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Veelzijdigheid is onze kracht

secutex®-vorkbescherming
beschermt de lading en de
vorktanden van de heftruck
secutex®-vorkbescherming – in detail
Antislip
De secutex-coating bestaat uit polyurethaan.
Dankzij de hoge wrijving van de secutex-coating
ligt de lading veilig op de heftruckvorken,
waardoor het risico op wegglijden aanzienlijk
gereduceerd wordt.
Geluidsreducerend
Door het gebruik van de secutex-vorkbeschermingproducten is het contactoppervlak van de
lading en van de heftruckvorken uitgerust met
dempend, elastisch secutex-materiaal. Daarom
kan er helemaal geen geluid ontstaan.

Gegarandeerde veiligheid vermindert uw
risico
secutex-heftruckproducten bieden het hoogste
niveau van functionaliteit en veiligheid, wat veel
verder gaat dan wat volgens de DIN EN- en BGvoorschriften vereist is.
Met secutex-producten vermindert u daarom uw
risico‘s en verhoogt u uw veiligheid.
- Hoge stabiliteit
- Doorlopende arbeidsprocessen worden met
grote zekerheid gewaarborgd
- Veilige en rationele hantering
- Hoge veiligheidsreserves

secutex-vorkschoenen - halfrond voorkomen op
betrouwbare wijze schade aan de afdichtingsvlakken.

secutex-afdichtringen voor het veilig afsluiten van
levensmiddelencontainers. Op deze manier kunnen levensmiddelencontainers getransporteerd
en tegelijkertijd gedraaid worden.

De vrij draaibare secutex-buismodule voorkomt
krassen aan de binnenkant van de buis. Tijdrovend daaropvolgend onderzoek naar scheuren
wordt daardoor verminderd.

Met de secutex-buisgrijper kunnen asbuizen
veilig en voorzichtig worden getransporteerd.
Oppervlakteschade wordt betrouwbaar vermeden.

secutex-botsingsbescherming beschermt
gevoelige apparaten, zoals vrijstaande weegschalen, tijdens het rijden met een vorkheftruck op
betrouwbare wijze.

Vooral bij het transporteren van gevaarlijke
goederen zorgen de antislip-eigenschappen van
de secutex-vorkbescherming voor extra veiligheid.
Ze voorkomen op betrouwbare wijze dat de stalen
pallets met explosieven wegglijden.

Slijtvast
Het secutex-materiaal is extreem robuust en
stabiel. De lange levensduur leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing.
Eenvoudig te monteren
Bespaar uzelf gedoe tijdens het monteren:
vorkbeschermingsproducten van secutex zijn
eenvoudig te bevestigen ...
... door ze eenvoudig over de vorkbeschermingsschoenen te schuiven,
... door middel van bouten met splitpen bij de
vorkverlengingen.
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secutex®-vorkbescher
mingsschoenen

secutex®-vorkbescher
mingsschoenen
Standaarduitvoering SZ-S
Coating:
15 mm dik
Breedte binnenkant:
Breedte vork
+ 5 - 8 mm
Breedte buitenkant:
Breedte vork
+15-20 mm

De normale uitvoering is ontworpen voor flexibel
gebruik. Het is eenvoudig en snel te hanteren
en is bij uitstek geschikt om voor de meeste
toepassingen gebruikt te worden. De secutexvorkbeschermingsschoen heeft geen dragende
functie. Ook verkrijgbaar als roestvrijstalen
versie, speciaal voor de levensmiddelenindustrie.

Uitvoering voor zware belasting SZ-SSL

Vorkbeschermingsschoenen

De juiste schoen voor elke lading!
secutex-vorkbeschermingsschoenen met secutexcoating beschermen de lading optimaal.
De secutex-coating is bijzonder antislip, zodat de
lading nauwelijks weg kan glijden.
Het is extreem geluidsabsorberend, dempend
en bijzonder slijtvast, zodat permanent gebruik
gewaarborgd wordt.

Vorkbeschermingsschoen normaal

Vorkrug SZ-S2: lading
en vorkheftruck worden
dankzij de secutex-gecoate vorkrug optimaal
beschermd. Eenvoudig
via gleuven met stalen
band te bevestigen. Ook
verkrijgbaar als vorkrug
met een hol profiel voor
extra demping.

