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Wszechstronność to nasza mocna strona

Ochrona zębów secutex®
chroni ładunek i zęby
Ochrona zębów secutex® – szczegółowo
Działanie antypoślizgowe
Powłoka secutex składa się z poliuretanu. Ze względu na wysokie tarcie powłoki
secutex ładunek leży pewnie na zębach,
niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się ładunku jest
znacznie zredukowane.
Redukcja hałasu
Dzięki zastosowaniu produktów ochrony zębów
secutex obszar styku ładunku i zębów wózka
widłowego jest wyposażony w tłumiący, elastyczny materiał secutex. Nie powstaje zatem żaden
hałas

Gwarantowane bezpieczeństwo zmniejsza
Twoje ryzyko
Produkty do wózków widłowych secutex oferują
najwyższą funkcjonalność i bezpieczeństwo,
które daleko przekracza standardy wyznaczone
przepisami DIN EN i BG.
Dzięki produktom secutex zmniejszają Państwo
zatem ryzyko i zwiększają bezpieczeństwo.
- Wysokie trwałości
- Wysokie bezpieczeństwo stałych
procesów roboczych
- Bezpieczna i racjonalna obsługa
- Wysokie rezerwy bezpieczeństwa

Osłona zębów secutex – półkola niezawodnie zapobiegają uszkodzeniom powierzchni
uszczelniających.

Pierścienie uszczelniające secutex zapewniają
bezpieczne zamknięcie pojemników na środki
spożywcze. Pozwala to na jednoczesny transport
i obracanie pojemników na środki spożywcze.

Swobodnie obracające się moduły rurowe secutex zapobiegają zarysowaniom wewnątrz rury.
Redukuje to w ten sposób złożone, późniejsze
kontrole pęknięć.

Za pomocą chwytaka do rur secutex można
bezpiecznie i delikatnie transportować rury trzonowe. Można niezawodnie uniknąć uszkodzeń
powierzchniowych.

Ochrona przed kolizją secutex niezawodnie
zabezpiecza wrażliwe urządzenia, takie jak
wagi stojące, podczas podjeżdżania wózkiem
widłowym.

Szczególnie podczas transportu towarów
niebezpiecznych antypoślizgowe właściwości
ochrony zębów secutex zapewniają dodatkowe
bezpieczeństwo. Zapobiegają tutaj Państwo
niezawodnie przesuwaniu się stalowych palet z
materiałami wybuchowymi.

Odporność na zużycie
Materiał secutex jest wyjątkowo mocny i trwały.
Długi okres eksploatacji skutkuje znaczną
redukcją kosztów.
Prosty montaż
Zaoszczędźcie sobie Państwo skomplikowanego
montażu: produkty do ochrony zębów secutex są
łatwe do zamocowania...
...dzięki prostemu nasunięciu osłon ochronnych
zębów,
...dzięki bolcom z zawleczkami na rozszerzeniach
wideł. Gwarantowane bezpieczeństwo redukuje
ryzyko.
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Osłona ochronna zębów
secutex®

Osłona ochronna zębów
secutex®
Wersja standardowa SZ-S
Powłoka:
15 mm grubości
Szerokość
wewnętrzna:
Szerokość zębów
+ 5 - 8 mm
Szerokość
zewnętrzna:
Szerokość zębów
+15-20 mm

Zwykła wersja jest przeznaczona do elastycznego zastosowania. Oferuje prostą i szybką
obsługę oraz jest optymalnie zaprojektowana do
większości zastosowań. Osłona ochronna zębów
secutex nie ma żadnej funkcji nośnej. Dostępna
również w wersji ze stali nierdzewnej specjalnie
dla przemysłu spożywczego.

