Uszczelki
Przemysłowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku nasza firma w 2013 r. poszerzyła
działalność

spółki

przemysłowych

o produkcję

stosowanych

i

sprzedaż

w przemyśle

wysokiej

jakości

chemicznym,

uszczelek

maszynowym,

wydobywczym, stoczniowym, hutniczym, górniczym, spożywczym (rurociągi,
aparaty, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła itp.).
Wycinanie uszczelek i innych materiałów wykonujemy
Przemysłowego

Plotera

Frezującego.

przy użyciu

Ploter wyposażony został w stół

podciśnieniowy o obszarze roboczym X-2100, Y-3100, Z-300 mm.
Realizujemy zamówienia zarówno na standardowe uszczelki do kołnierzy
oraz uszczelki o dowolnych, nietypowych

kształtach i wymiarach zgodnie ze

specyfikacją i dostarczonymi rysunkami Klienta.
Jesteśmy w stanie doradzić lub zaprojektować odpowiedni rodzaj uszczelki
dla określonych parametrów pracy.
Mogą to być uszczelki w pojedynczych egzemplarzach lub masowe serie.

Wycinanie uszczelek oferujemy z płyt uszczelkarskich takich jak:


TEMAC



GAMBIT



POLONIT



TESNIT



KLINGER

Doświadczenie oraz profesjonalne sterowanie procesem produkcji
pozwala na:


krótki termin realizacji



wysoką jakość wykonywanych uszczelek



produkcję pojedynczych uszczelek jak i wielotysięcznych serii



pomoc w prototypowaniu



wsparcie CAD/CAM



idealny dobór materiału uszczelniającego



najlepsze ceny na rynku

Poza uszczelkami oferujemy także wycinanie dowolnych kształtów z:












gumy (każdy rodzaj)
korka
fibry
mikrogumy
filcu
teflonu
tektury (także termoizolacyjnej)
PTFE
pianki
skóry
silikonu

Uszczelki wykonywane są według obowiązujących norm (np. PN, DIN, EN).

Frezowanie CNC
na Ploterze
Przemysłowym

Nasza firma oferuje usługi CNC w zakresie frezowania, wycinania, grawerowania
dowolnych kształtów w następujących materiałach:
- plexi
- PCV
- dibond
- drewno
- MDF, HDF
- płyta meblowa (wiórowa, laminowana)
- sklejka
- metale miękkie
- i wiele innych ...
Detale wykonujemy za pomocą frezarki CNC zarówno z materiałów własnych jak i
powierzonych, na podstawie projektów dostarczonych nam przez Klienta lub wykonanych
osobiście.
Pracujemy seryjnie a także z pojedynczymi detalami starając się spełnić najróżniejsze
potrzeby i oczekiwania Klienta.
Wykonujemy:


wycinanie i frezowanie wielkoformatowe elementów płaskich o gabarytach:
szerokość 2,1m i długość 3,1m



wiercenie otworów w płaskich elementach wielkoformatowych



wycinanie i frezowanie detali z mocowaniem na stole próżniowym

