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Op elke secutex Coilprotect vindt u een goed
leesbaar, reflecterend label met belangrijke
werk- en veiligheidsinstructies.
Optioneel ontvangt u de volgende artikelen:
- Markeringspalen, verzinkt, extra
- Transportwagen
- Markeringspalen met secutex-coating

secutex Coilprotect
Voor veilige opslag gedurende langere tijd
Aan de verwerkingsinstallaties moeten de coils voor de verwerking staande worden klaargezet.
Omvallende coils leiden telkens weer tot ernstige arbeidsongevallen.
De bescherming van de geproduceerde stalen coils of stalen coils die verder moeten worden
verwerkt, wordt steeds belangrijker. Door ondeskundige opslag treden bij gevoelige coils van
dun staal met hoge gewichten drukplaatsen op, die kunnen leiden tot problemen bij de latere
omzetting.
„Belangrijke producenten van motorvoertuigen hebben vastgesteld, dat drukplekken tot in de
zesde positie aantoonbaar zijn, wat leidt tot aanzienlijke problemen bij de lopende omzettingen.“
Met secutex-Coilprotect is een coilsteun ontwikkeld, die vooral de snelle, veilige opslag van
bandstalen mogelijk maakt. De enorm robuuste basisconstructie uit stalen profielen beschikt
op de steunvlakken over het secutex-bed dat beschermt tegen botsingen. De uiterst stevige,
slijtvaste secutex-coating beschermt de goederen effectief tegen drukplekken veroorzaakt door
de ladingen. Het secutex-bed dat beschermt tegen botsingen is olie- en smeermiddelbestendig
en wordt door zijn gebruikers geprezen om zijn lange levensduur. Het gatenpatroon met een insteekrichting naar binnen voor de veiligheidsstangen kunnen coils snel, flexibel en onafhankelijk
van de doorsnede en breedte vooraf orderverzameld worden.

Veiligheidsinstructies

Eenvoudige orderverzameling vooraf, onafhankelijk van de doorsnede

Optioneel verkrijgbaar
- Steun voor de bescherming tegen botsingen
uit warmtebestendige Bescherming tegen bot
singen ‚secutex Heat‘
- Gecoate markeringspalen
- Transportwagen voor markeringspalen
- Eindkap voor schuine en loodrechte opslag

secutex modulaire coilsteun
Flexibel of constant!
De modulaire coilsteun (patent aangemeld) is ontwikkeld voor flexibel gebruik als coilmat of in
combinatie met de buis met gatenpatroon, voor de constante opslag van coils en bandstalen.
Met de coilmat kunnen snel en flexibel voorlopige lagers worden gecreëerd of bestaande lagers
bij knelpunten worden uitgebreid.
Dat kan ook anders!
De meeste ongevallen in de staalverwerkende industrie ontstaan doordat coils omvallen. In combinatie met de snel gemonteerde buizen aan de zijkant met gatenpatroon ontstaat een constante
opslagplaats. Smalle coils die gemakkelijk kunnen omvallen, worden daardoor door de stevige
maar nog goed te hanteren insteekstangen constant beveiligd.
Ook voor grotere hallen;
De meeste modulaire coilsteunen kunnen eenvoudig in een rij worden gemonteerd. Door de
meegeleverde montagesets kunnen ze eenvoudig aan de bodem worden vastgeschroefd.

Optioneel ontvangt u elke coilmat
met de volgende uitvoering:
- Olieopvangbak aan de binnenkant
- Antislip-oppervlak

secutex spoelmat
Voor de snelle en korte tijdelijke opslag
De bescherming van de geproduceerde stalen coils of stalen coils die verder moeten worden
verwerkt, steeds belangrijker. Door ondeskundige opslag treden bij gevoelige coils van dun staal
met aanzienlijk hoge gewichten drukplaatsen op, die kunnen leiden tot problemen bij de latere
omzetting.
Voor de korte tijdelijke opslag van coils is de lichte, beweeglijke coilmat ontworpen. Hij is eenvoudig te gebruiken en kan gemakkelijk ter plaatse worden uitgerold. Zo kunnen snel en flexibel
voorlopige lagers worden gecreëerd of bestaande lagers bij knelpunten worden uitgebreid.
Net als alle secutex-producten is de coilmat een product met een zeer lange levensduur en in
vergelijking met vergelijkbare rubbersoorten of recyclingmaterialen olie- en smeermiddelresistent.
Optioneel krijgt u de secutex-coilmat met olieopvangbak aan de binnenkant of met het speciaal
gestructureerde antislip-oppervlak.

