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Zvedání
Ochrana proti nárazům
Zařízení pro manipulaci s nákladem

secutex® – Ochrana vidlí

SpanSet Group

Obsah
SpanSet Group
Obsah
secutex-ochrana vidlí chrání břemeno a vidle
Všestrannost je naše silná stránka

3 16 2 9
5 1 78
6
4

15

14

12

2
3
4
5

secutex®-ochranné návleky na vidle

6-7

Ochrana vidlí-prodloužení vidlic

8-9

secutex®-pevná krycí vrstva, přichycení na vidle secugrip

10

secutex®-ochrana zadní strany vidlí

11

secutex®-ochrana vidlí-cívka, secutex®-trubkový modul

12

secutex®-ochrana před pádem a nárazem
Pomocný list

13 - 14
15

13
11
10

1 Švýcarsko
2 Německo
3 Velká Británie
4 Španělsko
5 Francie
6 Itálie

2

7 Rakousko
8 Maďarsko
9 Polsko
10 Austrálie
11 Brazílie
12 USA

13 Indonésie
14 Taiwan
15 Čína
16 Nizozemí

3

Všestrannost je naše silná stránka

secutex®-ochrana vidlí
chrání břemeno a vidle
secutex®-ochrana vidlí – podrobně

Garantovaná bezpečnost snižuje Vaše riziko

Protiskluzová
Krycí vrstva secutex je z polyuretanu. Díky
velkému třecímu odporu krycí vrstvy secutex leží
náklad bezpečně na vidlích, riziko pádu břemene
je podstatně sníženo.

secutex-produkty pro vysokozdvižné vozíky nabízejí nejvyšší úroveň funkčnosti a bezpečnosti,
což jde nad rámec toho, co požadují předpisy
DIN EN a BG.

Nižší hlučnost
Při použití ochranných produktů vidlí secutex
je kontaktní plocha nákladu a vidlí opatřena
tlumícím, elastickým materiálem secutex. Není
tak vůbec slyšet hluk.
Odolnost proti opotřebení
Materiál secutex je extrémně robustní a stabilní.
Dlouhá životnost vede k výraznému snížení
nákladů.

S produkty secutex tak snižujete svá rizika a
zvyšujete Vaši bezpečnost.
- Vysoká odolnost
- Velká jistota permamentní
provozuschopnosti
- Bezpečná a racionální manipulace
- Vysoké rezervy v bezpečnosti

secutex-návleky na vidle – půlkruhové provedení
spolehlivě zabraňuje poškození těsnících ploch.

secutex-těsnící kroužky pro bezpečné uzavření
kontejnerů na potraviny. Kontejnery na potraviny
tak lze převážet a současně otáčet.

S volně otočnými trubkovými moduly secutex
zabráníte poškrábání uvnitř trubky. Tím se sníží
následné nákladné hledání trhlin.

Se secutex-drapákem trubek mohou být šachtové
trubky přepravovány bezpečně a šetrně.
Spolehlivě zamezíte škodám na povrchu.

secutex-ochrana proti najetí chrání citlivé
přístroje, jako jsou volně stojící váhy před najetím
vysokozdvižným vozíkem.

secutex-ochrana proti najetí chrání citlivé
přístroje, jako jsou volně stojící váhy před najetím
vysokozdvižným vozíkem.

Jednoduchá montáž
Vyhněte se zdlouhavé montáži: secutex-ochranné produkty na vidle se snadno připevňují ...
... jednoduchým nasunutím ochranných návleků
na vidle,
... kolíky se závlačkou u prodloužení vidlic.
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secutex®-ochranné návleky
na vidle

secutex®-ochranné návleky
na vidle
Standardní provedení SZ-S
Krycí vrstva:
síla 15 mm
Vnitřní šířka:
Šířka vidlí
+ 5 - 8 mm
Vnější šířka:
Šířka vidlí
+15-20 mm

Běžné provedení je koncipováno pro flexibilní
použití. Přináší jednoduchou a rychlou manipulaci je optimálně obloženo pro většinu použití.
Ochranný návlek vidlí secutex nemá žádnou nosnou funkci. K dostání také v provedení z nerez
oceli speciálně pro potravinářský průmysl.