Wersja do dużych obciążeń SZ-SSL

Osłona ochronna zębów

Odpowiednia osłona dla każdego ładunku!
Osłona ochronna zębów secutex z powłoką
secutex oferują najlepszą ochronę ładunku.
Powłoka secutex jest szczególnie
antypoślizgowa, dzięki czemu ładunek nie może
się ześlizgnąć.
Jest silnie dźwiękochłonna, amortyzująca i
szczególnie odporna na zużycie, dzięki czemu
gwarantuje długotrwałe zastosowanie.

Zwykła osłona ochronna zębów

Osłona ochronna zębów secutex jest nasuwana
na zęby za pomocą uchwytu i można ją równie
łatwo zdjąć. Odlew z blachy perforowanej czyni ją
szczególnie wytrzymałą i odporną jako wzmocnienie.
Osłona ochronna zębów secutex nie ma żadnej
funkcji nośnej.
Dodatkowo w powłokę secutex mogą Państwo
również wyposażyć czoło wideł.

Opcjonalnie: wykonana ze stali kieszeń
najazdowa jest
specjalnie zaprojektowana do ciężkiej
pracy ciągłej.
Opcjonalnie, w celu
szczególnej ochrony
powierzchni kieszeń
najazdowa może
być wykonana z
poliuretanu.
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Czoło wideł SZ-S2:
ładunek i wózek widłowy
są optymalnie chronione
za pomocą czoła wideł z
powłoką secutex. Łatwe
do zamocowania przez
szczeliny za pomocą
taśmy stalowej. W celu
zwiększenia amortyzacji
dostępne również jako
czoło wideł z pustym
profilem.

Powierzchnie: do
specjalnych zastosowań
będących pod wpływem
wody, oleju lub lodu
oferujemy specjalne
powierzchnie, np. o
strukturze tkaninowej lub
oszlifowanej. Prosimy o
kontakt z doradcą.

Specjalnie opracowana osłona ochronna zębów
zapewnia w przypadku dużych obciążeń. Solidna
konstrukcja wykonana z profili stalowych, szczególnie do ciężkiej pracy ciągłej.

Wersja tkaninowa SZ-G
Powłoka:
10 mm grubości
Szerokość
wewnętrzna:
Szerokość zębów
+ 5 - 8 mm
Szerokość
zewnętrzna:
Szerokość zębów
+15-20 mm

Wersja tkaninowa jest bardzo lekka i przeznaczona specjalnie do elastycznego zastosowania.
Wskazówka: na życzenie uchwyt montażowy.
Wersja standardowa nie jest wyposażona w
uchwyt mocujący.

Wersja z półkolami SZ-HR

Osłona ochronna do dużych obciążeń

Elastyczna
końcówka: specjalnie opracowana
końcówka zębów
zabezpiecza ładunek
i ochronę zębów.

Opcjonalnie

Powłoka:
15 mm grubości
Szerokość
wewnętrzna:
Szerokość zębów
+ 5 - 8 mm
Szerokość
zewnętrzna:
Szerokość zębów
+15-20 mm

Powłoka:
15 mm grubości
Szerokość
wewnętrzna:
Szerokość zębów
+ 5 - 8 mm
Szerokość
zewnętrzna:
Szerokość zębów
+15-20 mm

Do ładunków okrągłych, takich jak rury betonowe,
wiązki drutu itd. najlepiej jest wyposażyć się w
wersję z półkolami. Ukośne końcówki zębów
ułatwiają najeżdżanie na ładunek.
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Rozszerzenie wideł secutex®

Rozszerzenie wideł secutex®
Wersja standardowa, otwarta na dole SZ-GVO
bez powłoki

powłoka na wierzchu

Powłoka:
15 mm grubości
Szerokość
wewnętrzna:
Szerokość zębów
+ 5 - 8 mm
Szerokość
zewnętrzna:
Szerokość zębów
+15-20 mm

Optymalne rozszerzenie wideł przy niskim
ciężarze własnym, opcjonalnie powłoka secutex
zgodnie z Państwa wymaganiami. W przypadku powłoki na wierzchu blacha perforowana
zapobiega złuszczaniu się powłoki secutex.
Grubość i szerokość rozszerzenia wideł zależy
od szerokości, grubości i nośności zębów.

powłoka na wierzchu +
z boku

Otwarta na dole, wersja standardowa, bez
powłoki
powłoka wewnątrz

Rozszerzenie wideł secutex®

co najmniej

60%

Zęby przeznaczone do rozszerzenia muszą
wynosić co najmniej 60% przyszłej długości
całkowitej.

