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HOGERE PRODUCTIVITEIT

Quard® is slijtvast staal dat speciaal is ontwikkeld om een
hogere weerstand tegen slijtage te hebben bij toepassingen
in de grondverzetsector, de bouw, mijnbouw en winning van
delfstoffen en de recyclingindustrie. Vanwege zijn duurzaamheid
is Quard uitermate geschikt voor grote machines die in zware
werkomstandigheden worden gebruikt.
De productlijn Quend® omvat staalkwaliteiten met hoge rekgrens
die zijn ontwikkeld voor toepassingen die een laag gewicht en een
hoge sterkte vereisen, zoals mobiele kranen of transportmiddelen.
Quenched resp. Quenched and Tempered (Q&T)
plaatstaal van NLMK Clabecq wordt geproduceerd met behulp
van de meest geavanceerde thermische behandelingstechnieken.
Ten behoeve van de staalverwerkende industrie en eindgebruikers
zijn onze wals -en Q&T lijnen speciaal ontworpen voor de
vervaardiging van dunne en brede platen naast de dikkere platen
die wij ook produceren.

BETERE verwerkbaarheid
VOOR EEN HOGERE
PRODUCTIVITEIT

Quard en Quend zorgen voor een soepele en efficiënte productie in
de werkplaats. Ontdek de voordelen van de slijtvaste en hoogsterkte
staalkwaliteiten van NLMK Clabecq bij tal van verwerkingsprocessen.
Quard en Quend hebben hun kwaliteiten te danken aan vier
onderscheidende factoren:
1.

superieure verwerkbaarheid

2.

constante homogene staalkwaliteit

3.

een speciaal productieproces voor dunne en brede platen

4. e en flexibel en proactief team

Quard en Quend, precies wat u nodig heeft om de
productiveit van uw werkzaamheden te verhogen!
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1. SUPERIEURE Verwerkbaarheid
Bij de professionele verwerking van staal zijn uw ervaring en kennis
van doorslaggevend belang. Voor nog betere resultaten op dit gebied
zijn Quard en Quend een zeer goede keuze. Zij zorgen voor een
optimale verwerking en garanderen altijd een hoogwaardig resultaat.
Bij elke stap in het verwerkingsproces profiteert u van de superieure
verwerkingseigenschappen.

Snijden

Snijden

Frezen

Frezen

Buigen

Buigen

Lassen

Lassen

Snijden met hoge precisie,
ongeacht de toegepaste
techniek (laser, plasma, autogeen)

Perfect frezen, boren,
verzinkboren enz.

Kleine buigradius voor
betere resultaten

Voor een nette afwerking
met behoud van de
uitstekende mechanische
plaateigenschappen

Hoe bereikt u deze
optimale verwerkbaarheid?
Profiteer van een unieke
combinatie van vier factoren:
1. V
 lakheid overeenkomstig EN
10029, klasse S, dankzij de
door NLMK Clabecq gebruikte
richtmachines van de nieuwste
generatie en een volledig
gecontroleerde thermische
behandeling.

Is dit nog niet genoeg?
Op verzoek kan NLMK Clabecq
ook platen met een diktetolerantie
van 3,5 mm/m (50% klasse S)
leveren.
*

2. Superieure oppervlaktekwaliteit vergeleken out dankzij het unieke
fabricageproces van NLMK Clabecq (een combinatie van een Quarto
walswerk en band straat)
3. Zeer nauwkeurige diktetoleranties die bestaande standaards
overtreffen dankzij de bovengenoemde unieke walsmethode
4. Een licht gelegeerde, geoptimaliseerde chemische samenstelling
met een hoge zuiverheidsgraad die nieuwe normen stelt dankzij
de nieuwste machines van het moederbedrijf NLMK, zoals een
vacuümontgasser en de modernste continue gietmachines
Het gebruik van Quard en Quend verzekert u van kortere bewerkingstijden
en een gemakkelijke fabricage van uw eindproduct
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2. Constante homogene kwaliteit

Betrouwbare producteigenschappen helpen u routine en efficiency in uw
productie te creëren. Daarom zorgen wij ervoor dat Quard en Quend
altijd over constante eigenschappen beschikken.
1. V
 an de hoogovens en gieterijen van NLMK tot aan de meest
geavanceerde thermische behandeling en richtmachines bij NLMK
Clabecq zorgen beproefde procedés voor een constante wals- en
afwerkingskwaliteit van onze platen.

2. S
 lijtvast en hoogsterkte staal wordt in alle productiefasen
onderworpen aan een permanente dan wel regelmatige
kwaliteitscontrole in de productielijnen of in het laboratorium.

