassas malzemelerin güvenli ve münasip taşınımı için çinko korunumlu dişli ve sırtlı kaplamalar.

Kaplama çatallar ve çatal desteği

Vidalama yarıklı yumuşak destek

İstifleyici mil için boru modülleri
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ÇARPMA KORUNUMU

ÇARPMA KORUNUMU

Yüzeyler ve teknik veriler

İşleme

Delme
Pürüzsüz
Bu yüzey secutex darbe korunumu kullanılırken yük ile darbe korunumu arasında su veya yağ olmayan
durumlarda kullanılır. Kuru durumda pürüzsüz yüzey kaymayı engeller.

Cilalama
Bu yüzey hafif pürüzlüdür. Darbe koruması ara sıra sıvılarla temas ediyorsa kullanılır. Pürüzlü yüzey kaymayı sürekli engeller.

Kumaş
Kumaşlarda darbe korunumunun yüzeyi aşırı pürüzlüdür. Bu, sürekli su ve yağ ile temas halinde olunması
durumunda önemlidir. yoğun cila kalıcı kaymayı engelleme özelliği kazandırır.

Standart delikli levha eki 2 mm

Özel aletler gerekli değildir. Normal ahşap veya
metal matkaplar yeterlidir. Kesme hızı yakl. 40m/
dak, besleme yakl. 0,01 - 0,03 mm/U. Secutex
düşük kenar sertliklerinde farklı olabilir. Bu
nedenle delik %5 daha küçük olabilir.

Zımparalama ve pürüzlendirme

Ağır yüklü delikli levha eki 5 mm
11 mm

secutex lher kayışlı bileyici ile işlenebilir (Normal
çekirdekli veya seramik bağlı). Önemli! Zımparalama hızı yakl. 30-50 m/sn.

20 mm

35 mm

Piramitler
Bu yüzeye sahip darbe korunumları genellikle zemin alanlarında basma korunumu olarak kullanılır. Sıvılar
boşluklara akabilir, yüzey kaymaya karşı korunaklı kalır.

Kesme ve testere ile kesme
secutex malzemesi ticari kayışlı keskilerle kesilebilir. Malzeme kesim aletinden kaçmaya çalışır.
Kama açısının olabildiğince küçük olmasına
dikkat edin ve gerekirse kesim hızını uyarlayın.

Uzun kullanım ömrü
Hidroliz stabilitörlü secutex sarı hava koşullarına maruz bırakılabilir. secutex güvenlikle ilgili alanlarda kullanılacaksa üretici ile görüşülmelidir.

Kenar sertliği A

secutex

secutex-sarı

secutex-sarı

secutex-sarı

[Tolerans ± 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

hayır

evet

evet

evet

1,22 g/cm3

1,21 g/cm3

1,22 g/cm3

1,23 g/cm3

Sürtünme katsayısı
Hidroliz stabilite
Kalınlık

Norm

DIN 53505

Frezeleme

Gerilim
100 % Genleşme

6,5 N/mm2

1,15 N/mm2

3,32 N/mm2

5,25 N/mm2

DIN 53504

300 % Genleşme

9,5 N/mm

1,65 N/mm

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

DIN 53504

Kopma gerilimi

37,5 N/mm2

19,5 N/mm2

34,2 N/mm2

38,5 N/mm2

DIN 53504

Hava koşullarında yırtılma direnc

Paslanmaz çelik delikli levha eki 2 mm

2

2

2

27 N/mm2

15,8 N/mm2

35,0 N/mm2

55,2 N/mm2

DIN 53515

Geri tepme esnekliği

40 %

61,5 %

40,4 %

30,4 %

DIN 53515

Aşınma

50 mg

21 mg

35 mg

36 mg

DIN 53516

72 h en 23°C 25 % Şişme

11,40 %

55,1 %

9,1 %

41,6 %

DIN 53517

24 h en 70°C 25 % Şişme

29,40 %

19,9 %

8,9 %

10,0 %

DIN 53517

-40 °C bis 100 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

-20 °C bis 80 °C

DIN 53457

Yüzey direnci

1010-1013

1010-1013

1010-1013

1010-1013

DIN 53482

Geçiş direnci

1011-1014

1011-1014

1011-1014

1011-1014

DIN 53482

1-2 %

1-2 %

1-2 %

1-2 %

Piyasada bulunana düşük diş sayılı frezeler
kullanın. Çevresel hız yakl.
Soğutma ve yüzeyin optimize edilmesi için delme
emülsiyonu kullanılması önerilir.

Basınç değişimi

Kullanım sıcaklığı*

İşleme büzülmesi

secutex servisi: Delikler, kademeli delikler ve
dişler müşterilerin istekleri doğrultusunda ve tam
ölçü bilgileriyle üretim sırasında gerçekleştirilir.
Zımbalama da fabrikada yapılabilir.