In een handomdraai in positie gebracht: de secutex-coilmat voor een flexibele tijdelijke opslag

Optioneel krijgt u:
- Eindkap met coilmat
- Eindkap met Coilprotect

secutex eindkap
Voor de schuine opslag
De schuine secutex eindkap is ontwikkeld voor de schuine opslag van coils en bandstalen. Het
voordeel daarvan is, dat een groter aantal plaatsbesparend op een klein oppervlak kan worden
opgeslagen.
De schuine eindkap bestaat in twee uitvoeringen.
Daarbij kunt u kiezen tussen de combinatie eindkap met coilmat of eindkap met Coilprotect.

De contactoppervlakken zijn ter bescherming tegen beschadigingen en krassen uitgerust met
secutex bescherming tegen botsingen.

Optioneel krijgt u:
- Gecoat voor gebruik in de buitenlucht
- Met kraanoog. in de hoek
- Bijzondere maten
- Alternatieve transportoplossingen voor
staal, profielen etc.

secutex transportrek
Veilig gebruik, efficiënte opslag
Het bedrijfsinterne gebruik van staande bandstalen is moeilijk en veiligheidskritisch. Die veilige,
rationele oplossing zijn de transportrekken die hiervoor zijn ontworpen. Ze zijn geschikt voor
transport met een vorkheftruck en optioneel met een kraan.
Transportrekken voor bandstalen zijn hefgereedschappen en moeten volgens de geldige normen
worden gebouwd en geproduceerd.
De transportrekken voor bandstalen hebben markeringspalen die er afzonderlijk kunnen worden afgehaald voor de beveiliging van de afzonderlijke bandstalen tegen omvallen. Voor het
transport met een vorkheftruck hebben de rekken twee grote tilruimtes voor de vorktanden. Een
veiligheidsketting beschermt tegen afglijden.
Oppervlaktebescherming
Ter bescherming van de kwaliteitsvolle coils zijn de prismabevestigingen voorzien van de zeer
slijtvaste secutex-bescherming tegen botsen.
Als daarbij ook de coilflanken beschermd moeten worden, kunnen de optioneel verkrijgbare markeringspalen worden uitgerust met een secutex-coating.

Hoogte

Breedte

Lengte

WLL

Coilbuitendiameter

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[mm]

1.500

1.020

1.200

5000

1.000 - 1.800

COILPROTECT

secutex-Drahtbundmatte

secutex-coilmat

secutex modulaire coilsteun

Mat met dwarsgleuf tegen afglijden

Flexibele mat uit secutex-bescherming
tegen botsingen

Flexibel of constant

De beproefde secutex-draadbandmat voorkomt
betrouwbaar krassen en drukplaatsen. De lichte
mat is snel geplaatst. Gebruikers zijn vooral te
spreken over de nieuwe antislipstop. De afzonderlijke draadringen haken vast in de dwarsgleuf,
de draadbanden glijden niet meer en een extra
bundeling is niet meer nodig.

Voor de opslag van coils is de lichte, beweegbare
coilmat ontworpen. Hij is praktisch te gebruiken.
Zo kunnen snel en flexibel doorgangsgebieden
worden gecreëerd of bestaande opgslagruimtes
bij knelpunten worden verbreed.

De modulaire coilsteun (patent aangemeld)
is ontwikkeld voor flexibel gebruik als
coilmat of in combinatie met de buis met
gatenpatroon, voor de constante opslag van
coils en bandstalen.
Met de coilmat kunnen snel en flexibel overgangslagers worden gecreëerd of bestaande
lagers bij knelpuntenworden uitgebreid.

