
Εφαρμογές

SC-Coater ®

Made in Germany

Διαδικασία επίστρωσης

1. Γέμισμα του δοχείου λάκας/ βερνικίου
2. Γεμισμα του βαρελιού με τα κομμάτια που 
       προορίζονται για επικάλυψη
 

3. Εκκίνηση προγράμματος επικάλυψης
4. Συνεχής θέρμανση των εξαρτήματων απο 
      ακτ      ακτίνες IR και ταυτόχρονη αυτοματη επικάληψη 
      τους
5. Ξύρανση της λάκας/βερνικιού και άδειασμα του 
      βαρελιού

Επικαλυπτωντας μικρά εξαρτήματα

  MετάΠριν 

Δείτε την διαφορά

Επίστρωση με δράση κατά 
των τριβών για 

ελαστομερή, πλαστικά      
και μέταλλα

Επιστρώσεις με 
συγκολλητικό παράγοντα 
για τον βουλκανισμό 

καουτσούκ και μετάλλων ή 
καουτσούκ και πλαστικών

Διακοσμητική επίστρωση  
για πλαστικά με συστήματα 
λάκας με βάση το νερό

Διακοσμητική επίστρωση 
για πλαστικά με συστήματα 
λάκας με βάση διαλύτη

Special Coangs Systems GmbH
Zeppelinstrasse 14
82205 Gilching / Germany

Tel. +49 8105 / 77 87 694
info@sc-systems.de
www.sc-systems.de

Αμερική -  Ευρώπη - Ασία



Πλεονεκτήματα υπηρεσιών

• Διακοσμιτική και λειτουργική επίστρωση μικρών 
   εξαρτημάτων χοντρικώς

• Πλαστικά εξαρτήματα φτιαγμένα από : ABS, ASA, 
   HIPS, PA, PBT, PC, PE, PET, PMMA, PS, PP, PPS, PVC, 
   SAN και μείγματα αυτών
   (διακοσμητική και λειτουργική επίστρωση)

•• Ελαστομερή και μέταλλα (λειτουργική επίστρωση)

• Βερνίκια με βάση νερό και διαλύτη

• Εναλλακτική λύση για ματ γαλβανισμό όσον  
   αφορά το χρώμιο VI

• Καθορισμένο, επαναλαμβανόμενο πάχος 
   στρώματος

• Αυτοματοποιημένη διαδικασία επίστρωσης

•• Διαστάσεις SC-Coater®: 2,5 x 2,0 x 2,4 μέτρα

• Χωρητικότητα βαρελιού: 180 kg

• Όγκος βαρελιού 60 λίτρα

• Μέγεθος εξαρτήματος < 150 mm

Τεχνικά Πλεονεκτήματα

Made in Germany Αμερική  -  Ευρώπη  -  Ασία Δείτε την διαφορά

• Μειωμένο κόστος για της επικαλύψεις σας

• Επιστρώσεις χονδρικής (κανένα κόστος 
   αποθήκευσης και διαχείρισης)

• Ελάχιστος υπέρμετρος ψεκασμός (< 5%)

• Σχεδόν μηδενική φύρα  

• Αλλαγή χρώματος μέσα σε λίγα λεπτά

•• Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

• Χαμηλό κόστος συσκευασίας και αποστολής για 
   τα επιστρωμένα εξαρτήματα (Αποστολές 
   χονδρικής)

• Ανθεκτικές επιφάνειες και δράση κατα των 
   αποτυπωμάτων

• Τεχνολογία φιλικη στο περιβάλλον με ταυτόχρονη
   ε   εξοικονόμηση πόρων 

Πλεοντεκτήματα πωλήσεων 

• Όλα από μια και μοναδική πηγή

• Υποστήριξη για τα έργα σας, από την πρώτη σας 
    ιδέα έως τη σειριακή παραγωγή

• Εξατομικευμένη δειγματοληψία

• Ανάπτυξη βερνικιών και αντιστοίχιση χρωμάτων

• Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση παραμέτρων, 
   ανά   ανάκληση για υφιστάμενα και νέα εξαρτήματα

• Μεγάλο εύρος βερνικιών

• Τεκμηρίωση όλων των παραμέτρων και 
   ρυθμίσεων των μηχανών για υψηλή σταθερότητα 
   και σταθερή ποιότητα της διαδικασίας

• Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα

• Παγκόσμιες υπηρεσίες συντήρησης και 
      τροφοδοσίας ανταλλακτικών

    Πριν                                  Mετά
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