Dzięki temu mają Państwo przewagę!
Rozszerzenie wideł z ochroną zębów secutex
stosowane jest zawsze wtedy, gdy ładunek
jest znacznie dłuższy od wideł i opcjonalnie są
pożądane właściwości materiału secutex. Zęby
nośne muszą wspierać rozszerzenie wideł na
przynajmniej 60% długości. Łatwe do zamocowania dzięki bolcom z zawleczkami.
Rozszerzenia wideł z powłokami secutex są
wyposażone w blachę perforowaną w ramach
wzmocnienia.
Spłaszczona końcówka z poprzeczką jest szczególnie odporna i trwała. Dzięki wyprofilowanej
końcówce najazd na palety jest znacznie szybszy
i bezpieczniejszy.
Dostępne również z wewnętrzną powłoką
zapewniającą optymalną redukcję hałasu.

Rozszerzenie wideł, prosta wersja, z powłoką
secutex

Wersja profesjonalna, otwarta na dole SZ-GVO

Opcjonalnie
Czoło wideł SZ-S2:
ładunek i wózek widłowy
są optymalnie chronione
za pomocą czoła wideł z
powłoką secutex. Łatwe
do zamocowania przez
szczeliny za pomocą
taśmy stalowej. W celu
zwiększenia amortyzacji
dostępne również jako
czoło wideł z pustym
profilem.

bez powłoki

powłoka na wierzchu
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Przy stosowaniu rozszerzeń wideł należy
przestrzegać dopuszczalnych obciążeń wózka
widłowego!

Rozszerzenie wideł oferuje wszystkie zalety
powłoki secutex. Jest ono spawane, dzięki
czemu jest szczególnie wytrzymałe i odporne,
dźwiękochłonne i antypoślizgowe. Jest on po
prostu nasuwane na zęby bez narzędzi i zabezpieczone bolcem z zawleczką.

powłoka na wierzchu +
z boku

Otwarta na dole, spawana wersja profesjonalna,
powłoka na wierzchu + z boku

Powierzchnie: do
specjalnych zastosowań
będących pod wpływem
wody, oleju lub lodu
oferujemy specjalne
powierzchnie, np. o
strukturze tkaninowej lub
oszlifowanej. Prosimy o
kontakt z doradcą.

powłoka wewnątrz

Otwarta na dole, wersja standardowa, bez powłoki
bez powłoki

powłoka na wierzchu

Rozszerzenia wideł z ochroną zębów można
również uzupełniać na wiele sposobów, np. za
pomocą czoła wideł lub specjalnymi powierzchniami.

Powłoka:
15 mm grubości
Szerokość
wewnętrzna:
Szerokość zębów
+ 5 - 8 mm
Szerokość
zewnętrzna:
Szerokość zębów
+15-20 mm

Zamknięta na dole, powłoka na wierzchu

Powłoka:
15 mm grubości
Szerokość
wewnętrzna:
Szerokość zębów
+ 5 - 8 mm
Szerokość
zewnętrzna:
Szerokość zębów
+15-20 mm

Specjalne rozszerzenie wideł do stosowania
w miejscach, gdzie zęby muszą być chronione
przed wnikaniem zanieczyszczeń. Jest on po
prostu nasuwane na zęby i zabezpieczone
bolcem z zawleczką.

powłoka na wierzchu +
z boku
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Ochrona czoła wideł

Powłoka stała

Powłoka stała

Opcjonalnie:

Zapewnia:
Zęby z powłoką stałą są optymalne do ciężkiej
pracy ciągłej! Antypoślizgowe, dźwiękochłonne,
tłumiące, odporne na zużycie!
Stalowa końcówka najazdowa zapobiega
złuszczaniu się powłoki secutex. Zaokrąglony,
wyprofilowany kształt ułatwia najeżdżanie na
palety.