[* 140 °C‘nin üstündeki sıcaklıklarda bozulur, ısıya dayanıklı darbe korunumu „secutex Heat“ hariç erimez]
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SPL-F, vidalamak için

SPL-F kaynaklamak için darbe koruması

Birincimiz – delikli secutex darbe korunumu.
Kolayca ve esnek bir şekilde kullanılabilir ve delikli
levha ile takviye olarak güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Böylece tek bir hareketle evrensel
darbe korunumuna ulaşılır.
Delikli levha eklerinin avantajları şunlardır:
•
Delikli levha eki boyuna ve enine genleş
meyi engeller.
•
Vida ve yivlerle kolayca sabitleme

Taşıma
Kalınlık

min. 10 mm

Genişlikler

30-1000 mm

Uzunluklar

Standart uzunluk 3 m

Yüzeyler

PUR
varyantlar

Delikli levha
varyantların

Değerlerin korunması gereken her yerde
Aşınmayı azaltma
Gürültü koruması, çarpışma koruması

Örnekler:
•
Toplama olukları
•
Kavrayıcı
•
Çatallı forklift
•
Bocurgat kancası
•
Forklift
•
Köşe koruması
•
Duvar ve yüzey koruması

Koşullar darbe koruması talepleri ve sabitleme
olanakları söz konusu olduğunda her zaman aynı
değildir. Esneklik talep edilir. Fakat nihayetinde
secutex daima bir yol bulur. Genellikle kaynak
yapmak sabitlemenin en basit ve güvenli yoludur.
Farklı delikli levha modelleri çok yönlü kullanımlara olanak sağlar.
Avantajları şunlardır:
•
Kolayca iş parçasına kaynaklama
•
İş parçasında tekrarlanabilir delikler
gerekmez
•
secutex darbe koruma malzemesinde delik
yoktur

Yüzeyler

Pürüzsüz
Cilalı
Dokuma
Piramit

PUR
varyantlar

secutex şeffaf
75°
secutex sarı
55° | 75° | 90°
secutex kırmızı „Heat“
90°
Delikli levha
Çeliklevha kaides
Ağır yük modeli
Paslanmaz çelik levha

Makine vidası +Somun
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Kullanım alanları:
•
Duvarlar, zeminler, korunacak yüzeyler,
•
Taşıma ekipmanları

•
•
•

Kör perçinler

Delikli levha
varyantların

Önden
perçinler

Önden ahşap
vida

İnç alyan anahtar
+ Dübel

Kullanım alanları:
•
Tüm metal yüzeyler
•
İnce metal duvarlarda
•
Vidalamanın mümkün olmadığı veya vida
deliklerinin istenmediği her yerde
Örnekler:
•
Toplama olukları
•
Rampa koruması
•
Levha kutusu
•
Konteyner
•
Forklift
•
Kavrayıcı
•
Taşıyıcı koruması
•
Çatallı forklift
•
Çinko koruması

Taşıma
Kalınlık

min. 10 mm

Genişlikler

30-1000 mm

Uzunluklar

Standart uzunluk 3 m

Pürüzsüz Cilalı
Dokuma
Piramit

secutex şeffaf
75°
secutex sarı
55° | 75° | 90°
secutex kırmızı „Heat“
90°
Delikli levha
Çeliklevha kaides
Ağır yük modeli
Paslanmaz çelik levha

Çıkıntılı delikli levha

Köşeli delikli
levha

Çıkıntılı çelik
levha

Köşeli çelik
levha

C raylar için C
profili
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Yapıştımak için SP-F ve SPG-F

SPL-Soft
SPL-Soft-Powerflex

Taşıma
Kalınlık

min. 10 mm

Genişlikler

30-1000 mm

Standart uzunluk
Uzunluklar (SP-F)
5m
uzunluk
Uzunluklar (SPG-F / SPGF-F) Standart
3m

Yüzeyler

PUR
varyantlar

Vidalamak veya kaynak yapmak mümkün olmadığında secutex‘i darbe korumasının gerektiği yere yapıştırın. secutex özel yapışkanı ile bu
sorun değildir. Secutex kaba darbe kuvvetlerine
karşı yumuşak güçtür.

Kullanım alanları:
•
İnce ila orta kalınlıkta ahşap üzeylere
•
Cam
•
Ses emici malzemeler
•
Değerli ahşap yüzeyler

Avantajları şunlardır:
•
Yapıştırılarak (neredeyse) her yere
takılabilir
•
Delme veya kaynak yapmak gerekmez
•
Kaynak veya vidalamanın mümkün 		
olmadığı her yere yapıştırın

Örnekler:
•
Soğuk depolar
•
Cilalı, kontrplak duvarlar ve yüzeyler
•
gereksinimlerinize özel

secutex şeffaf
secutex sarı
secutex kırmızı „Heat“

Kumaş takviye takviyesiz (SP-F)
Kumaş (SPG-F)
Cam elyafı (SPGF-F)

75°
55° | 75° | 90°
90°

secutex şeffaf
secutex sarı
Powerflex

secufoam Varianten

Kalınlık Dicke SPL-Soft

min. 15 mm

Kalınlık SPL-Soft
Powerflex

min. 11 mm

Genişlikler

30-1000 mm

Uzunluklar

Standart uzunluk
3m

75°
90°
75°

rflex

köpük kalınlıkları

yeşil
mavi
sarı
Delikli levha
varyantların

Taşıma

Örnekler:
•
Yük platformları, raylar, kamyonlar, uçaklar,
kargo gemileri
•
Tuğla ve döşeme endüstrisinde kıskaçlar
•
Taşıma ekipmanları
•
Boru endüstrisinde bağlama profilleri
•
Tuğla endüstrisinde çatal şaftı korunumu

