
         

SPOORSTAAF COATING
OP MAAT GELEVERD
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De manier om levensduur, betrouwbaarheid en projectefficiëntie te verhogen

voestalpine Track Solutions Netherlands B.V.
www.railpro.online

         Standaard1

¹De spoorstaaf is gecoat tot 0,5 meter van beide uiteinden.
2Indien niet op voorraad, binnen circa 6 weken leverbaar. 

Coatingvarianten Rubber & rubber i.c.m. epoxy

Profiel & kwaliteit 49E1, 54E1/E5 en 60E1/E2 
(in de meest voorkomende 
staalkwaliteiten)

Investering Kosten coating per meter en 
handeling en/of verdelings-
kosten

Levertijd Circa 10 weken

Maatwerk3

3De minimale afname is 18 meter lang; het is technisch niet mo-
gelijk om spoorstaven korter dan 18 meter te stralen en coaten. 

De spoorstaaf is gecoat tot 0,5 meter van beide uiteinden. 

Gecoate lengtes langer dan 120 meter en tot maximaal 360 
meter worden geproduceerd met afbrandstuiklassen. 

Vraag jouw Sales Engineer naar de mogelijkheden. 

Service Stock1&2

Coatingvariant Rubber

Coating draagt bij aan een langere levensduur en betrouwbaarheid van spoorstaven, toegepast in o.a. overwegen, Coating draagt bij aan een langere levensduur en betrouwbaarheid van spoorstaven, toegepast in o.a. overwegen, 
tunnels, stationsgebieden en op bruggen. Door de coating onder geconditioneerde omstandigheden voorafgaand tunnels, stationsgebieden en op bruggen. Door de coating onder geconditioneerde omstandigheden voorafgaand 
aan inbouw aan te brengen, bieden wij een optimaal resultaat. Dankzij onze efficiënte verwarmingstechniek met aan inbouw aan te brengen, bieden wij een optimaal resultaat. Dankzij onze efficiënte verwarmingstechniek met 
inductie en slim voorraadbeheer kunnen we onze diensten het hele jaar aanbieden. Naast rubbercoating bieden inductie en slim voorraadbeheer kunnen we onze diensten het hele jaar aanbieden. Naast rubbercoating bieden 
we ook spoorstaaf-kop-coating aan voor een uitstekende aanhechtingskwaliteit wanneer de spoorstaaf wordt we ook spoorstaaf-kop-coating aan voor een uitstekende aanhechtingskwaliteit wanneer de spoorstaaf wordt 
ingegoten. Door te werken met standaard spoorstaaflengtes, kunnen wij onze coatingdiensten tegen een gunstig ingegoten. Door te werken met standaard spoorstaaflengtes, kunnen wij onze coatingdiensten tegen een gunstig 
tarief aanbieden en worden de standaard spoorstaaflengtes in veel gevallen direct uit voorraad geleverd. tarief aanbieden en worden de standaard spoorstaaflengtes in veel gevallen direct uit voorraad geleverd. 
Uiteraard Uiteraard helpen wij nog steeds graag met speciale maatvoeringen en blijven specifieke lengtes bij ons beschikbaar.helpen wij nog steeds graag met speciale maatvoeringen en blijven specifieke lengtes bij ons beschikbaar.  

De voordelen van onze dienst 

» Optimaal eindresultaat door methode van coaten

» Efficiënte projectvoorbereiding 

» Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Investering Kosten coating

Levertijd Circa 6 weken
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Investering Kosten coating

Levertijd Uit voorraad

Coatingvarianten Rubber & rubber i.c.m. epoxy

Coatingvariant Rubber i.c.m. epoxy
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