Optioneel verkrijgbaar
- Olieafvoergoot
- Profiel uit de hittebestendige bescherming
tegen botsingen ‚secutex Heat‘(tot 140 °C)
- Bevestigingsboringen
- Afgeschuind kop- en eindstuk voor het oprijden
met de vorkheftruck

Optioneel verkrijgbaar
- Draaggreep en olieafvoergeul
- Profiel uit de hittebestendige bescherming
tegen botsingen ‚secutex Heat‘(tot 140 °C)
- Bevestigingsboringen
- Afgeschuind kop- en eindstuk voor het oprijden
met de vorkheftruck
- met verbindingselement (afbeelding onder)

Optioneel verkrijgbaar
- Steun voor de bescherming tegen botsingen uit
warmtebestendige bescherming tegen botsin
gen ‚secutex Heat‘
- Gecoate markeringspalen
- Transportwagen voor markeringspalen
- Eindkap voor schuine en loodrechte opslag

Hoogte

Breedte

Lengte

Coil-ø

Hoogte

Breedte

Lengte

Coil-ø

Hoogte

Breedte

Lengte

Coil-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

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

400

3.000*

*Op verzoek tot en met een lengte van 5.000 mm

Verbindingselement voor coilmatten

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

Coilmat met doorlopende olieopvangbak

70
700
1.000
800 - 2.000
----------------------------------------------70
700
2.000
800 - 2.000
----------------------------------------------70

700

3.000

800 - 2.000

Raster van de markeringspalen midden/midden: 85 mm

1
2

Coilprotect ‚Altus‘

Coilprotect ‚Semi‘

Coilprotect ‚Premium‘

Coillager met hoge bouwvorm

Coillager met lage bouwvorm

Coillager met lage constructie

secutex-coillager in de hoge bouwvorm voor de
permanente opslag van coils in alle coilmaten.
Deze coillager kan alleen met colihaak en coiltang
worden uitgerust.

secutex-coillager in de lage bouwvorm voor de
permanente opslag van coils in alle coilmaten. De
coillager kan zowel met coilhaak/coiltang alsook
met de vorkheftruck worden uitgerust.

De Coilprotect Premium is een verdere ontwikkeling van de beschikbare Coilprotect Semi. De
tweede afsteekrij maakt het mogelijk nog nauwer
af te steken, in het bijzonder bij smalle
bandstalen.
De coilsteun kan worden uitgerust met coilhaak
en coiltang. Een uitrusting door middel van vorkheftruck moet vanwege de grotere breedte van de
coilsteun door de klant worden gecontroleerd.

Optioneel verkrijgbaar
- Profiel uit de hittebestendige bescherming
tegen botsingen ‚secutex Heat‘(tot 140 °C)
- Markeringspalen, bekleed
- Transportwagen voor markeringspalen
- Schraag voor schuine en loodrechte opslag

Optioneel verkrijgbaar
- Profiel uit de hittebestendige bescherming
tegen botsingen ‚secutex Heat‘(tot 140 °C)
- Markeringspalen, bekleed
- Transportwagen voor markeringspalen
- Schraag voor schuine en loodrechte opslag

Optioneel verkrijgbaar
- Steun voor de bescherming tegen botsingen uit
warmtebestendige Bescherming tegen botsin
gen ‚secutex Heat‘
- Gecoate markeringspalen
- Transportwagen voor markeringspalen
- Eindkap voor schuine en loodrechte opslag
- Insteekhulzen voor markeringspalen

1

Hoogte

Breedte

Lengte

Coil-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2

Hoogte

Breedte

Lengte

Coil-ø

Hoogte

Breedte

Lengte

Coil-ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[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

80
833
1.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
833
1.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
833
2.000
800 - 2.000
----------------------------------------------80
833
2.500
800 - 2.000
----------------------------------------------80
833
3.000
800 - 2.000

Raster van de markeringspalen midden/midden: 125 mm

Raster van de markeringspalen midden/midden: 100 mm

Raster van de markeringspalen midden/midden: 50 mm

Transportwagen voor markeringspalen

Coilprotect met insteekhulzen

SPECIALE PRODUCTEN

Coil-gebruik

Voor het veilige gebruik van
coils

secutex-draaimat
Besparend en gecontroleerd draaien
Als een last over de bodem wordt gerold, kan
de zware last op de gladde vloer van de hal
ongecontroleerd wegglijden. Hier bestaat
gevaar op ongevallen. Dure werkstukken worden
door hun nettogewicht beschadigd en moeten
uitgebreid nabehandeld worden. Secutex-draaimatten (afbeelding boven) zijn absoluut slipvrij,
de draaiprocedure kan veilig en zonder schokken
worden uitgevoerd.

Dikte

Breedte max.

Lengte max.

[mm]

[mm]

[mm]

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

secutex-bandstaal-draaiband

secutex-haspeldoorn-kous

Het probleem
Het oprichten van gestapelde coils op de stapel is
verboden! De eerste keus voor het oprichten van
liggend geleverde pakketten met bandstalen is
daarom altijd een coil-draaistoel. Maar er is niet
altijd een vaste installatie voor het draaien van
smalle coils beschikbaar. Daarom bieden wij een
oplossing die na eerdere, grondige opleiding van
de laders gebruikt mag worden.