Avantajları şunlardır:
•
Özellikle hassas malzemeler için uygun
•
Darbe ve sönümleme katmanı uygulamaya
göre optimal şekilde kesilmiş
•
Gürültü/ ses azaltımı
•
Hafif yük

PUR
varyantlar

Pürüzsüz
Cilalı
Dokuma
Piramit

Kullanım alanları:
•
Giriş/ giriş alanları ve koridorlar
•
Tuğla ocağı veya beton endüstrisi
•
Lojistik endüstrisi
•
Merdiven yan duvarları
•
Kaymaya karşı taşıma korunumu

secutex-Soft darbeleri kolayca zahetsiz bir
şekilde emer. Yüzey korunumu için vazgeçilmez.
Kendi içinde sağlamdır fakat sönümler. Secutex-Soft esnek sönümleme katmanıyla özellikle
düz olmayan yüzeyli hassas mallar ve nesneler
için uygundur. Etkin Orta yoğunluktaki zorlanmalarda da darbelere karşı korur

Powe

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

Delikli levha
Çeliklevha kaides
Ağır yük modeli
Paslanmaz çelik levha

Özel ürünler
yapışkan bantlı secutex

Makine vidası +Somun
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Kör perçinler

Önden
perçinler

Önden ahşap
vida

İnç alyan anahtar
+ Dübel
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SPL-HP

Köşebent SPL-W
Yarım yuvarlak SPL-HR
En iyi fikir bazen boş olmalıdır. „Kıvrımlı bölgeler“
ne kadar fazla ise darbeye karşı koruma o kadar
yüksek olur. Bu sadece otomobil endüstrisi için
değil aynı zamanda değerlerin çarpmalara veya
darbelere karşı koruma sağlanması gereken her
yerde geçerlidir. En iyisini isteyin, en kötüsünü
hesaba katın. Değerli eşyalarınızı hasarlara karşı
koruyun! secutex PROFIL boştur – fakat iyi bir
zemindedir.

Taşıma
Kalınlık

min. 40 mm

Genişlikler

ab 30 mm

Uzunluklar

Standart uzunluk 3 m

Avantajları şunlardır:
•
Yüksek esneklik
•
sönümlenmiş çarpma

Kullanım alanları:
•
Kenar koruması
•
Darbelere karşı koruma
•
Kısmi doldurma
•
Darbe emniyeti
Örnekler:
•
Köşeler ve direk koruması
•
Kaide koruması
•
Çatallı forkliftler için darbe koruması
•
Boru endüstrisi için mesnet profili

Pürüzsüz
Cilalı

Delikli levha
varyantların

Kalınlık

10 mm | 15 mm | 20 mm

Helezon uzunlu*

50 mm | 75 mm | 100 mm

Uzunluklar

Yüzeyler

Delikli levha
varyantların

secutex şeffaf
75°
secutex sarı
55° | 75° | 90°
secutex kırmızı „Heat“
90°
Delikli levha
Çeliklevha kaides
Ağır yük modeli
Paslanmaz çelik levha

çap

75°
55° | 75° | 90°
90°

Delikli levha
Ağır yük modeli
Paslanmaz çelik levha

30 mm - 120 mm
Standart uzunluk 3 m

Pürüzsüz
Cilalı

Deliklerin çapı [mm]: 20, 30, 40, 50
Deliklerin sayısı:
1-5
PUR
varyantlar

30 mm
Ø 20 mm
40 mm

Makine vidası +Somun

Ø 30 mm
50 mm

60 mm

secutex şeffaf
secutex sarı
secutex kırmızı „Heat“

Yüzeyler

Varyan seçenekleri

50 mm

Pürüzsüz
Cilalı

Taşıma
Uzunluklar

40 mm

Standart uzunluk 3 m

*Diğer bacak uzunlukları talep üzerine mümkündür

PUR
varyantlar

Yüzeyler

PUR
varyantlar

Taşıma

İnç alyan anahtar
+ Dübel

Delikli levha
varyantların

secutex şeffaf
secutex sarı
secutex kırmızı „Heat“

Makine vidası +Somun

İnç alyan anahtar
+ Dübel

75°
55° | 75° | 90°
90°

Delikli levha
Ağır yük modeli
Paslanmaz çelik levha

Ø 40 mm

60 mm

60 mm
70 mm
10

Ø 50 mm

120 mm
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ÇINKO KORUMASI
Parmakları koruyan ayakkabı

secutex-parmakları koruyan
ayakkabılar yüklerinizi korur

SZ-S1

SZ-SSL

SZ-HR

Esnek uçlu standart model

Çelik uçlu ağır yük modeli

Yarım daire modelli parmakları koruyan
ayakkabı

Normal model esnek kullanımlar için tasarlanmıştır. Basit ve hızlı kullanım sağlar ve birçok uygulama için optimum tasarlanmıştır. Özel olarak
geliştirilen „Flexo uç“ yükleri korur ve parmaklara
karşı koruma sağlar.

SZ-SSL yüksek zorlamalar için özel olarak geliştirilmiş parmakları koruyan ayakkabıdır.
Çelik uçlu dayanıklı profil çeliği konstrüksiyonu
özellikle sert sürekli kullanımlar için tasarlanmıştır.