De secutex-vorkbescherming kan met één hand
over de vorken worden geschoven en kan net zo
gemakkelijk weer verwijderd worden. De ingegoten geperforeerde plaat maakt hem bijzonder
robuust en stevig.
De secutex-vorkbeschermingsschoen heeft geen
dragende functie.
Daarnaast kunt u de vorkrug ook voorzien van een
secutex-coating.

Vorkbeschermingsschoen voor zware belasting

Flexotip: speciaal
ontwikkelde vorkpunt
beschermt de lading
en vorkbescherming.

Optioneel

Optioneel: de stalen
vorkkokermaten is
speciaal ontworpen
voor zwaar continu
gebruik.

Oppervlakken: wij
bieden voor speciale toepassingen in
omgevingen water,
olie of ijs speciale
oppervlakken aan, bijv.
met stofstructuur of
geslepen. Bespreek dit
met uw gespecialiseerde
adviseur.

Coating:
15 mm dik
Breedte binnenkant:
Breedte vork
+ 5 - 8 mm
Breedte buitenkant:
Breedte vork
+15-20 mm

Speciaal voor zwaar gebruik ontwikkelde vorkbeschermingsschoen. Robuuste stalen profielconstructie, bij uitstek geschikt voor zwaar continu
gebruik.

Stoffen uitvoering SZ-G
Coating:
10 mm dik
Breedte binnenkant:
Breedte vork
+ 5 - 8 mm
Breedte buitenkant:
Breedte vork
+15-20 mm

De uitvoering van stof is erg licht en is speciaal
ontworpen voor flexibel gebruik.
Opmerking: montagebeugel op aanvraag. De
standaarduitvoering heeft geen montagebeugel.

Halfronde uitvoering SZ-HR
Coating:
15 mm dik
Breedte binnenkant:
Breedte vork
+ 5 - 8 mm
Breedte buitenkant:
Breedte vork
+15-20 mm

Voor ronde ladingen (zoals betonnen buizen,
draadcontainers enz.) bent u met de halfronde
versie uitstekend uitgerust. De afgeschuinde
vorkpunten vergemakkelijken het naar de lading
te rijden.

Als alternatief
voor de speciale
bescherming van het
oppervlak, is er ook
een vorkkokermaten
gemaakt van PU.
6
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secutex®-vorkverlenging

secutex®-vorkverlenging

Standaarduitvoering, onderaan open SZ-GVO
zonder coating

coating boven

Coating:
15 mm dik
Breedte binnenkant:
Breedte vork
+ 5 - 8 mm
Breedte buitenkant:
Breedte vork
+15-20 mm

Optimale vorkverlenging met een laag eigen
gewicht, secutex-coating optioneel volgens uw
vereisten. Als de bovenkant gecoat is, voorkomt
de geperforeerde plaat dat de secutex-coating
loslaat. De dikte en breedte van de vorkverlenging zijn afhankelijk van de breedte, dikte en
belastbaarheid van de vork.

coating boven + zijkant

Onderaan open, standaarduitvoering, zonder
coating
coating binnenin

secutex®-vorkverlenging

Daarmee trekt u aan het langste eind!
De secutex-vorkbescherming-vorkverlenging
wordt gebruikt wanneer de lading aanzienlijk
langer is dan de vorken en als optioneel de eigenschappen van het secutex-materiaal gewenst
zijn. De dragende vork moet de vorkverlenging ten
minste 60% van de lengte ondersteunen. Eenvoudig vast te maken met bouten met splitpen.

De te verlengen vork moet uit ten minste 60%
van de toekomstige totale lengte bestaan.

Vorkverlengingen met secutex-coatings zijn ter
versterking uitgerust met een geperforeerde
plaat.

Professionele uitvoering, onderaan open SZ-GVOP

Optioneel

De afgeplatte punt met dwarsligger is bijzonder
stevig en duurzaam. Dankzij de afgeronde punt
gaat het laden veel sneller en veiliger.
Voor optimale geluidsonderdrukking ook verkrijgbaar met binnencoating.