Op haspelinstallaties moeten altijd weer coils
met een grotere binnendiameter dan voorzien
worden verwerkt. Hier biedt de secutex-haspelkous een eenvoudige, flexibele probleemoplossing.

De oplossing
Een eindslang van de secutex-tilband voor bandstalen is vlak uitgevoerd en kan moeiteloos in de
opening tussen de bandstalen worden geschoven.
De vlakke eindslang wordt dan eenvoudig in de
gesmeden C-beugel gehangen. De beschermslang
wordt geplaatst aan de scherpe kanten van de
coil. Bij het optillen beweegt de tilband zich vrij
in de beschermslang, terwijl deze stevig tegen
de last ligt. Aan de scherpe kanten is er dus geen
beweging en nauwelijks slijtage.

Dikte

Breedte

Lengte

[mm]

[mm]

[mm]

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

Vergroting van de binnendiameter
De handzame secutex-haspelkous wordt eenvoudig op de coilhaspel geschoven en vergroot de
radius tot de benodigde maat. Een omslachtige
montage van deelsegmenten is niet meer nodig.
Voorkomen van inkepingen
Door de goede wrijving van het secutex-materiaal
glijdt de coil niet door, de aandrukkrachten kunnen gedeeltelijk aanzienlijk worden gereduceerd.
De typische inkepingen in de eerste wikkellagen
worden voorkomen, materiaalafval wordt duidelijk verminderd.
Het secutex-materiaal is uiterst slijtvast en in
tegenstelling tot gebruikelijk rubber ook bestand
tegen olie. Dankzij de inrijdspits is het eenvoudiger om de coil op te rijgen.

Binnen-Ø
Buiten-Ø
			
[mm]

[mm]

Binnenkant
van de coil-Ø

Lengte
max.

[mm]

[mm]

390
490
508
2.000
----------------------------------------------490
590
608
2.000
Standaarduitvoering met schuine inrijdstuk

TANDBESCHERMING

Vaste tandbekleding
Tandbescherming voor ronde lasten

Tandbescherming voor ronde
lasten

SZ-C

SZ-RM

SZ-S2 hol profiel

Tandbeschermings-coil met en zonder
inrijdspits

tandbescherming-buismodule

Stevig met een hoog dempend effect

Transporteer veilig en betrouwbaar metalen coils
en draadringen met de secutex-Coilhoes.

De tandbescherming-buismodule beschermt
gevoelige, ronde lasten optimaal. Hij is uiterst
slijtvast, sterk antislip en eenvoudig te vervangen.

De secutex-bescherming van de achterkant van
de vork is een stevige uitvoering om het transportgoed te beschermen. De holle kamers hebben
een hoog dempend effect als er wordt gebotst
met de lasten. Toepassingen zijn bijvoorbeeld
het transport van stenen in de baksteensector of
betonnen buizen in de betonsector.

De radius van het steunvlak wordt nauwkeurig
aangepast aan de binnendiameter, materiaalschade wordt zo betrouwbaar vermeden. Door de
hoge wrijving van de secutex-bekleding ligt de
coil stevig. Afglijden is nauwelijks nog mogelijk.
Dankzij het schuine inrijdstuk kunt u eenvoudig
in de coil rijden.

De tandbescherming-buismodule wordt eenvoudig op de beschikbare doorn geschoven en met
de eindkap bevestigd. De afzonderlijke modules
zijn vrij draaibaar opgeslagen en draaien bij
ongunstige belasting eenvoudig weg.

De achterkant van de vork wordt met staalband
aan de achterkant van de vork bevestigd en kan
zo eenvoudig worden vervangen.

De tandbeschermings-coil is naar keuze met en
zonder inrijdstuk verkrijgbaar.

Typ

Binnenbreedte Buitenbreedte
[mm]

Typ

Binnenkant van de coil-ø
[mm]

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

Typ

Modulelengte Wandsterkte
[mm]

[mm]

Eindkaplengte
[mm]

[mm]

Bekleding
[mm]

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

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

Oppervlaktestructuren
Voor bijzonder gebruik onder invloed van water,
olie of ijs, bieden wij speciale oppervlakken Overleg met uw deskundig adviseur!
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