Ochrona zębów EX:
secutex dostarcza
również na życzenie
produkty ochrony
zębów odpowiednie dla
obszaru EX.

Powłoka stała SZ-F
Powłoka:
10–12 mm
Szerokość:
Szerokość zębów

Wersja zapewnia optymalną ochronę ładunku i urządzenia podnoszącego,
zajmując przy tym niewiele miejsca. Masywna powłoka stała secutex jest
nierozerwalnie połączona z zębami, blacha perforowana zapobiega oderwaniu się zębów. Krzywa poprzeczna na końcu zębów zapobiega złuszczaniu
się powłoki secutex.
Idealne uzupełnienie:
SZ-F2 Czoło z powłoką stałą

Powłoka zębów secugrip 90
Powłoka:
2 mm
Szerokość:
Szerokość zębów

Wersja oferuje ochronę ładunku i urządzenia podnoszącego przy bardzo
niskiej wysokości wejścia. Powłoka trwała jest nierozerwalnie związana z
zębami wideł. Krzywa poprzeczna na końcu zębów zapobiega złuszczaniu
się powłoki secutex.
Wskazówka: powłoka secuGrip90 znajduje się na folii samoprzylepnej
służącej do obklejania zębów wideł.
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SZ-S2
Ochrona czoła wideł secutex służy do ostrożnego
transportu ładunków. W ten sposób zapobiega
się uszkodzeniom podczas transportu towarów.
Ochrona czoła wideł jest przymocowana za
pomocą stalowych pasów, dzięki czemu można je
łatwo wymienić.

SZ-S2 Profil drążony
Ochrona czoła wideł secutex z profilem drążonym
to mocna wersja do ochrony transportowanych
towarów. Puste komory mają wysoki efekt amortyzacyjny podczas uderzenia ładunków. Obszary
zastosowań obejmują m. in. transport kamieni
w przemyśle cegielnianym lub rur betonowych
w branży betonowej. Ochrona czoła wideł jest
przymocowana za pomocą stalowych pasów,
dzięki czemu można je łatwo wymienić.
SZ-S2 Soft: do wrażliwych towarów
Ochrona czoła wideł secutex z wkładką z pianki
służy do bezpiecznego transportu wrażliwych
towarów. W zależności od uderzenia, pianka wgniata się, ale powraca do poprzedniego kształtu
po odciążeniu. Obszary zastosowań obejmują
m. in. transport wrażliwych płyt gipsowo-kartonowych, dachówek itd. Ochrona czoła wideł jest
przymocowana za pomocą stalowych pasów,
dzięki czemu można je łatwo wymienić.
SZ-F2 Czoło z powłoką stałą
Podczas transportu ładunek często spoczywa na
czole wideł. Również tutaj należy chronić przed
uszkodzeniem transportowane towary i czoło
wideł. Ochrona czoła wideł secutex służy do bezpiecznego transportu ładunków. W ten sposób
zapobiega się uszkodzeniom podczas transportu
towarów. Ochrona czoła wideł jest przymocowana za pomocą stalowych pasów, dzięki czemu
można je łatwo wymienić.