Bu çinkoya karşı koruyucu ayakkabının darbe
koruyucu yüzeyi yarım dairedir Böylece beton
borular, tel demetler vb. gibi yuvarlak yükler
güvenli ve koruyucu taşınabilir. Meyilli çinko uç
yükün sürülmesini kolaylaştırır.

Tip

Tip

secutex parmakları koryan ayakkabılar paslanmaz çelikten, örn. gıda endüstrisi için temin
edilebilir.

Tip

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

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

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

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

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik
[mm]

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

Yüzey yapıları

Lütfen dikkate alın:
Parmakları koryan ayakkabıların taşıma fonksiyonu yoktur.
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Su, yağ veya demir etkisi altında özel kullanımlar
için özel yüzeyler sağlarız.
Uzman danışmanlarımızla irtibata geçin!
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ÇINKO KORUMASI

ÇINKO KORUMASI

secutex çinko sabit kaplama

secutex çatallı forklift uzatması

Sert katı kullanımlar için
çinko koruması

SZ-F1

SZ-F2

SZ-GVO

SZ-GVG

Katı kaplamalı çinkolar

Katı kaplamalı sırt

Standart model, alttan açık

kapalı tip

Model yük ve forkliftler için düşük yer gereksinimiyle optimum koruma sağlar. secutex katı
kaplama, delikli levhanın kaldırma çatallı kollarından ayrınmasını önleyecek şekilde ayrılmaz
şekilde çatal kollarına bağlıdır. Kaldırma çatallı
kolların uçlarındaki travers secutex kaplamasının
soyulmasını engeller.

Bu model malların optimum koruma altında örn.
palet kenarları üzerinde çıkıntı yapmasını sağlar.
secutex kaplaması ayrılmaz şekilde çatal sırtına
bağlıdır. Delikli levha çatal sırtının ayrılmasını
önler.

SZ-GVO düşük öz ağırlıklı optimum uzatmadır.
Tüm kol koruyucu ürünler gibi secutex darbe
korumalı SZ-GVO ile donatılmaktadır.

çatal uzatmaları, çatal kolundan daha uzun yüklerin taşınması gerekiyorsa optimum çözümdür.

Tip

Tip

Tip

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

SZ-F1
--Kol genişliği
10 - 12
-----------------------------------------------

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

SZ-F2
--Kol genişliği
10 - 12
-----------------------------------------------

Kolarınızı uzatın

Çatal uzatmalarının kalınlığı ve genişliği kol genişliklerine, kol kalınlıklarına ve taşıma özelliğine
yöneliktir.

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

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

Tip

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

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

Lütfen dikkate alın: Uzatmanın en az %60‘ı mevcut çatal
kolları ile desteklenmelidir. Çatal uzatmasının taşıma kapasitesi
ilgili çatal kollarına uyarlanmıştır. Taşıma kapasitesini ve forkliftin yük ağırlık merkezini dikkate alın.

Min. %60 destek

Yüzey yapıları
Su, yağ veya demir etkisi altında özel kullanımlar
için özel yüzeyler sağlarız.
Uzman danışmanlarımızla irtibata geçin!
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Yüzey yapıları
Su, yağ veya demir etkisi altında özel kullanımlar
için özel yüzeyler sağlarız.
Uzman danışmanlarımızla irtibata geçin!
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ÇINKO KORUMASI
Çatalın arka tarafı için çinko koruma

secutex-çinko koruma
çatalın arka tarafı için

SZ-S2

SZ-S2 boş profil

SZ-S2 Soft

Koruyucu taşıma için

Yüksek sönümleme etkisi ile sağlamdır

Hassas mallar için

secutex çatal sırtı koruması yüklerin korumalı
taşınmasını sağlar. Böylece taşıma kayışının
taşıma hasarları önlenebilir.

secutex boş profilli çatal sırtı koruması taşıma
kayışlarının korunmasına yönelik sağlam bir
modeldir. Boşluklar yüklerin düşmesi sırasında
yüksek sönümleme etkisine sahiptir. Uygulama
alanları örn. tuğla endüstrisi veya beton endüstrisindeki beton borulardaki taşların taşınmasıdır.

Köpük destekli secutex çatal sırtı koruması hassas malların koruyucu taşınması içindir. Düşmeye
göre köpük çöker, fakat yükü alındıktan sonra
eski haline döner. Uygulama alanları örn. hassas
kartonpiyerlerin, kiremitlerin vb. taşınmasıdır.

Çatal sırtları çatal sırtındaki çelik kayışlarla
sabitlenebilir ve kolayca değiştirilebilir.

Çatal sırtları çatal sırtındaki çelik kayışlarla
sabitlenebilir ve kolayca değiştirilebilir.

Tip

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

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

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

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

Çatal sırtları çatal sırtındaki çelik kayışlarla
sabitlenebilir ve kolayca değiştirilebilir.