Provedení pro velké zatížení SZ-SSL

Ochranné návleky na vidle

Pro každé břemeno vhodný návlek!
secutex-ochranné návleky na vidle se secutexkrycí vrstvou poskytují břemenu tu nejlepší
ochranu.
Krycí vrstva secutex je protiskluzová, náklad tak
nemůže sklouznout.
Velmi pohlcují hluk, tlumí a jsou obzvláště
odolné, tím je zajištěna obzvláště dlouhodobá
použitelnost.

Ochranný návlek na vidle normální

Nasadit secutex-ochranný návlek na vidle je
hračka a lze ho také lehce sejmout. Díky zalité
perforované desce je toto provedení obzvláště
robustní a odolné jako armování.
Ochranný návlek vidlí secutex nemá žádnou
nosnou funkci.
Navíc můžete opatřit krycí vrstvou secutex také
zadní část vidlí.

Zadní část vidlí SZ-S2:
Náklad a vysokozdvižný
vozík jsou optimálně
chráněné se zadní částí
vidlí pokrytou vrstvou
secutex. Jednoduše
se připevní ocelovou
páskou v drážkách.
Pro vyšší tlumení je k
dostání také zadní část
vidlí s dutým profilem.

Povrchy: Pro zvláštní
použití ve vodě, oleji
nebo ledu nabízíme
speciální povrchy, např.
s látkovou strukturou
nebo broušené. Zeptejte
se svého odborného
poradce.

Speciálně vyvinutý návlek na vidle pro větší
zatížení. Robustní konstrukce z profilované oceli,
obzvláště pro dlouhý nepřetržitý provoz.

Látkové provedení SZ-G
Krycí vrstva:
síla 10 mm
Vnitřní šířka:
Šířka vidlí
+ 5 - 8 mm
Vnější šířka:
Šířka vidlí
+15-20 mm

Látkové provedení je velmi lehké a určeno
speciálně pro flexibilní použití.
Tip: Připevňovací pásek na dotaz. Standardní
provedení nemá žádný připevňovací pásek.

Půlkruhové provedení SZ-HR

Ochranný návlek na vidle pro velké zatížení

Ohebná špička:
Speciálně vyvinutá
špička vidlí chrání
náklad a ochranu
vidlí.

Volitelně

Krycí vrstva:
síla 15 mm
Vnitřní šířka:
Šířka vidlí
+ 5 - 8 mm
Vnější šířka:
Šířka vidlí
+15-20 mm

Volitelně: Ocelové
kapsy jsou konstruovány pro zvlášť
dlouhou použitelnost.

Krycí vrstva:
síla 15 mm
Vnitřní šířka:
Šířka vidlí
+ 5 - 8 mm
Vnější šířka:
Šířka vidlí
+15-20 mm

Pro oblé náklady jako jsou betonové roury, svazky drátů atd. je nejlépe se vybavit půlkruhovým
provedením. Zkošené špičky vidlí usnadňují
zajetí do nákladu.

Jako alternativa ke
zvláštní ochraně
povrchů jsou k
dostání také kapsy
z PU.
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secutex®-prodloužení vidlic

secutex®-prodloužení vidlic
Standardní provedení, dole otevřené SZ-GVO
bez krycí vrstvy

Krycí vrstva nahoře

Krycí vrstva:
síla 15 mm
Vnitřní šířka:
Šířka vidlí
+ 5 - 8 mm
Vnější šířka:
Šířka vidlí
+15-20 mm

Optimální prodloužení vidlic s nízkou hmotností, secutex-krycí vrstva volitelně dle Vašich
požadavků. Pokud je krycí vrstva nahoře
zabraňuje perforovaná deska odlupování
secutex-krycí vrstvy. Tloušťka a šířka prodloužení
vidlic se řídí šířkou vidlic, tloušťkou vidlic a
nosností.

Krycí vrstva nahoře + na
stranách

Dole otevřené, standardní provedení, bez krycí
vrstvy
Krycí vrstva uvnitř

secutex®-prodloužení vidlic

nejméně 60%

Prodlužovaná vidlice musí tvořit min. 60 % celkové budoucí délky.

