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Acess Multikoppelingen 

Si mpl i fyi n g  Co n nec t ion s  

Bij veel spuitgietmachines moeten de slangen bij 

een matrijswissel op meerdere plaatsen 

ontkoppeld worden. Als de nieuwe matrijs in de 

machine geplaatst is moeten deze allemaal weer 

aangekoppeld worden.  

Bij gebruik van een multikoppeling koppelt u met 

één handeling alle slangen foutloos aan of af. Dit 

scheelt veel tijd en voorkomt verkeerd aansluiten  

Tijd = Geld. Dat geldt zeker voor de 

spuitgietindustrie. Off-time van de productielijn 

willen we zo veel mogelijk tegengaan; het is zaak 

na een matrijswissel zo snel mogelijk weer 

operationeel te zijn. 

Om de matrijswisseltijd te bekorten heeft Acess 

specifieke multikoppelingen in het programma. 

Deze oplossing garandeert snel, efficiënt en 

bedrijfszeker uitwisselen van matrijzen. 



 Koppelen in een handomdraai 

operatie. Machines en matrijzen die (nog) niet zijn 

aangepast kunnen niet, of met hindernissen 

gebruikt worden.  

Dankzij de nieuwe Hasco of DME multikoppelingen 

van Acess is het mogelijk om dit proces wél 

stapsgewijs door te voeren. U kunt vanaf de 

implementatie van de eerste multiplaat van de 

voordelen profiteren en er zijn geen logistieke 

problemen. De investering om het hele 

machinepark om te bouwen wordt in een door 

uzelf te bepalen tempo gespreid. 

Wij bieden deze oplossing voor alle 

spuitgietmachines die momenteel werken met 

DME of Hasco koppelingen. De koppelingen die 

Acess in de nieuwe multiplaten gebruikt zijn 

hiermee uitwisselbaar. 

Een multikoppeling bestaat uit een matrijsplaat en 

een machineplaat. Op de matrijsplaat zitten alle 

voor de matrijs benodigde koppelingen bij elkaar 

bevestigd. Op deze manier worden door het 

koppelen van een matrijsplaat aan een 

machineplaat alle slangen in één keer aangesloten. 

Omdat de positie van alle koppelingen op de 

machineplaat overeen stemt met de plaat op de 

matrijs is verkeerd aankoppelen van slangen niet 

meer mogelijk. 

Om optimaal te profiteren van alle voordelen van 

het gebruik van multikoppelingen dient er op 

elke  spuitgietmachine én op elke matrijs een   

multiplaat gemonteerd te worden. Op de 

spuitgietmachine een machineplaat (bewegende 

plaat) en op de matrijs een matrijsplaat (vaste 

plaat). Dit is een kostbare en logistiek lastige 

GEFASEERDE 

IMPLEMENTATIE 

 Vervang koppelingen op 
de matrijzen wanneer 
deze niet in gebruik zijn 

 Spreiding investering 

 Direct tijdswinst 

 Extra gebruiksgemak 
vanaf de eerste 
matrijsplaat 

 Geen ingewikkelde 
logistieke operatie  
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ACESS  

MULTIKOPPELINGEN 

 Makkelijk koppelen 

 Minder off-time 

 Langere levensduur van 
slangen en koppelingen 

 Overzichtelijk onder-
houd 

 Fool-proof 

 Gebruiksvriendelijk 

 Veilig 

  

Stap 1: Acess Matrijsplaten 

Nadat alle actieve matrijzen voorzien zijn van 

Acess matrijsplaten kan er voor gekozen 

worden om ook de spuitgietmachines te 

voorzien van multiplaten.  Omdat de 

gemodificeerde matrijzen ook in machines 

met reguliere losse slangen te gebruiken zijn 

is het niet nodig om alle machines tegelijk om 

te bouwen naar het multiplaat-systeem.  

Zodra er tijd is voor modificatie van een 

Stap 2: Acess Machineplaten 

De eerste stap in het optimaliseren van uw 

machinepark is het één voor één uitrusten 

van de matrijzen met matrijsplaten. De platen 

worden op een goed te bereiken plaats op de 

matrijs gemonteerd en zijn prima te gebruiken 

met de bestaande DME of Hasco koppelingen 

van de spuitgietmachines. 

Omdat de matrijsplaten voorzien zijn van 

koppelingen die uitwisselbaar zijn met DME of 

Hasco koppelingen kan een gemodificeerde 

matrijs nog steeds gebruikt worden in 

spuitgietmachines met reguliere losse 

slangen . 

Bij gebruik van deze matrijzen ervaart u direct 

extra gebruiksgemak bij een matrijswissel 

want alle aansluitingen zitten overzichtelijk op 

één centrale plaats. Hiermee wordt meteen al 

de eerste tijdswinst tijdens een matrijswissel 

behaald. 

spuitgietmachine, bijvoorbeeld tijdens 

regulier onderhoud, kan een machineplaat 

geplaatst worden.  

Met zowel aan de matrijszijde als aan de 

machinezijde een multiplaat is het 

aankoppelen van een matrijs slechts een 

kwestie van seconden. 

Voor de niet actieve matrijzen heeft Acess een 

goede oplossing waardoor ook deze –zonder 

vaste matrijsplaat- inzetbaar blijven op 



Stap 3: Als alle matrijzen én machines zijn 

omgebouwd profiteert u maximaal van alle 

voordelen van snel en bedrijfszeker matrijzen 

Stap 2: Als alle matrijzen zijn aangepast 

kunnen één voor één de spuitgietmachines  

worden voorzien van multiplaten. De 

Stap 1: Matrijsplaat wordt op de matrijs 

bevestigd. Aansluitingen op de 

spuitgietmachines hoeven niet aangepast te 
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Acess heeft een breed snelkoppelingen programma, uitwisselbaar met en passend op bijna alle snelkoppelingen van toonaangevende 

merken zoals Prevost, Walther, Parker, Rectus, Tema, Oetiker, Hasco, DME, Orion, PCL, Cejn, Stucchi, Faster, DNP en vele anderen.  

We zijn al 20 jaar gespecialiseerd in snelkoppelingen en doen zaken met diverse fabrikanten.  

S NELK OP P ELING EN VOO R ALLE M EDIA  

M A T RIJSK OP P ELINGE N  

M ULTIK OP P ELING EN  

LEK VRI JE  HYDRA ULIEK - K OPP ELINGE N  

VEIL IGHEIDSK OP P ELINGE N  

RVS SLA NGE N  

EP DM  S LA NGEN  

P US H -LOC K S LA NGS YS T EEM  

PT FE S LA NGE N  

 