Tip

İç genişlik
[mm]

Dış genişlik

Kaplama

[mm]

[mm]

SZ-S2 Soft
+5 - 8
+15 - 20
15 - 30
-----------------------------------------------
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ÇİNKO KORUMASI

Çinko katı kaplama
Yuvarlak yükler için çinko koruması

Yuvarlak yükler için çinko
koruması

SZ-C

SZ-RM

Geri çekilebilir ucu olan ve olmayan
çinko koruma bobini

Zboru modülü kol koruması

secutex bobin pabucu ile metal sac bobinleri ve
tel halkaları güvenli ve güvenilir bir şekilde taşınır.
Destek yüzeyinin yarıçapı bobin iç çapına uyarlanmıştır, malzeme hasarlarını güvenli bir şekilde
önleyebilir. secutex kaplamanın yüksek sürtünmesi nedeniyle bobin güvenlidir. Kayma neredeyse
mümkün değildir. Hareket meyili bobinin
kolayca hareket etmesini sağlar. Kol korumalı
bobin isteğe bağlı olarak hareket meyili ile veya
olmadan temin edilebilir.

Boru modülü kol koruması hassas,
yuvarlak yükleri en iyi şekilde korur. Aşınmaya
karşı son derece dayanıklıdır, kaymayı çok iyi
engeller ve kolayca değiştirilebilir.

Tip

Tip
Modül uzunluğu Duvar kalınlığı
			
[mm]
[mm]

Bobinler-ø
[mm]

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

Boru modülü kol koruması kolayca mevcut matkaplara takılabilir ve uç kapağı ile sabitlenebilir.
Münferit modüller serbest dönebilir yataklanır ve
uygun olmayan zorlamalarda
kolayca döner.

Uç kapağının
uzunluğu
[mm]

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

Yüzey yapıları
Su, yağ veya demir etkisi altında özel kullanımlar
için özel yüzeyler sağlarız.
Uzman danışmanlarımızla irtibata geçin!
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ÇARPMA KORUMASI
Raf destekleri için çarpma koruması
Köşeler ve direkler için çarpma koruması

secutex- çarpma koruması ile
tamirleri önleyin

Raf destekleri için çarpma koruması

Köşeler ve direkler için çarpma
koruması

Özellikle hafif baskı noktaları da statik olarak
yüksek raf yataklara olumsuz etki edebilir. Raf
destekleri için çarpma koruması önden çarpma hasarlarına karşı koruma sağlar. Çarpma
koruması profilindeki boşluklar çarpma enerjisini
sönümler, iç tarafındaki sağlam çelik profil raf
desteklerinin bükülmesini engeller.

Çarpma koruması zemine vidalanır ve sürüş
koruması, örn. raflarda, hızlı kapılar vb. içindir.
Çevreleyen darbe koruma bezleri çatalı forkliftin
veya forkliftin çarpma enerjisini emer. Böylece
mutat çelik köşebentlere kıyasla daha uzun
kullanım ömrü elde edilir.

Tip

Tip

Yükseklik

Üstten görünüm

[mm]
SAS-AB

1.000

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

Yükseklik

Üstten görünüm

[mm]
SAS-E

400

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

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

20
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SECUTEX ÇÖZÜMLER
Özel ürünler
secutex-secuGrip 90

Son derece yüksek sürtünme
katsayısı

Kanca kaplaması

ışın kaplama

diş kaplama

Kamyon Zemin Kaplaması

Kanca kaplaması ince kaplama ile hem kuru
hem ıslak koşullarda yükün kaymadan korunumu
sağlanır. Ayrıca, hassas yüzeylerin hasar ve
çizilmeye karşı yüzey korunumu sağlanır.

İnce kaplamanın yüksek sürtünme katsayısı
kaymayı önleyen yapı oluşturur.
Dayanıklı kaplama, geleneksel kaymaz paspasın
bir alternatifidir. SecuGrip kaplama ahşaba ayrılmaz bir şekilde yapıştırılmıştır.

Versiyon, çok düşük giriş yüksekliğinde yük ve
kaldırıcı için koruma sağlar. Sert kaplama çatala
ayrılmaz biçimde bağlıdır. Çatal dişinin ucundaki
bir bağlama kolu secutex kaplamanın kalkmasını
önler.

secuGrip 90 kaplama ahşap, sac veya hatta
yapışkan film üzerine kaplanabilir. Bu, müşterinin
yüzeyleri ayrı ayrı örtmesini sağlar ve böylece
yüklerin kaymasını önler.

Tip

Tip

Tip

Tip

		

		

Kaplama
[mm]

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

		

Kaplama

		

[mm]

		

Kaplama

		

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

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

für Firma.:

für Firma.:

Beschreibung der Reibpartner

1

Beschreibung der Reibpartner

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

secuGrip 90 - Europool Paleti 0.74 μ
secuGrip 90 - Europool Izgara Kutusu 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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secuGrip 90		
2
-----------------------------------------------

Durum: Kuru yüzey

SpanSet-secutex GmbH

1.1

: DEKRA Automobil Test
Center Klettwitz,
24.08 - 12.09.2016

Kaplama

Sürtünme değerleri (DEKRA)

1

Abbildung 1

		

		
[mm]
		

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

Prüfzeugnis über Reibbeiwerte
Geprüft nach VDI 2700 Blatt 14

SpanSet-secutex GmbH

[mm]

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

Veriler şu şekilde indirilebilir: http://
www.secutex.com/
wp-content/uploads/2016/03/DEKRA-Prüfzeugnis_secugrip90.pdf
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SECUTEX ÇÖZÜMLER
Özel ürünler
Secutex secuGrip 75

Son derece yüksek sürtünme
katsayısı

ışın kaplama

Poliüretan üzerinde secuGrip 75

Boru düzleştirme astarı

secutex kazıyıcı

secutex hunisi

İnce kaplama, yüksek bir sürtünme katsayısına
ve dolayısıyla bir kaymaya karşı korumasına
sahiptir. Dayanıklı kaplama, geleneksel olarak
kullanılan kaymaz paspasın bir alternatifidir. Bu
secuGrip kaplama ayrılmaz biçimde ahşapa
bağlıdır.