Vorkverlenging, standaarduitvoering, met
secutex-coating

zonder coating

Vorkrug SZ-S2: lading
en vorkheftruck worden
dankzij de secutex-gecoate vorkrug optimaal
beschermd. Eenvoudig
via gleuven met stalen
band te bevestigen. Ook
verkrijgbaar als vorkrug
met een hol profiel voor
extra demping.

coating boven
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De vorkverlenging biedt alle voordelen van de
secutex-coating. Het is gelast, waardoor het
bijzonder robuust, stevig, geluidsabsorberend
en antislip is. Het wordt eenvoudig zonder gereedschap over de vorken geschoven en met een
bout met splitpen geborgd.

coating boven + zijkant

Open aan de onderkant, gelaste professionele
uitvoering, coating aan de boven- en zijkant
coating binnenin

Oppervlakken: wij
bieden voor speciale toepassingen in
omgevingen water,
olie of ijs speciale
oppervlakken aan, bijv.
met stofstructuur of
geslepen. Bespreek dit
met uw gespecialiseerde
adviseur.

Uitvoering aan de onderkant gesloten SZ-GVG
zonder coating

coating boven

De vorkbescherming-vorkverlengingen kunnen
ook op verschillende manieren worden aangevuld,
bijv. met een vorkrug of speciale oppervlakken.

Coating:
15 mm dik
Breedte binnenkant:
Breedte vork
+ 5 - 8 mm
Breedte buitenkant:
Breedte vork
+15-20 mm

Let bij het gebruik van vorkverlengingen op de
toegestane belastingen van de vorkheftruck!

Coating:
15 mm dik
Breedte binnenkant:
Breedte vork
+ 5 - 8 mm
Breedte buitenkant:
Breedte vork
+15-20 mm

Speciale vorkverlenging voor gebruik op plekken
waar de vorken tegen binnendringend vuil moeten worden beschermd. Wordt eenvoudig over de
vorken geschoven en met een bout met splitpen
geborgd.

coating boven + zijkant

Aan de onderkant gesloten, bovenaan een coating
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Bescherming voor de vorkrug

Vaste coating

Vaste coating

Optioneel:

Eén ding is zeker:
Vorken met een vaste coating zijn optimaal voor
intensief continu gebruik! Antislip, geluidsabsorberend, dempend, slijtvast!
De stalen invoerpunt voorkomt dat de secutexcoating loslaat. De afgeronde, afgeschuinde vorm
vergemakkelijkt het laden van de pallets.

Vorkbescherming EX:
secutex voorziet u op
verzoek ook van vorkbeschermingsproducten
die geschikt zijn voor
EX-gebieden.

Vaste coating SZ-F
Coating:
10-12 mm
Breedte:
Breedte vork

De uitvoering biedt optimale bescherming voor het hijs- en hefmiddel en
neemt weinig plek in beslag. De vaste coating van secutex is onlosmakelijk
verbonden met de vork, de geperforeerde plaat voorkomt dat de vork losraakt.
Een dwarsligger op de punt van de vork voorkomt dat de secutex-coating
loslaat.
De perfecte aanvulling:
SZ-F2 rug met vaste coating

Vorkcoating secugrip 90
Coating:
2 mm
Breedte:
Breedte vork

De uitvoering beschermt het hijs- en hefmiddel bij een zeer lage invoerhoogte.
De vaste coating is onlosmakelijk verbonden met de vork. Een dwarsligger op
de punt van de vork voorkomt dat de secutex-coating loslaat.
Opmerking: de secuGrip90-coating bevindt zich op een zelfklevende film die
op de vork geplakt moet worden.
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SZ-S2: De secutex bescherming voor de vorkrug
wordt gebruikt voor het voorzichtig transporteren
van ladingen. Dit voorkomt schade aan de goederen tijdens het transport. De bescherming voor
de vorkrug wordt met een stalen band aan de
achterkant van de vork bevestigd en kan daarom
eenvoudig worden vervangen.

