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VERHOOG UW LIJN- 
EFFICIËNTIE MET 
FLEXI-FRAME 

Ophangdichtheid is de belangrijkste factor die de coating lijn 
efficiëntie beinvloedt – en dus de winstgevendheid en het ener-
gieverbruik in het coatingproces. Het vereist slimme ophang-
oplossingen om uw coatinglijnen te vullen. Vaak gaat het om 
opslagruimte, kosten en flexibiliteit. 

In deze whitepaper geven we u nuttige informatie over hoe u 
het coatingproces kunt vergemakkelijken met behulp van het 
demontabele Flexi-frame.
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We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen voor een  
winstgevender en efficiënter coatingproces – waarbij slim ophangen 
de sleutel is om de ophangdichtheid te verhogen.

Het industriële coatingproces is soms een uitdagende taak. 
Vaak ondervinden bedrijven die met coating werken problemen 
met het ophangen. Veelgestelde vragen zijn: 

Hoe op te hangen op een manier die het werk vergemakkelijkt?  

Hoe kunnen we dure transportkosten voorkomen? 

Beperkte opslagruimte – wat te doen?

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN
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Een flexibel frame 
Als het gaat om ophangsystemen, is het frame zelf onhandig te hanteren en 
neemt het veel ruimte in beslag. Het gebruik van een demontabel en fl exible 
frame is daarom een slimme optie in gevallen waarin de opslagruimte beperkt 
is. Hoewel het mogelijk is om een op maat gemaakte oplossing van het product 
te maken, kan het demontabele frame worden gebruikt met reeds bestaande 
producten. 

Het Flexi-frame is uitwisselbaar met:

H11B
H2B
HQL 
HCL levels 
HQS kan direct in de top-hanger worden gebruikt

Werken op aanvraag vraagt om slimme oplossingen. 
Het hebben van het juiste ophangsysteem op het juiste moment, en de juiste  
producten zoals de situatie vereist, is een veel voorkomend probleem binnen de  
industrie. 

Korte doorlooptijden en kleine batches is een typisch probleem dat zich voordoet  
als je gaat coaten, en het is vaak moeilijk om vooruit te plannen en de juiste ophang-
producten te gebruiken.
Daarom gebruiken bedrijven soms haken en onstabiele ophangsystemen die  
kunnen leiden tot een ongunstige uitkomst – in termen van energie en efficiëntie. 
Met deze kennis gewapend kan een flexible frame deze problemen oplossen en u 
helpen uw coatinglijn te vullen. 
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Ruimte besparen staat gelijk aan economische voordelen 
Dure transportkosten zijn een probleem waar bedrijven ook binnen de coatingindustrie 
mee te maken krijgen. Een handige oplossing om de kosten laag te houden is een  
demontabel frame. Het Flexi-frame zorgt voor lagere transportkosten, omdat de  
producten efficiënter en ruimtebesparend verpakt kunnen worden. 

Dit betekent dat er zowel tijdens transport als op locatie grote opslagvoordelen zijn – 
wat bedrijven de mogelijkheid biedt om tot 75% te besparen op transport en opslag. 

Hoewel het industriële coatingproces een uitdaging kan zijn, zijn er oplos-
singen om de lijn te verbeteren. De sleutel is gewoon slim ophangen –  
wat kan met het Flexi-frame.

Het gebrek aan tijd en mogelijkheden om vooruit te plannen kan ervoor zorgen 
dat u de kleine details vergeet - wat een groot verschil kan maken. 

Om het werk met poedercoating te vergemakkelijken en uw ophangtechniek te 
verbeteren, heeft het frame een zelfborgende constructie. Dit maakt het ophangen 
eenvoudig te beheren.
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DOOR HET FLEXI-FRAME IN HET 
COATINGPROCES TE GEBRUIKEN:

Ruimte besparen bij levering en opslag op locatie. 

De transportkosten verlagen. 

Het werk vergemakkelijken – eenvoudig te combineren 
met bestaande ophangsystemen. 

Een oplossing op maat maken. 

Voor een stabiel en flexibel product zorgen. 

Tijd en werk besparen door efficiënt op te hangen. 

Een winstgevende oplossing krijgen

Top-hanger verkrijgbaar in drie  
verschillende breedtes:

1 100 mm

900 mm

800 mm

past op 1000 mm brede niveaus

past op 800 mm brede niveaus

past op 700 mm brede niveaus
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