Získáte tak větší páku!
Prodloužení vidlí s ochranou secutexse používá
vždy tam, kde je náklad podstatně delší než
vidlice a volitelně si přejete vlastnosti materiálu
secutex. Nosné vidle musí být do prodloužení
vidlic zasunuté z alespoň 60 % jeho délky. Jednoduché upevnění pomocí kolíku a závlačky.
Prodloužení vidlí s krycí vrstvou secutex je
vybaveno perforovanou deskou sloužící jako
armování.
Sploštělá, zástrčkou opatřená špička je
obzvláště odolná a má dlouhou životnost. S
tvarovanou špičkou je zajetí do palety rychlejší a
bezpečnější.
Pro optimální snížení hluku k dostání také s
vnitřní krycí vrstvou.

Prodloužení vidlic, jednoduché provedení, s krycí
vrstvou secutex

Profi provedení, dole otevřené SZ-GVOP

Volitelně
bez krycí vrstvy

Zadní část vidlí SZ-S2:
Náklad a vysokozdvižný
vozík jsou optimálně
chráněné se zadní částí
vidlí pokrytou vrstvou
secutex. Jednoduše
se připevní ocelovou
páskou v drážkách.
Pro vyšší tlumení je k
dostání také zadní část
vidlí s dutým profilem.

Krycí vrstva nahoře
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Při použití prodloužení vidlic dbejte prosím na
přípustné zatížení vysokozdvižného vozíku!

Prodloužení vidlí má všechny výhody krycí vrstvy
secutex. Je svařené, proto obzvláště robustní a
odolné, pohlcuje hluk a je protiskluzové. Na vidle
se nasune jednoduše, bez použití nářadí a zajistí
se kolíkem se závlačkou.

Krycí vrstva nahoře + na
stranách

Dole otevřené, svařené profi provedení, krycí
vrstva nahoře + na stranách
Povrchy: Pro zvláštní
použití ve vodě, oleji
nebo ledu nabízíme speciální povrchy, např. s
látkovou strukturou nebo
broušené. Promluvte
si se svým odborným
poradcem.

Krycí vrstva uvnitř

Dole uzavřené provedení SZ-GVG
bez krycí vrstvy

Krycí vrstva nahoře

Také ochrana vidlí-prodloužení vidlic může být
různě doplněno, např. zadní částí vidlí nebo
speciálními povrchy.

Krycí vrstva:
síla 15 mm
Vnitřní šířka:
Šířka vidlí
+ 5 - 8 mm
Vnější šířka:
Šířka vidlí
+15-20 mm

Dole uzavřené, krycí vrstva nahoře

Krycí vrstva:
síla 15 mm
Vnitřní šířka:
Šířka vidlí
+ 5 - 8 mm
Vnější šířka:
Šířka vidlí
+15-20 mm

Speciální prodloužení vidlí pro použití v oblastech, kde musí být vidle chráněné před vniknutím
špíny. Jednoduše na natáhnou na vidle a zajistí
kolíkem se závlačkou.

Krycí vrstva nahoře + na
stranách
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Ochrana zadní strany vidlí

Odolná krycí vrstva

Odolná krycí vrstva

Volitelně:

Ta vydrží:
Vidle s odolnou krycí vrstvou jsou optimálním
řešením pro nepřetržité používání! Protiskluzové,
pohlcující hluk, tlumící a odolné!
Špičky z oceli zabraňují odlupování krycí vrstvy
secutex. Zaoblený, zkosený tvar ulehčuje zajetí
do palety.

Ochrana vidlí EX:
secutex Vám dodá na
požádání také produkty
na ochranu vidlí určené
pro výbušniny.

Odolná krycí vrstva SZ-F
Krycí vrstva:
10-12 mm
Šířka:
Šířka vidlí

Provedení nabízí ochranu pro břemeno a zvedací zařízení v malém prostoru.
Krycí vrstva secutex je neoddělitelně spojena s vidlicemi, perforovaná deska
zamezuje odlupování z vidlí. Zástrčka na špičce vidlic zabraňuje odlupování
krycí vrstvy secutex.
Perfektní doplněk:
SZ-F2 Zadní část s odolnou krycí vrstvou

Krycí vrstva vidlí secugrip 90
Krycí vrstva:
2 mm
Šířka:
Šířka vidlí
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Provedení nabízí ochranu pro břemeno a zvedací zařízení při velmi malé
vstupní výšce. Odolná krycí vrstva je neoddělitelně spojena s vidlicemi.
Zástrčka na špičce vidlic zabraňuje odlupování krycí vrstvy secutex.
Tip: Krycí vrstva secuGrip90 je na lepící fólii, aby mohla být na vidlice
přilepena.