İstenirse ince kaplama poliüretan ile de kaplanabilir. Alt kısımdaki poliüretan gürültüyü azaltmaya
ve üst kısımdaki secuGrip kaplama sürtünme
katsayısını arttırmaya yarar.
SecuGrip kaplama poliüretana ayrılmaz bir
şekilde bağlanmıştır.

Boru ve çubuk doğrultma sistemlerinde gürültü
çok güçlü olabilir. Secutex tüp modülleri ile kaplı
bir kanal, gürültü azaltma ve yüzey koruması
sağlar.

Çelik çubuk kazıyıcı
Borular ve çelik çubukların üretiminde, sıyırıcılar
olarak adlandırılan temizlik işlerinde kullanılır.
Sıyırıcılar yuvarlak veya dikdörtgen bir dış şekle
ve temizlenecek profile uyarlanmış bir iç şekle
sahiptir. Birden fazla sıyırıcı genellikle bağlantı
noktaları profilden daha küçük olan bir paket
olarak monte edilir. Uzun ürünler elastomer
levhaların içinden yüksek hızlarda itilir, kauçuk
elastik malzeme yağlama yüzeyini ve temizleme
sıvısı kalıntılarını serbest bırakır.

Borular ve parlak çelik için huniler
Borular ve parlak çelik üretiminde, üretim tesislerinde diş açma için huniler kullanılır. Çoğunlukla
poliamidden yapılmış huniler kullanılır, ancak
malzemenin sertliği ve keskin kenarlı boru uçları
nedeniyle çok hızlı aşınır.

Tip

		

Tip

Kaplama

		

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

Sürtünme değerleri (DEKRA)
Durum: Kuru yüzey
secuGrip 75 Europool plaka için
secuGrip 75 Europool kafesli kutu için

0,91 μ
0,73 μ

Sürtünme değerleri (DEKRA)
Durum: Islak yüzey
secuGrip 75 Europool plaka için

0,6 μ

		

[mm]

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

3

3

Ermittelte Gleitreibbeiwerte
Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

längs

längs

quer

quer

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Ergebnis µ

Anordnung
Auflagefläche

Anordnung Ladegut

Abbildung 1

0,91

längs

längs

Abbildung 1

0,73

Abbildung 2

0,85

quer

quer

Abbildung 2

0,68

siehe Foto

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.

Her şey kenarla ilgili.
Arabadaki cam sileceği ile benzer şekilde kenara
bağlıdır. Genellikle, kazıyıcılar sac ürünlerden
zımbalanır. Elastomer delinirken deforme olur, bu
nedenle iç kenar boyutsal olarak stabil değildir
ve konik değildir. Kenarın sadece bir kısmı
profillerden yağ ve emülsiyonları siler, bu kenar
hızlı bir şekilde aşınır, temizleme etkisi o zaman
yetersiz olur.

Maddi küre önemli:
Alternatif olarak, secutex bu amaç için poliüretan
huniler sunar. Bunlar, malzemeden daha yumuşak olan poliamidin aksine ve bu nedenle keskin kenarlı boru uçlarına dirençlidir. Bu, müşteri
için daha uzun servis ömrü ve aynı zamanda çok
hassas malzemeler için daha iyi yüzey koruması
anlamına gelir.
Her beden için
Müşteri çizimlerine göre istenilen ölçülerde secutex hunisi yapılabilir.

Çizgisiz temizleme
Tanınmış boru üreticileri ile birlikte, secutex, optimize edilmiş silecek kenarı pürüzlü yüzeyleri bile
çizmeden temizleyen yeni bir silici geliştirmiştir.
Secutex kazıyıcılar kalıplar halinde dökülür,
delme işlemi ile çıkarılır. Kenar kusursuz biçimde
biçimlendirilmiştir ve sürekli borulara ve çubuklara
tamamen dayanmaktadır.

Abbildung 2

Abbildung 2

secuGrip 75 Europool kafesli kutu için 0,4 μ - 0,5
μ

Segment ölçüleri ve eğimleri müşteri isteğine
göre üretilir.

Kaplama

		

[mm]

Delikli metal parçalı secutex malzemesi, boruların
ve çubukların hareketlerini aşınmaya karşı özellikle dirençlidir. Kalıplanmış bölümlerin tutturulması, montaj delikleri vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling

siehe Foto

Ergebnis µ

Her beden için
secutex kazıyıcılar, istenen tüm kalınlık ve çaplarda üretilebilir.

