DRAAD TREKT ONS AAN!

Wie zijn we?
Reeds meer dan 60 jaar voelen we ons in Trebos tot draad
aangetrokken.
Als specialist draadverwerking focussen we ons op de
langetermijnrelatie met onze internationale partners en
klanten. Service, kwaliteit, ﬂexibiliteit en kosteneﬃciëntie
staan hierbij als permanente drijfveren voorop.
Op basis van onze expertise in internationale handel en
vanuit onze locatie in het hart van Europa gelegen, leveren
we hoogwaardige kwaliteitsdraden voor diverse
toepassingen steunend op een permanent
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 en met
respect voor het leefmilieu ISO 14001.

Productieproces
Beitsen
In onze chemische beits ontdoen we, in een volledig
geautomatiseerd proces, de walsdraad van zijn huid en kiezen we
nadien de beste behandeling in functie van het te leveren
eindproduct. We beschikken over een capaciteit van 120.000 ton
op jaarbasis.

Trekken
We trekken jaarlijks 60.000 ton draad naar diameters tussen 1.20
en 17.00 mm met in totaal meer dan twintig trekbanken.
Steeds op voorschrift en in samenspraak met onze klant bieden
we diverse mogelijkheden aan: zeep getrokken, gefosfateerde,
vernikkelde, verkoperde draad of chroomdraad… in ringen, op
coils of op stoelen met een gewicht van 250 kg tot 4.000 kg.

Gloeien
In 3 stolpgloeiovens, onder beheerste atmosfeer en door een
systeem met directe inspuiting van N2 of H2, realiseren we een
productiecapaciteit van 40.000 ton per jaar.

Producten
Blanke draad
Wij hebben een ruim pallet aan oppervlaktemogelijkheden, al
dan niet met warmtebehandeling, nl. verchroombare,
vernikkelbare, verzinkbare, zeep getrokken en verkoperde
draad. Toepassingen zijn o.a. te vinden in displays, keukens,
winkelkarren, mechanieken, diverse plooiartikelen, de
verpakkingsindustrie en de bouw (b.v. nagels en hekwerk).

Koudstuik draad
Koudstuikdraad wordt gebruikt voor de productie van
bevestigingselementen in de automobielsector en de bouw.
Courante kwaliteiten zijn C4C – C10C – 19Mnb4 – 20Mnb5 - 35
B2. Ook klant speciﬁeke analyses zijn te verkrijgen.

Staaldraad
Staaldraad vinden we in de productie van veren voor
toepassingen in de meubelindustrie (LFK, Pocket, Bonell,
Miracoil), in de agrarische techniek, in kantelpoorten, in
ﬁltersystemen en in de automobielsector.
Kwaliteiten : van C32D tot C88D

Staalwoldraad
Dit nicheproduct vergt een bijzondere legering waarbij de
structuur van de draad de ﬁjnheid van de staalwol bepaalt.
Trebos levert staalwoldraad van 0 tot 0000 kwaliteit.

Kettingendraad
Draad voor de productie van sneeuwkettingen,
aandrijfkettingen, hijsogen, enz.
Courante normen :21Mn5, 20NiCrMo maar ook klant
speciﬁeke analyses zijn mogelijk.
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