SZ-S2
Ochrana zadní části secutex slouží k šetrnější
přepravě nákladu. Zamezí se tak během přepravy
poškození přepravovaného zboží. Ochrana zadní
části je k ní přichycena ocelovou páskou a lze ji
tak snadno vyměnit.

SZ-S2 Dutý profil
Ochrana zadní části secutex s dutým profilem je
robustní provedení k ochraně přepravovaného
zboží. Duté komory mají vyšší tlumící efekt při
nárazu do nákladu. Oblasti použití jsou např.
přeprava cihel v cihlářském průmyslu nebo
betonových rour v betonářském odvětví. Ochrana
zadní části je k ní přichycena ocelovou páskou a
lze ji tak snadno vyměnit.

SZ-S2 Soft: Pro choulostivé zboží
Ochrana zadní části secutex s pěnovou bložkou
slouží k šetrnější přepravě choulostivého zboží.
Podle nárazu se pěna vtlačí, po uvolnění se ale
vrátí do původního tvaru. Oblasti použití jsou
např. přeprava choulostivých sádrokartonových
desek, střešních tašek atd. Ochrana zadní části
je k ní přichycena ocelovou páskou a lze ji tak
snadno vyměnit.

SZ-F2 Zadní část s odolnou krycí vrstvou
Často se během přepravy opírá náklad také o
zadní část vidlí. Také zde musí být přepravované
zboží a zadní část chráněny před poškozením.
Ochrana zadní části secutex slouží k šetrnější
přepravě nákladu. Zamezí se tak během přepravy
poškození přepravovaného zboží. Ochrana zadní
části je k ní přichycena ocelovou páskou a lze ji
tak snadno vyměnit.

Typ

Vnitřní šířka Vnější šířka

Krycí vrstva

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2

+5-8

+ 15 - 20
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Typ

Vnitřní šířka Vnější šířka

Krycí vrstva

[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 HP

+5-8

+ 15 - 20

30

Typ

Vnitřní šířka Vnější šířka

Krycí vrstva

[mm]

[mm]

[mm]

+5-8

+ 15 - 20

15 - 30

SZ-S2 Soft

Typ

Vnější šířka [mm]

Krycí vrstva [mm]

SZ-F2

Zinkenbreite

10-12

Ochrana zadní strany vidlí
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Ochrana vidlí-Cívka
Ochrana vidlí-Trubkový modul

Pomocný list

 Dotaz

 Objednávka
Výška zadní části

Rozměry:

Délka vidlí

Šířka vidlí

Tloušťka vidlí

Tloušťka vidlí mm

___________________________

Šířka vidlí mm

___________________________

Délka vidlí mm

___________________________

Výška zadní části mm

___________________________

secutex-výrobek na ochranu vidlí:

 Ochranný návlek na vidle:

Ochrana vidlí-Cívka
Ochrana vidlí-Trubkový modul

secutex -ochrana vidlí-cívka
®

Se secutex-ochranou vidlí-cívka bude Váš vysokozdvižný vozík ještě flexibilnější. Protože poté, co jste
své cívky přepravili šetrněji a bezpečněji, jednoduše vidle vytáhnete ze své secutex-ochrany vidlí-cívky a
normálně používáte svůj vysokozdvižný vozík, bez dlouhé demontáže různých vidlí!

Ochrana vidlí-Cívka SZ-C
Přepravujte svitky plechů a svazky drátů
bezpečně a spolehlivě pomocí secutex-návleku
na cívky. Rádius ložné plochy se přizpůsobí
vnitřnímu průměru cívky, vyvarujete se tak
spolehlivě poškození materiálu. Díky velkému
třecímu odporu krycí vrstvy secutex leží cívka
bezpečně, sklouznutí je téměř nemožné. Zkosená
špička umožňuje jednoduché zajetí do cívky.

 se zadní částí

 Výbrus

Standardní provedení

 SZ-SSL

Provedení pro velké zatížení

 Látka

 SZ-G

Látkové provedení

 Jehlan

 SZ-HR

Půlkruhové provedení
délka prodloužení vidlic mm

_________________

krycí vrstva

 SZ-GVO

Standardní provedení

 bez krycí vrstvy

 Výbrus

 SZ-GVOP

Profi provedení

 Krytí nahoře + strany

 Látka

 SZ-GVG

Dole uzavřené

 Krytí uvnitř

 Jehlan

 SZ-F

Pevná krycí vrstva vidlí

 Výbrus

 SZ-F2

Pevná krycí vrstva zadní části

 Látka

 SZ-F3

Pevná krycí vrstva vidlí a zadní části

 Jehlan

 secugrip

secugrip pevná krycí vrstva, lze přilepit (není možná drenáž povrchu)

 Pevná krycí vrstva vidlí

Ochrana vidlí-cívka může být volitelně dodána s nebo bez sešikemných stěn.