SZ-S2 hol profiel: De secutex-bescherming
voor de vorkrug met hol profiel is een robuuste
uitvoering om de te transporteren goederen te
beschermen. De holle kamers hebben een hoog
dempend effect bij impact van belastingen.
Toepassingsgebieden zijn bijv. het transporteren
van stenen voor de baksteenindustrie of betonnen
buizen voor de betonindustrie. De bescherming
voor de vorkrug wordt met een stalen band aan
de achterkant van de vork bevestigd en kan
daarom eenvoudig worden vervangen.
SZ-S2 soft, voor gevoelige goederen:
De secutex-bescherming voor de vorkrug met
schuimstof inzetstuk wordt gebruikt voor het
voorzichtig transporteren van gevoelige goederen.
Afhankelijk van de impact drukt het schuim naar
binnen, maar vervormt na ontlasting weer terug.
Toepassingsgebieden zijn bijv. het transporteren
van gevoelige gipsplaten, dakpannen enz. De bescherming voor de vorkrug wordt met een stalen
band aan de achterkant van de vork bevestigd en
kan daarom eenvoudig worden vervangen.
SZ-F2 rug met vaste coating: De lading bevindt
zich tijdens het transport vaak ook op de vorkrug.
Transportgoederen en vorkruggen moeten hierbij
ook tegen beschadiging worden beschermd.
De secutex bescherming voor de vorkrug wordt
gebruikt voor het voorzichtig transporteren van
ladingen. Dit voorkomt schade aan de goederen
tijdens het transport. De bescherming voor
de vorkrug wordt met een stalen band aan de
achterkant van de vork bevestigd en kan daarom
eenvoudig worden vervangen.

Type

Breedte binnen-

Breedte buiten-

Coating

kant [mm]

kant [mm]

[mm]

SZ-S2

+5-8

+ 15 - 20

12

Type

Breedte binnen-

Breedte buiten-

Coating

kant [mm]

kant [mm]

[mm]

+ 15 - 20

30

Breedte binnen-

Breedte buiten

Coating

kant [mm]

kant [mm]

[mm]

+ 15 - 20

15 - 30

SZ-S2 HP + 5 - 8

Type

SZ-S2 Soft+ 5 - 8

Type

SZ-F2

Breedte buiten-

Coating

kant [mm]

[mm]

Breedte vork

10-12

Bescherming voor de vorkrug
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Vorkbescherming-coil
Vorkbescherming-buismodule

Hulpblad aanvragen

 Aanvraag

 Bestelling
Rughoogte

Afmetingen:

Lengte van vork

Breedte van vork

Dikte van vork

Dikte van vork mm

___________________________

Breedte van vork mm

___________________________

Lengte van vork mm

___________________________

Rughoogte mm

___________________________

secutex-vorkbeschermingproduct:

 Vorkbeschermingsschoen

Vorkbescherming-coil
Vorkbescherming-buismodule

secutex -vorkbescherming-coil
®

Met de secutex-vorkbescherming-coil maakt u uw heftruck nog flexibeler. Want nadat u uw coils voorzichtig en veilig getransporteerd heeft, rijdt u de heftruckvorken gewoon uit de secutex-vorkbescherming-coil
en gebruikt u uw vorkheftruck normaal zonder dat er verschillende vorken opnieuw gemonteerd hoeven te
worden!

Vorkbescherming-coil SZ-C
Transporteer plaatcoils en draadringen veilig en
betrouwbaar met de secutex-coilschoen. De straal van het contactoppervlak is precies aangepast
aan de binnendiameter van de coil, waardoor
materiële schade op betrouwbare wijze wordt
vermeden. Door de hoge wrijving van de secutexcoating ligt de coil stevig vast. Hij kan bijna niet
wegglijden. Het afgeschuinde invoerpunt maakt
een gemakkelijke invoer in de coil mogelijk.

Optioneel:
verwisselbare vorkpunt voor vorkbescherming-coil

 met vorkrug

 geslepen

standaarduitvoering

 SZ-SSL

uitvoering voor zware belasting

 stof

 SZ-G

stoffen uitvoering

 piramide

 SZ-HR

halfronde uitvoering
lengte van de vorkverlenging mm

_________________

coating

 SZ-GVO

standaarduitvoering

 zonder coating

 SZ-GVOP

professionele uitvoering

 coating boven + zijkant  stof

 SZ-GVG

onderaan gesloten

 coating binnenkant

 SZ-F

vaste coating van vork

 geslepen

 SZ-F2

vaste coating van vorkrug

 stof

 SZ-F3

vaste coating van vork en vorkrug

 piramide

 secugrip

secugrip vaste coating, klevend (geen oppervlakteafvoer mogelijk)

 geslepen

 piramide

 Vaste coating van vork

De vorkbescherming-coil kan optioneel worden vervaardigd met of zonder afschuining.

