Thermisch spuiten

Zeefleidwals
Sinds 1944 bouwen wij al naam en faam
op als toeleverancier en servicepartner
van industriële componenten en oppervlaktebehandeling. Naast metaalverspaning, machinebouw en renovatie van
grote machineonderdelen werken wij ook
al meer dan 40 jaar met verduurzamende
thermische spuitprocessen en zijn we al
vele jaren actief als producent en servicepartner van klantspecifieke procesrollen,
zoals transportbandrollen, uitlooprollen
en geleiderollen. Gesteund door onze
ruime ervaring kunnen wij ook voor u het
verschil maken!

Tijdens de productie van papier zijn uw geleiderollen onderhevig aan
enorme krachten en chemische invloeden. Omstandigheden die uw
productiecapaciteit danig beïnvloeden en snel kunnen leiden tot slijtage
en vervroegde vervanging van de rollen. Tenzij deze in optimale conditie
verkeren en dus bestand zijn tegen de genoemde belasting.
Habets Wear Resist (HWR) Carbidur of Ceramic biedt u een
hoogwaardige coating waarmee uw geleiderollen zware belastingen,
hoge temperaturen en andere externe invloeden kunnen weerstaan.
Een behandeling van uw nieuwe of gebruikte rollen met HWR
resulteert in langere standtijden, verlenging van de totale levensduur
en aanzienlijke reductie van onderhoudskosten.
Wij inventariseren graag uw geleiderollen om te bekijken hoe
we de kwaliteit van uw productieprocessen kunnen verbeteren.

Thermisch spuiten
Carbide- of Ceramiccoating
Product

Zeefleidwals

Basismateriaal

Staal

Proces

H.P.-H.VO.F. (hogesnelheid spuiten)

Type coating

HWR Carbidur of Ceramic

Te coaten oppervlak

Conform klantspecificatie

Opmerking

Voorheen verchroomd

De meeste papierfabrieken in Europa weten, hoe belangrijk het is
zeefleidwalsen in de machine te hebben die zo lang mogelijk, constant
en probleemloos draaien. De Habets Wear Resist coating
van Habets biedt hier de oplossing voor. De meest moderene
papierfabreieken in Europa hebben dit (h)erkend en passen op
hun zeefleidwalsen de HWR coating van Habets toe.
Uw voordelen van walsen voorzien van HWR Carbidur coating:
- Langere standtijd.
- Minder onderhoudskosten.
- Constante kwalteit van het walsoppervlak.
- Jarenlange (praktijk) ervaring in diverse papierfabrieken
Typische kenmerken van de HWR Carbidur en Ceramics coating
- Uitstekende slijtweerstand voor een lange standtijd.
- Uitstekende weerstand tegen corrosie.
- In de praktijk bewezen techniek.
- Toe te passen op gebruikte en nieuwe walsen.
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