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 = 0,79 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
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COILPROTECT
secutex-Coilprotect
secutex bobin paspasları

1
2

Güvenli bobinlerin
depolanması

secutex tel örgü paspası

secutex-Coilmat

Coilprotect „Altus“

Coilprotect „Semi“

Kaymayı önlemek için çapraz oyuklu
minder

secutex darbe korumasından yapılmış
esnek paspas

Bobin Rulmanlı Yüksek Tasarımlı

Düşük Tasarımlı Bobin Rulmanı

Kanıtlanmış secutex tel örgü paspası çizilmeleri
ve morlukları güvenilir bir şekilde önler. Hafif mat
hızlı bir şekilde yerleştirilir. Kullanıcılar özellikle
yeni fiş durağını övüyorlar. Bireysel tel halkaları
çapraz oluklara kancalanır, tel bobinleri artık
kaymaz ve ek demetleme artık gerekli değildir.

Hafif ve taşınabilir bobin paspası, bobinleri
depolamak için tasarlanmıştır. Kullanımı pratiktir.
Bu şekilde, geçici depolama tesisleri hızlı ve
esnek bir şekilde yaratılabilir veya darboğazlar
durumunda mevcut depolar genişletilebilir.

tüm bobinlerin kalıcı depolama için yüksek
tasarım Coilablage secutex bobin boyutları. Bu
bobin yatağı sadece bobin kancası ve bobin
kıskaçlarıyla donatılabilir.

Tüm bobin boyutlarındaki bobinlerin kalıcı olarak
saklanması için düşük yapılı secutex bobin tablası. Bobin tepsisi, forkliftle birlikte bobin kancası /
bobin maşası ile donatılabilir.

İsteğe bağlı
- Yağ tahliye kanalı
- „Heat secutex“ ısıya dayanıklı darbe koruması
(140 ° C), profil
- montaj delikleri
- Forklift için oluklu baş ve kuyruk

İsteğe bağlı
- taşıma kolu ve yağ boşaltma teknesi
- „Heat secutex“ ısıya dayanıklı darbe koruması
(140 ° C), profil
- montaj delikleri
- Forklift için oluklu baş ve kuyruk
- konektörlü (aşağıdaki resim)

İsteğe bağlı
- „secutex Heat“ (140 ° C‘ye kadar) ısıya 		
dayanıklı darbelere karşı koruyucu koruma pedi
- kaplı toplama çubukları
- İstifleme arabası
- Eğimli ve dikey depolama için uç mesnedi

İsteğe bağlı
- „secutex Heat“ (140 ° C‘ye kadar) ısıya 		
dayanıklı darbelere karşı koruyucu koruma pedi
- kaplı toplama çubukları
- İstifleme arabası
- Eğimli ve dikey depolama için uç mesnedi

Yükseklik

Genişlik

Uzunluk

Bobin-ø

Yükseklik

Genişlik

Uzunluk

Bobin-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

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

400

3.000*

* İstek üzerine 5.000 mm uzunluğa kadar

26

bis 1800

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

Bobin Paspasları Bağlayıcısı

1

Yükseklik

Genişlik

Uzunluk

Bobin-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2

Yükseklik

Genişlik

Uzunluk

Bobin-ø

[mm]

[mm]

[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

orta / orta dikme ızgarası: 125mm

orta / orta dikme ızgarası: 100 mm

27

ÖZEL ÜRÜNLER
Bobin Kullanımı

Güvenli bobin kullanımı için

secutex geri dönüşümlü paspas
Nazik ve kontrollü dönüş
Bir yükün yere sürülmesi, düz zemindeki ağır
yükün kontrolsüz şekilde kaymasına neden
olabilir. Burada ciddi kaza riski var. Pahalı iş
parçaları kendi ağırlıkları nedeniyle zarar görür ve
tekrar tüketilmesi gerekir. secutex ters çevrilebilir
paspaslar (yukarıdaki resimde gösterildiği gibi)
kesinlikle kaymaz, tornalama işlemi güvenli ve
sarsıntı olmadan yapılabilir.

secutex yarık bandı

secutex sarıcı omurga stoklaması

Sorun
yığılmış bobinlerin montajı
yığın geçersiz! Bu nedenle, yatay şeritlerin ayrık
şeritlerle dikilmesi için ilk tercih her zaman bir
bobin geri dönüş sandalyesidir. Ancak her zaman
dar bobinleri döndürmek için sabit bir cihaz değildir. Bu nedenle, patlayıcıya önceden ve kapsamlı
bir eğitimden sonra kullanılabilecek bir çözüm
sunuyoruz.

Bobin makaraları çoğu zaman bobinleri tasarlandığından daha büyük bir iç çapa sahip olarak
işlemelidir. Burada, secutex makarası stoklaması
basit ve esnek bir problem çözümü sunar.