Typ

Szerokość

Szerokość

Powłoka

wewnętrzna zewnętrzna
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2

+5-8

+ 15 - 20
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Typ

Szerokość

Szerokość

Powłoka

Ochrona czoła wideł

wewnętrzna zewnętrzna
[mm]

[mm]

[mm]

SZ-S2 HP

+5-8

+ 15 - 20

30

Typ

Szerokość

Szerokość

Powłoka

wewnętrzna zewnętrzna

SZ-S2 Soft

Typ

SZ-F2

[mm]

[mm]

[mm]

+5-8

+ 15 - 20

15 - 30

Szerokość zewnętrzna

Powłoka

[mm]

[mm]

Szerokość zębów

10-12
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Ochrona zębów do zwojów
Moduł rurowy ochrony zębów

Arkusz pomocy przy składaniu
zapytania

 Zapytanie

 | Zamówienie
Wysokość czoła

Zamówienie:

Długość zębów

Szerokość zębów

Grubość zębów

Grubość zębów mm

___________________________

Szerokość zębów mm ___________________________
Długość zębów mm

___________________________

Wysokość czoła mm

___________________________

Produkt ochrony zębów secutex:

 Osłona ochronna zębów opcjonalnie:

Ochrona zębów do zwojów
Moduł rurowy ochrony zębów

Ochrona zębów do zwojów secutex

®

Ochrona zębów do zwojów secutex sprawia, że wózek widłowy jest jeszcze bardziej elastyczny. Po
ostrożnym i bezpiecznym przetransportowaniu zwojów wystarczy po prostu wyjechać wózkiem widłowym
z ochrony zębów do zwojów secutex i używać wózka widłowego jak zwykle, bez długotrwałej zmiany
różnych zębów!

Ochrona zębów do zwojów SZ-C
Z osłoną zwoju secutex przetransportują Państwo
bezpiecznie i niezawodnie zwoje blachy i
pierścienie druciane. Promień powierzchni styku
jest dokładnie dostosowany do wewnętrznej
średnicy zwoju, co niezawodnie zapobiega
uszkodzeniom materiału. Ze względu na wysokie
tarcie powłoki secutex zwój leży pewnie i jego
ześlizgnięcie się jest praktycznie niemożliwe.
Skośna końcówka wejściowa umożliwia proste
najeżdżanie na zwój.

 z czołem wideł

 Szlif

Wersja standardowa

 SZ-SSL

Wersja do dużych obciążeń

 Tkanina

 SZ-G

Wersja tkaninowa

 Piramida

 SZ-HR

Wersja z półkolam
Długość z rozszerzeniem wideł mm

_________________

Powłoka

 SZ-GVO

Wersja standardowa

 bez powłoki

 Szlif

 SZ-GVOP

Wersja profesjonalna

 Powłoka na wierzchu
+ z boku

 Tkanina

 SZ-GVG

Zamknięta na dole

 Powłoka wewnątr

 Piramida

 SZ-F

Powłoka trwała zębów

 Szlif

 SZ-F2

Powłoka trwała czoła wide

 Tkanina

 SZ-F3

Powłoka trwała zębów i czoła wideł

 Piramida

 secugrip

Powłoka trwała secugrip, naklejana (brak możliwości drenażu powierzchniowego)

 Powłoka trwała zębów

Ochrona zębów do zwojów może być wykonana opcjonalnie z nachyleniem wejścia i bez niego.

Wewnętrzna
średnica zwoju:
408/508/
608 mm,
ab 1000 mm
Długość wideł

drenaż powierzchniowy:

 SZ-S1

 Rozszerzenie wideł z ochroną zębów

Solidna specjalna konstrukcja do transportu ładunków okrągłych, np. zwojów. Ochrona zębów do zwojów
secutex jest nakładana na obydwa zęby. Powłoka secutex zapobiega uszkodzeniom materiału i zsunięciu
się zwoju.

opcjonalny:

Opcjonalnie:

 Ochrona zębów do zwojów

wymienna końcówka
zębów do ochrony
zębów do zwojów

 Moduł rurowy

optional:
 SZ-C

Wewnętrzna średnica zwoju:

 408 mm  508 mm  608 mm

 SZ-RM

Średnica trzpienia mm __________

Grubość materiał  15 mm  20 mm

Końcówka wejściowa
 tak  nie

 Czoło wideł z ochroną zębów
 SZ-S2 Osłona
 SZ-S2 Profil drążony
 SZ-S2 Wersja miękka
 SZ-F2 Wersja trwała

Moduł rurowy SZ-RM
Wewnętrzna
średnica:
60–500 mm,
Długość pojedynczego modułu:
250 mm
Grubość ściany:
Standard
15 i 20 mm

Chroni optymalnie wrażliwe, okrągłe ładunki.
Niezwykle odporna na ścieranie, bardzo
antypoślizgowa i łatwa do wymiany. Wystarczy
nasunąć na dostępny trzpień i zamocować za
pomocą zaślepki. Pojedyncze moduły obracają
się swobodnie i odwracają pod wpływem niekorzystnego obciążenia.

Opcjonalnie:
wymienna zaślepka
modułu rurowego do
końcówek trzpienia

 W razie potrzeby doradztwa, prosimy o kontakt telefoniczny!
Firma:

Miejsce, data
Podpis
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Ochrona przed kolizją
Ochrona przed kolizją w przypadku
podpór półek
Ochrona przed kolizją w przypadku
narożników i filarów

Uniknijcie Państwa napraw
dzięki ochronie przed kolizją
secutex

Ochrona przed kolizją w przypadku
podpór półek

Ochrona przed uderzeniem w przypadku narożników i filarów

Tabliczki ostrzegawcze secutex

Nawet niewielkie punkty nacisku mogą mieć niekorzystny wpływ na statykę magazynu wysokiego
składowania. Ochrona przed kolizją w przypadku podpór półek chroni przed uszkodzeniami
spowodowanymi uderzeniami czołowymi. Puste
komory w profilu ochrony przed uderzeniami
tłumią energię uderzenia, a solidny stalowy profil
po wewnętrznej stronie zapobiega wyboczeniu
się podpory półki.

Ochrona przed uderzeniem jest połączona
śrubami do podłogi i służy jako ochrona
przed kolizją, np. przy regałach, ramach
szybkobieżnych itd. Obwodowa klapa
zabezpieczająca przed uderzeniami absorbuje energię uderzenia wózka widłowego
lub podnośnego. Zapewnia to dłużej czasy
eksploatacji w porównaniu z konwencjonalnymi
kątownikami stalowymi.

To, co jest przepisane w publicznym ruchu
drogowym, nie może być złe podczas pracy w
fabryce! Jeśli wózek widłowy porusza się po
drogach publicznych bez ładunku, użycie tabliczki
ostrzegawczej jest zalecane przez niemieckie
przepisy ruchu drogowego (StVZO).

Typ

Typ

Wysokość

Widok z góry

[mm]
SAS-AB	

1.000

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

Wysokość

Widok z góry

[mm]
SAS-E	

400

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

Tabliczka ostrzegawcza secutex jest przymocowana do obydwu końcówek zębów i zabezpieczona na stałe pasami mocującymi przed osłoną
wózka widłowego. Tabliczka jest bardzo dobrze
widoczna dzięki ŻÓŁTEMU kolorowi ostrzegawczemu i czarnemu kreskowaniu ostrzegawczemu.
W przypadku uderzenia, elastyczny materiał
secutex rozkłada uderzenie na dużej powierzchni,
co pozwala uniknąć ewentualnych uszkodzeń.

Opcjonalnie:
z odblaskową folią ostrzegawczą i mocowaniem
magnetycznym

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

14

15

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

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część katalogu nie może
być reprodukowana w jakiejkolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces)
bez pisemnej zgody firmy SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH ani przetwarzana, powielana
lub rozpowszechniana przy użyciu systemów elektronicznych. Dostępny katalog został przygotowany z należytą starannością; firma SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za błędy lub pominięcia.

© 2020 SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH, Niemcy

01/2020