Cívka vnitřníprůměr
408/508/
608 mm,
ab 1000 mm
délky vidlice

volitelně drenáž povrchu:

 SZ-S1

 Ochrana vidlí-prodloužení vidlic

Robustní, speciální konstrukce pro přepravu oblých nákladů, např. cívek. Ochrana vidlí secutex-cívka je
nesena oběma vidlemi. Krycí vrstva secutex zabraňuje škodám na materiálu a zamezuje spadnutí cívky.

volitelně:

Volitelně:

 Ochrana vidlí-Cívka

Vyměnitelná špička
vidlí pro ochranu
vidlí-cívku

 Trubkový modul

volitelně:
 SZ-C

Cívka-vnitřní-Ø:

 408 mm  508 mm  608 mm

 SZ-RM

Trn-Ø mm _________________

Síla materiálu  15 mm  20 mm

Zajížděcí špička  ano  ne

 Ochrana vidlí-Zadní část vidlí
 SZ-S2 Návlek
 SZ-S2 Dutý profil
 SZ-S2 lehký
 SZ-F2 pevný

Trubkový modul SZ-RM
Vnitřníprůměr:
60-500 mm,
Jednotlivý moduldélka:
250 mm
Tloušťka stěny:
Standard
15 a 20 mm

Optimálně chrání choulostivé, oblé náklady.
Extrémně odolný proti opotřebení, protiskluzový
a lechce vyměnitelný. Jednoduše nasuňte na
trn, který je k dispozici a upevněte koncovým
krytem. Jednotlivé moduly jsou volně otočné a při
nevhodném zatížení se jednoduše pootočí.

Volitelně:
Vyměnitelný trubkový
modul-koncový kryt
pro špičku trnu

 Pokud potřebujete poradit, zavolejte nám prosím!
Společnost:

Místo, datum
Podpis
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Ochrana proti najetí
Ochrana proti najetí pro stojky regálů
Ochrana proti najetí pro rohy a sloupy

Vyhněte se opravám
se secutex-ochranou proti
najetí

Ochrana proti najetí pro stojky regálů

Ochrana proti nárazu pro rohy a
sloupy

secutex výstražná světla

Už jen lehké otření se může negativně ovlivnit
statiku vysokých regálů. Ochrana proti najetí pro
stojky regálů chrání před poškozením v důsledku
čelního nárazu. Duté komůrky v ochranném
profilu proti nárazu tlumí energii nárazu, pevný
ocelový profil na vnitřní straně zamezuje ohnutí
se stojky regálu.

Ochrana proti nárazu je přišroubovaná do země
a slouží jako ochrana proti najetí, např. pro
regály, rychle se otevírající vrata atd. Oběžná
ochrana proti nárazu absorbuje energii nárazu
vysokozdvižného nebo paletového vozíku. Tím
je, na rozdíl od běžných ocelových úhelníků,
dosaženo delší životnosti.

Co je předepsané v běžném silničím provozu,
nemůže být špatné ani v továrně! Pokud by
se pohyboval vysokozdvižný vozík v běžném
silničním provozu bez nákladu, pak je podle
zákona o pozemních komunikacích předepsáno
použití výstražných světel.

Typ

Typ

Výška

Půdorys

[mm]
SAS-AB	

1.000

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

Výška

Půdorys

[mm]
SAS-E	

Výstražná světla secutex jsou připevněna
na špičkách obou vidlic a napevno namontovanými pásky připevněna k ochrannému rámu
vysokozdvižného vozíku. Díky ŽLUTÉ výstražné
barvě a černému šrafování je světlo velmi dobře
viditelné. A ještě jedno se musí říct; elastický materiál secutex rozkládá náraz do stran a zamezuje
tak možným škodám.

400

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

Volitelně:
S reflexní fólií a magnetickou příchytkou

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