
Megoldások az ipari termelési folyamatokhoz



Ipari termelési folyamatok
Megoldások a berendezések élettartamának minden szakaszára

Teljes körű megoldások tervezéstől a javításig
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Egyedi megoldások minden berendezéshez
Részegységek

Védőburkolatok, ajtók, 
fedelek és 

készülékházak

Gépvázak

Mechanizmusok Folyadékok kezelése Szerszámok, eszközök



Egyedi megoldások minden berendezéshez
Részegységek

Fémmegmunkáló
berendezések

Automatizálás és 
robotok Bányászat, kőkitermelés

és feldolgozás 

Feldolgozó- és 
csomagológépek

Műanyagfeldolgozás és 
gumiiparÉlelmiszeripari és 

italgyártó berendezések



Fém karimakötések 
tömítése
(Anaerob és szilikon 
termékek)

Hangszigetelő
panelek

Üveg ablakok 
tömítése
(Szilikonok, MS 
polimerek)

Menetes csatlakozások 
tömítése
(Anaerob termékek)

Forgácsoló betétek és  
vezetőszán elemek 
szerkezeti ragasztása
(Akrilátok és epoxik)

Csapágyak és más 
hengeres testek 
rögzítése
(Anaerob termékek)

Berendezés 
csavarkötéseinek 
biztosítása
(Anaerob termékek)

Hűtő-kenő folyadékrendszer 
tömítése
és más tömítések 
(MS polimerek)

Gumitömítések 
ragasztása
(Pillanatragasztók)

Fém alkatrészek 
felületkezelése
(Felületkezelő
termékek)

Fémmegmunkáló berendezések
Lehetőségek – Fémforgácsoló berendezések

Hútő-kenő folyadékok 
a megmunkálásokhoz



Automatizálás és robotok 
Csuklóskarú robotok – OEM Alkalmazások

Felülettömítés
Öntvény alkatrészek
(Anaerob termékek)

Csavarrögzítés
Robotkar
(Anaerob termékek)

Rögzítés
Tengelyek és 
szerelvényeik
(Anaerob termékek)

Rögzítés
Hajtókerekek
(Anaerob termékek)

Menettömítés
Hidraulikus rendsz.
(Anaerob term.)

Ragasztás
Gumibetét a fogókarban
(Pillanatragasztók)

Felülettömítés
Központi tengely
(Anaerob termékek)

Ragasztás
Záró gumitömítések
(Pillanatragasztók)

Csavarrögzítés
Rögzítő csavarok
(Anaerob termékek)



Bányászat, kőkitermelés és feldolgozás
Kúpos kőtörő – OEM Alkalmazások

Csavarrögzítés
Rögzítő csavarok
(Anaerob termékek )

Megerősítés
Kopóbetétek
(Epoxik)

Rögzítés
Hajtókerekek
(Anaerob term.)

Menettömítés
Hidraulikus rendsz.
(Anaerob term.)

Szerkezeti csavarok
berágódásának megelőzése
(Felületkezelés)

Felülettömítés
Karimák
(Anaerob termékek)



Fém karimák
felülettömítése
(Anaerob és szilikon 
termékek)

Szerkezeti csavarok 
rögzítése
(Anaerob termékek)

Ablakok rugalmas 
tömítése
(MS polimerek)

Élelmiszeripari és italgyártó berendezések 
Lehetőségek – Élelmiszerfeldolgozás

Gumitömítések és 
egyéb ragasztások
(Pillanatragasztók)



Fém karimák 
felülettömítése
(Anaerob és szilikon 
termékek)

Üvegablakok 
rugalmas ragasztása
(2K Szilikonok)

Menetes csatlakozások 
tömítése
(Anaerob termékek)

Csapágyak és 
hengeres alkatrészek 
rögzítése
(Anaerob termékek)

Szerkezeti csavarok 
rögzítése
(Anaerob termékek

Fém lemez szerelvények 
rugalmas tömítése
(MS polimerek)

Gumitömítések és egyéb 
ragasztások
(Pillanatragasztók)

Élelmiszeripari és italgyártó berendezések                   
Lehetőségek – Italgyártás



Feldolgozó- és csomagológépek
Lamináló berendezések – OEM Alkalmazások

Fedelek és védő-
burkolatok tömítése
(Szilikonok)

Csavarok és csapok 
biztosítása
(Anaerob termékek

Gumiragasztás
Hengergörgők
(Pillanatragasztók)

Üvegragasztás
Ellenőrző ablakok
(MS polimerek)

Vezetőlécek
ragasztása
Védelem
(Pillanatragasztók)

Szekrényajtók
szerkezeti 
ragasztása
(MS polimerek)

Perselyek rögzítése
(Anaerob termékek)

Fogaskerekek 
rögzítése (Anaerob 
termékek)



Üvegragasztás
Biztonsági ablakok
(MS polimerek)

Szerkezeti csavarok 
rögzítése
(Anaerob termékek)

Ragasztás
Gumiragasztás
(Pillanatragasztók)

Menettömítés
Fúvóka hőálló
tömítése
(Szilikonok)

MPT
Váz korrózió-
védelme
(Felületkezelés)

Berágódásgátlás
Fröccshenger 
szerelőcsavarok
(Antiseize term.)

A fröccsöntő egység részei (fröccshenger 
és csigadugattyú)

Porozitás tömítés
Csigadugattyú
bevonása (Anaerob 
termékek)

Menettömítés
Hűtési rendszer
(Anaerob 
termékek)

Menettömítés
Hidraulikus rendsz.
(Anaerob term.)

Hőhatások kezelése
Fűtőszalag
(Antiseize term.)

Műanyagfeldolgozó és gumiipari berendezések
Fröccsöntő berendezések – OEM Alkalmazások



Berágódásgátlás
Fröccshenger szerelő-
csavarok (Antiseize term.)

Műanyagfeldolgozó és gumiipari berendezések
Extrúderek – OEM Alkalmazások

Rögzítés
Csapágyak (Anaerob 
termékek)

Felülettömítés
Hajtóműház karimák
(Aaerob termékek)

Menettömítés
Hidraulikus rendsz.
(Anaerob term.)

Hőhatások kezelése
Fűtőszalag
(Antiseize term.)

Menettömítés
Hűtési rendszer
(Anaerob term.)

Csavarrögzítés
Motor csavarok
(Anaerob termékek)

Az extruder részei (fröccshenger 
és csigadugattyú)

Porozitás tömítés
Csigadugattyú bevonása
(Anaerob termékek)



Köszönöm a 
figyelmet!