Een homogene staalkwaliteit zorgt voor een grotere
proceszekerheid en hogere productiviteit
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3. Een unieke fabrikant van slijtvast en
hoogsterkte staal
NLMK Clabecq is de enige bekende en gespecialiseerde fabrikant
van dunne en brede platen in de sector Q&T-plaatstaal (quenched
& tempered); gehard dan wel gehard en ontlaten). Er zijn maar
weinig bedrijven die zich specialist op beide gebieden kunnen
noemen. En nog minder bedrijven zijn in staat continue voor een
optimale kwaliteit en beschikbaarheid te zorgen.
1. M
 eer dan 60% van de geproduceerde Quarto platen hebben
een dikte van minder dan 10 mm; meer dan 80% van de
productie wordt tot een dikte van 25,4 mm (1 inch) gewalst.
2. W
 ij hebben ervaring in de productie van dunne en brede
Quartoplaten en een diepe know how van het walsen, bewerken
en vervoeren van onze producten.
NLMK Clabecq staat permanent voor u klaar om een hoge
productiviteit te waarborgen

4. persoonlijk en klantgericht
Voor NLMK Clabecq staat klanttevredenheid voorop. daarom
voldoen Quard en Quend aan de hoogste eisen. Ons hele team
heeft dezelfde ambitie, bijdragen aan een grotere productiviteit in
uw bedrijf. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een team
met specialisten voor u klaar staan :
- ervaren technisch-commerciële medewerkers werken rechtstreeks
met u samen om uw wensen en eisen om te zetten in
maatoplossingen;
- onze specialisten voor technische ondersteuning staan klaar om
uw technische vragen direct te beantwoorden en ondersteunen u
bij de ontwikkeling van toepassingen.
Samen met NLMK Clabecq kunt u uw productiedoelen
op korte termijn op efficiënte wijze behalen en uw
innovatieplannen voor de lange termijn sneller
realiseren

NLMK CLABECQ
Op de markt voor slijtvast en hoogsterkte plaatstaal beschikt NLMK
Clabecq over unieke expertise op het gebied
van dunne en brede staalplaten. NLMK Clabecq streeft
naar een rol als internationale speler, ondersteund door haar
strategie van specialisatie in hoogwaardig staal. Ons bedrijf
biedt nieuwe perspectieven voor gebruikers die hun productie
willen optimaliseren en innoveren door middel van ontwikkeling.
Als volledige dochteronderneming van NLMK profiteert ons bedrijf
van de ononderbroken en rechtstreekse levering van speciaal voor
dit doel ontwikkelde slabs van constante hoge kwaliteit.

NLMK GROUP
NLMK is wat betreft kapitalisatie een van de grootste
staalfabrikanten ter wereld en heeft een constant en omvangrijk
investeringsbeleid bij al haar vestigingen. Dankzij haar verticale
integratie bestrijkt de onderneming de gehele toeleveringsketen, van
de winning van grondstoffen in haar eigen mijnen tot aan de lokale
distributie van het eindproduct in de buurt van de klant.
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Quard®
- Sectoren: grondverzetmachines,
mijnbouw en winning van delfstoffen,
recycling, landbouw, bouw van
industriële installaties
- Toepassingen: graafbakken,
profielmessen, kippers, kiepwagens,
crushers, transportinrichtingen,
containers, shredders, snijmachines,
cyclonen, stortbunkers enz.

Quend®
- Sectoren: hijsen, overslag, vervoer
- T oepassingen: gieken voor kranen,
chassis, opleggers, grijpers,
platformconstructies enz. voor
vrachtwagens
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PRODUCTLIJNEN & AFMETINGEN
Om in uw behoefte aan slijtvast en hoogsterkte staal te voldoen,
breidt NLMK Clabecq haar productportfolio in Quard en Quend
voortdurend uit.
Deze productgroep omvat de volgende staalkwaliteiten:
QUARD

QUEND

400
450
500

700
900
960

550

(in ontwikkeling)

1100
1300

(in ontwikkeling)

Afmetingen:
- plaatdikte: 3 - 64 mm
- breedte: tot 3100 mm
- lengte: tot 16 m
Voor de meest actuele dikten gelieve contact op te
nemen

BESCHIKBAARHEID
Quard en Quend zijn overal ter wereld beschikbaar voor
alle klanten - op voorraad of op bestelling af fabriek.
Voor meer informatie over levertijden kunt u contact opnemen
met ons verkoopnet Q&T-staal.
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DE BELANGRIJKSTE PUNTEN OP EEN RIJ
1. Quard en Quend beschikken over een ongeëvenaarde
verwerkbaarheid dankzij de vlakheid, diktetolerantie en
oppervlakteconditie
2. constante homogene staalkwaliteit
3. NLMK Clabecq: als enige fabrikant gespecialiseerd in
dunne en brede platen
4. een team en een internationaal netwerk met een eigen
filosofie
SUPERIEURE Verwerkbaarheid VOOR
een HOGERE PRODUCTIVITEIT

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden en de nieuwste
producten en productcombinaties? Bezoek dan de Quard- en de
Quend-website:
www.quard.me
www.quend.me
of neem contact op met de vertegenwoordiger bij u in de buurt.
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NLMK Clabecq
Rue de Clabecq, 101
B-1460 Ittre
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