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The Coatinc Company, 20-10-2016

Het samenwerkingsverband tussen Marmara-Siegener Galvaniz (MSG) en The Coatinc Company (TCC) bestaat 
al meer dan acht jaar. Nu wordt deze samenwerking nog verder uitgebreid. In 2012 is in Gebze het tweede 
zinkbad van MSG in gebruik genomen, de grootste in zijn soort in Turkije, en vierenhalf jaar later mag The 
Coatinc Company met trots melden dat er op een andere locatie een derde fabriek in gebruik is genomen.

Circa 90 km ten westen van de miljoenenmetropool Istanboel, en daarmee aan de Europese kant van Turkije, ligt 
de stad Çorlu (regio Tekirdag) met meer dan 200.000 inwoners. Hier bevindt zich het industriegebied “Velimese 
OSB”. Op deze plek is de staalmarkt vanaf nu prominent aanwezig: op een oppervlakte van 13.500 m² is in septem-
ber van dit jaar een moderne, efficiënte en innovatieve installatie voor thermisch verzinken in gebruik genomen.

De fabriek is onderverdeeld in twee complexen: een hoofdgebouw van 4.000 m² en een kantoor van 270 m², inclu-
sief personeelsruimten voor 75 medewerkers. Voor de beide gebouwen is in totaal meer dan 5.500 m³ beton, 320 
ton wapeningsstaal en 450 ton thermisch verzinkt staal gebruikt.

De bouwtijd van ruim een jaar zal zichzelf in de toekomst dubbel en dwars terugverdienen. De installatie maakt 
een capaciteit van 40.000 ton per jaar mogelijk. De baden zijn 8 x 2 x 3,5 m groot en worden aangevuld door een 
volautomatische kraaninstallatie. Een afzonderlijke voorbehandelingszone maakt de installatie compleet. Vooral 
klanten uit de staalbouw en de autobranche zullen profiteren van deze nieuwe fabriek, maar ook fabrikanten van 
serieproducten.

Marmara-Siegener Galvaniz (MSG) is een van de grootste oppervlaktebehandelaars in Turkije. Met de nieuwe instal- 
latie in Çorlu reageert MSG – waar The Coatinc Company sinds 2008 een belang van 34 procent in heeft – op de 
snelle groei van de industrie in de regio. Het bedrijf gebruikt de technologische knowhow en de goede samenwer-
king met het buitenland zowel om zelf verder uit te breiden, als om te zorgen voor duurzame efficiëntie en baan-
zekerheid. Voor TCC dragen de succesvolle activiteiten buiten Duitsland bij aan het concurrentie- en handelsver-
mogen, en daarmee niet in de laatste plaats ook aan het garanderen van arbeidsplaatsen in Duitsland zelf.

Meer informatie over The Coatinc Company op www.coatinc.com of per e-mail naar info-nl@coatinc.com met 
vermelding van de bedrijfsnaam, contactgegevens en wensen.

STAP VOOR STAP NAAR EEN GEZAMENLIJKE TOEKOMST
MODERNE VERZINKINSTALLATIE IN ÇORLU IN GEBRUIK GENOMEN 

Feiten en cijfers:

• Afzonderlijke voorbehandeling 
• Gedeeltelijk geautomatiseerde installatie 
• Zinkbadcapaciteit 40.000 ton per jaar 
• Kraancapaciteit 6,4 ton 
• Lengte zinkbad 8 meter 
• Diepte zinkbad 3,5 meter 
• Breedte zinkbad 2 meter