çözeltisi
Secutex yarık kayış vincinin bir uç halkası düzdür
ve yarık kayışlar arasındaki boşluğa kolayca
kaydırılabilir. Düz uçlu halka daha sonra dövme
C-bar‘a basitçe asılır. Koruyucu hortum, bobinin
keskin kenarlarına yerleştirilmiştir. Kaldırma
kayışı, kaldırma hortumu içinde serbestçe hareket eder, Yüke sıkıca bağlıyken. Hareket yok ve
keskin kenarlarda neredeyse hiç aşınma yok.
İstiflenmiş bobinleri istif üzerinde çevirmek
kazaya meyillidir, çünkü yarık şerit dikildiğinde alt
kenardan kayabilir. Bu nedenle, set her zaman
sadece eğimli kenarın altında kayan kaymaz bir
secutex ters çevrilebilir mat (yukarıda resimde
bulunur) içerir. Olumlu yan etki: aşağıdaki bobinin
sarımları dönme işlemi sırasında zarar görmez.
Kalınlık
[mm]

Genişlik max.
[mm]

Uzunluk max.
[mm]

20
1.000
3.000
----------------------------------------------30
1.000
3.000
----------------------------------------------50
1.000
3.000
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Kalınlık
[mm]

Genişlik

Uzunluk

[mm]

[mm]

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

İç çapın büyütülmesi Kullanışlı
secutex makara stoğu, bobin makarasına basitçe
kaydırılır ve yarıçapı istenen boyuta büyütür. Karmaşık bir alt bölüm montajı artık gerekli değildir.
Girintilerin önlenmesi
secutex malzemesinin iyi sürtünmesi nedeniyle,
bobin kaymaz, bazı durumlarda temas kuvvetleri
önemli ölçüde azaltılabilir. İlk sarım katmanlarındaki tipik baskı noktaları önlenir, malzeme atığı
önemli ölçüde azaltılır.
secutex malzemesi aşınmaya karşı son derece
dayanıklıdır ve ticari kauçuğun aksine yağa
da dirençlidir. Geri çekilebilir uç, bobinlerin diş
açılmasını kolaylaştırır.

İç Ø
[mm]

Dışında Ø

Bobinler Ø

Uzunluk max.

[mm]

[mm]

[mm]

390
490
508
2.000
----------------------------------------------490
590
608
2.000
sürücü girişi olan standart sürüm
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SECUROLL
Teknik uygulama
Çıkarılabilir çekirdekli rol

Rulo ve silindirler için özel
katman

secutex silindir kaplaması

secutex rolleri çıkarılabilir çekirdekli

secutex vidalı konveyör

Securoll ile secutex, kalıpta dökülmüş veya
doğrudan rulo çekirdeğine uygulanan özel olarak
geliştirilmiş rulolar ve rulolar için bir kaplama
sunmaktadır. Ürün geliştirmede, secutex‘in büyük
deneyimi her türlü kaplama ile getirildi.

Securoll makaralarında iki yan plaka ve gerekli
merkezi eksene sahip basit bir çelik takas gövdesi bulunur.

Tüpler ve çubuklar için
Augers metal üretim endüstrisinde, tüplerin
ve çubukların saatli teslimatı için basit makine
elemanları olarak popülerdir. Taşıma işleminin
kontrolü çok basittir, sağlam bir sürekli işlemde
kırılabilecek hareketli parçalar yoktur.

secutex, hemen hemen her uygulama için geniş
bir aralıkta securoll sağlar. 55 ° - 90 ° Shore
malzeme sertliği sunulmaktadır. Yenilikçi süreç,
yüksek bir garanti sağlar Çok sıkı toleranslı,
ayrıca optimal ve dayanıklı hassas kaplama Rulo
/ rulo çekirdeğine bağlantı ve securoll malzeme.
Bu, yüksek mekanik mukavemet ve sekroll kaplı
ruloların ve silindirlerin aşınma direncini sağlar.

Değiştirilebilir gövdeler aşırı derecede aşınmaya
ve kesilmeye karşı dayanıklı secutex malzemesinden ayrı olarak dökülür. İki yan plaka ve merkez eksen, secutex değişim gövdesiyle birlikte
takılır ve vidalanır.
Herhangi bir boyut ve herhangi bir şekil kolayca
mümkündür. Tek seferlik döküm kalıbında, secutex değiştirilebilir gövdeleri çok hızlı bir şekilde
üretilebilir.

İsteğe bağlı
- SP hortumu geri çekilebilir

Yüzeyleri korur
secutex vidalı konveyörler, çelik veya çelik borudan yapılmış bir aksa sahiptir ve aşınmaya karşı
dirençli ve kesilmeye karşı dirençli secutex darbe
korumasından dökülmüştür. secutex darbe koruması, uzun malzemelerin yüzeylerini koruyarak
çizilmeleri önler. Secutex darbe korumasından dökülmüş vidalı konveyörler mühendislik
plastiklerinden öğütülenden önemli ölçüde daha
ucuzdur. Olağanüstü hizmet ömrü ayrıca maliyet
avantajını artırır.
Kısa vadeli yeniden döküm
Her boyut ve her uzunluk için özel kapı. Tek sefere mahsus dondurulmuş kalıpta kısa süreliğine
geri dönüşüm sevk helezonları üretilebilir.

Rulolar için teknik modeller
Yüzeyler
Pürüzsüz
pürüzlü
cilalıt
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kaplama sertliğ
55° Shore A
75° Shore A
90° Shore A
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ekler
Eksiz
Delikli levhali
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kaplama biçimi silindir
şeklinde
hilal
konik
müşterinin çizdiğine göre
--------------------------------------------------------------------------------------------------Boyutlar
Uzunluğu: 1800 mm ø: 350 mm
Kalınlık: 3 mm itibar
Özel boyutlar talep üzerine
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rulolar / silindir çekirdeği
talep üzerine gönderilebilir
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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