Nozzles
In de bagger- en scheepsbouwindustrie wordt veel gebruik gemaakt van zogenaamde nozzles om het hopperruim te spoelen, waarin het baggermateriaal wordt opgeslagen. Nozzles worden ook gebruikt in de sleepkoppen van baggerschepen, om de bodem los te spuiten. De druk en snelheid waarmee dit gaat, zorgt voor
slijtage aan de nozzles.
In samenwerking met onze specialistische partner op het gebied van polyurethaan toepassingen, heeft
Matecs diverse nozzles ontwikkeld en getest voor de eerder genoemde toepassingen. Deze zijn bijzonder
slijtvast en eenvoudig te monteren, waardoor vervanging niet alleen minder vaak hoeft plaats te vinden,
maar ook veel sneller gaat. Bovendien zijn onze nozzles minder zwaar: vervanging ervan is handmatig te
realiseren en dat is vooral bij grotere aantallen fijn voor de gebruiker. De nozzles zijn op basis van de
ervaringen van klanten steeds verder doorontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld afsluitflappen, die voorkomen dat
spoelmateriaal terugkomt in de leidingen. Deze zijn apart te vervangen, waardoor niet alleen kosten bespaard
worden, maar er ook minder materiaal verspild wordt. Één van de laatste ontwikkelingen is het gebruik
van zogenaamde nozzle-inserts. Door gebruik te maken van polyurethane inzetstukken, slijt de (metalen)
behuizing nog nauwelijks. Hierdoor hoeft slechts een deel van de nozzle vervangen te worden.
De levertijd van de nozzles uit ons standaardprogramma is kort, maar wij kunnen ook snel nozzles leveren die
wij -voor of met u- op maat ontwikkelen. Verder is het zelfs mogelijk nozzles voor u op voorraad te houden,
zodat slechts rekening gehouden hoeft te worden met de transporttijd.

Productoverzicht
Toepassingsgebieden
Baggerindustrie, scheepsbouw, mijnbouw en offshore.

Leveringsprogramma o.a.
Jetnozzles voor in het ruim, van polyurethaan en/of gietijzer.
Jetnozzles voor op de sleepkop van polyurethaan.
Op maat/naar wens gemaakte nozzles.
Vervanging van eerder geleverde of oudere uitvoeringen.
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Matecs is een ijzersterke en betrouwbare partner voor totaaloplossingen in metaal: van klein tot groot, van rechttoe-rechtaan
tot zeer complex en precies. Wij zijn op ons best wanneer we u van a tot z kunnen ontzorgen met: advies op maat, (pre)engineering,
constructiewerk, volledige productie, (CNC) metaalbewerking, assemblage, revisie, inkoopondersteuning, uitbesteding en logistiek.
Meer actuele informatie vind u op www.matecs.nl

