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De mogelijkheden
Een wandeling door het machinepark

Corus Multisteel Service Centre
Sinds meer dan 15 jaar heeft MultiSteel als

MultiSteel biedt een breed kwaliteitsspectrum

service centre voor dun plaat- en bandstaal en

koudgewalste, sendzimir en elektrolytisch verzinkte,

als 100%-onderdeel van de Corus groep een

voorgelakte en met foliebeklede coils en heeft alle

goede naam.

belangrijke afmetingen en kwaliteiten voortdurend
op voorraad.

Een breed gesorteerde opslaghal, kwalitatief
hoogwaardig plaat- en slitbandstaal, voortdurende

MultiSteel beschikt zowel over de passende

kwaliteitsborging (ISO 9002, sinds 1994) en een

ondernemingsgrootte als ook over kwalitatief

veelomvattende leveringsservice volgens het

vakpersoneel. Uw voordeel in de samenwerking

just-in-time principe; dit alles kan MultiSteel

met MultiSteel ligt voor de hand: MultiSteel – de

u bieden.

specialisten in staalservice houden uw kosten laag!
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Een wandeling door het machinepark
Stap in onze wereld van mogelijkheden...

slitten
slitlijn 1
coilgewicht ingaande/uitgaande			

max 20000 kg

Bijgevoegde cd-rom geeft u inzage in de mogelijkheden

coil buitendiameter ingaande

min 800 mm

max

2000 mm

die wij als Corus Service Centre Maastricht u te bieden

coil buitendiameter uitgaande

min 800 mm (RID 508) max

2000 mm

hebben.

min 900 mm (RID 610)		
coil binnendiameter ingaande/uitgaande

508 mm of

610 mm

coilbreedte ingaande

min 400 mm

max

1850 mm

materiaaldikte

min

max

3 mm

bezoomschrootbreedte

min 5 mm/zijde

0,3 mm

max

50 mm /zijde

slitlijn 2
coilgewicht ingaande			

max 20000 kg

coilgewicht uitgaande			

max 12000 kg/coil

			

(mits niet via verpakkingsmachine)

coil buitendiameter ingaande

min 800 mm

max

1800 mm

coil buitendiameter uitgaande

min 700 mm (RID 406) max

1800 mm

min 800 mm (RID 508)
min 900 mm (RID 610)		
coil binnendiameter ingaande
coil binnendiameter uitgaande

508 mm of

610 mm

min 508 mm (406 i.o.) max

610 mm

miniblanken
coilgewicht ingaande			

max

7000 kg

coil buitendiameter ingaande			

max

1450 mm

max

1050 mm
0,8 mm

coil binnendiameter ingaande

406, 508, 610 mm

coilbreedte

min 200 mm
(of i.o.m. productions)

materiaaldikte: plaatbreedte tot 500 mm

min

0,3 mm

max

materiaaldikte: plaatbreedte tot 1050 mm

min

0,3 mm

max

0,6 mm

plaatlengte aflengbedrijf

min 150 mm

max

1250 mm

multiblanken
coilgewicht ingaande				

max 20000 kg

coil buitendiameter ingaande

max

2000 mm
1850 mm

min 800 mm		

coil binnendiameter ingaande

508 mm of

610 mm

coilbreedte

min 300 mm

max

materiaaldikte

min

max

bezoomschrootbreedte

min

plaatlengte continubedrijf

min 300 mm

max

3000 mm

plaatlengte aflengbedrijf

min 300 mm

max

6000 mm

0,3 mm
10 mm /zijde

max

3 mm
50 mm /zijde

Het totale machinepark met zijn specificaties en
capaciteiten geeft weer wat wij voor u kunnen
betekenen. Onze onbegrensde mogelijkheden
staan tot uw beschikking.