Diameter
binnenkant coil:
408/508/
608 mm,
vanaf 1000 mm
Lengte van vork

optionele oppervlakteafvoer:

 SZ-S1

 Vorkbescherming-vorkverlenging

Robuuste speciale constructie voor het transporteren van ronde ladingen, zoals coils. De secutex-vorkbescherming-coil wordt door beide vorken gedragen. De secutex-coating voorkomt materiële schade en
voorkomt dat de coils wegglijden.

optioneel:

 Vorkbescherming-coil

optioneel:
 SZ-C

coil-binnenkant-Ø:

 SZ-RM

doorn-Ø mm _________________ materiaaldikte  15 mm  20 mm

 408 mm  508 mm  608 mm

inrijdpunt  ja  nee

 Buismodule

 Vorkbescherming-vorkrug
 SZ-S2 schoen
 SZ-S2 hol profiel
 SZ-S2 soft
 SZ-F2 hard

Buismodule SZ-RM
Diameter
binnenkant coil:
60-500 mm,
Enkele module
lengte:
250 mm
Wanddikte:
Standaard
15 en 20 mm

Beschermt gevoelige, ronde ladingen optimaal.
Extreem slijtvast, zeer antislip en gemakkelijk
te vervangen. Eenvoudig op de bestaande doorn
schuiven en met de eindkap bevestigen. De afzonderlijke modules zijn vrij draaibaar en draaien
onder ongunstige belastingen eenvoudig weg.

Optioneel:
verwisselbare
buismodule-einddop
voor doornpunt

 Advies gewenst, bel ons a.u.b.!
Firma:

Plaats, datum
Handtekening
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Botsingsbescherming

Botsingsbescherming voor plankdragers
Botsingsbescherming voor hoeken en
pilaren

Voorkom reparaties
met behulp van de secutexbotsingsbescherming

Botsbescherming voor plankdragers

Impactbescherming voor hoeken en
pilaren

secutex waarschuwingsbalk

Zelfs kleine drukpunten kunnen een negatieve
invloed hebben op de statica van een hoogbouwmagazijn. De botsingsbescherming voor
plankdragers beschermt tegen schade door frontale botsingen. De holle kamers in het impactbeschermingsprofiel dempen de impactenergie, het
solide stalen profiel aan de binnenkant voorkomt
dat de plankdrager knikt.

De impactbescherming wordt op de vloer geschroefd en dient als botsingsbescherming, bijv.
op planken, snelloopdeuren enz. De impactbescherming rondom absorbeert de impactenergie
van de vorkheftruck of palletwagen. In tegenstelling tot conventionele stalen hoeken wordt er een
langere levensduur bereikt.

Wat in het openbare verkeer verplicht is, kan ook
voor het verkeer in het magazijn niet verkeerd
zijn! Als de heftruck zonder lading over de openbare weg wordt verplaatst, is het gebruik van een
waarschuwingsbalk volgens StVZO verplicht.

Type

Type

Hoogte

Bovenaanzicht

[mm]
SAS-AB

1.000

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

Hoogte

Bovenaanzicht

[mm]
SAS-E

De secutex-waarschuwingsbalk wordt op de twee
vorkpunten geplaatst en wordt eenvoudig aan de
vorkheftruckplaat bevestigd met behulp van de
permanent bevestigde spanbanden. De balk is
dankzij de GELE waarschuwingskleur en de zwarte arcering duidelijk zichtbaar. En mocht er toch
tegen iets aan gestoten worden: het elastische
secutex-materiaal verspreidt de impact over een
breed gebied en voorkomt zo mogelijke schade.

400

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

Optioneel:
Met reflecterende waarschuwingsfilm en magnetische bevestiging

----------------------------------------------SAS-C
400
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SpanSet secutex
Sicherheitstechnik GmbH
Am Forsthaus 33
52511 Geilenkirchen
Duitsland
Tel +49 (0) 24 51 48 45 73 - 0
Fax +49 (0) 24 51 48 45 73 - 119
info@secutex.de
www.secutex.de
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