
A
forrócsatornás rendszerrel
mûködtetett mûanyag
fröccsszerszámok mind-

egyike egyedi tervezésû, azonban
a felhasználók által igényelt ma
már igen rövid szállítási határidõk
szükségessé tették a szerszámele-
mek standardizálását nemcsak a
szerszámházak, de a forrócsator-
nás elemek területén is. A széles-
körû alkalmazás biztosítására a
Thermoplay cég már 400 féle fú-
vókával és több mind 80 standard
elosztóblokkal rendelkezik. Mind-
ezt kiegészítik a kettõ vagy több-
komponensû és tûzáras-szelepes
vezérelt rendszerek, valamint az
1- 128 zónás hõfokszabályzók.

A fúvókák az állásidõk rövidíté-
se és a könnyû szerelhetõség ér-
dekében csereszabatosak. 

Újdonság a központi fûtésû
FLH6 típusú egyedi fúvóka,
melynél egy új technológiai eljá-
rással egységes fûtés biztosítható
a fúvóka teljes hosszában. Ez
amellett, hogy energiatakarékos
csupán egy egyzónás szabályzóval
is mûködtethetõ. A fúvóka csú-
csok nagy választéka pedig min-
den fröccsöntési igényt ki tud elé-
gíteni, beleértve a közvetlen meg-
lövést, a csatornára lövést, illetve
a meghosszabbított csúccsal a
belsõ meglövést. Mindez érvé-
nyes töltetlen és töltött anyagra,
színváltásra. A csúcsok speciális
szinter acélból készülnek, rugal-
masak, ellenállóbbak, kopásállób-
bak (80 HRC) lettek és természe-
tesen cserélhetõek. 

A fejlesztés egy újabb jelentõs
szakaszát mutatják az F3B típusú
fúvókák, melyek a vékony falvas-
tagság és a gyors ciklus igényét
maximálisan kielégítik, beleértve
adott termékeknél a szálhúzás ki-
küszöbölését is. 

A szerszámok egyes elemeinek
(csúszkák, magok…stb) mechani-
kus mozgatásának kiváltását biz-
tosítja a cégünk által forgalmazott
VEGA standardizált hidraulikus
hengercsalád. Ebbõl is kiemelke-
dik újdonságként a V210CS fo-
gasléces magkitekerõ egység. 

A gyorsválthatóság példáját bi-
zonyítják Opitz márkájú dátum-
bélyegzõink, ahol csak a mûködõ

szerszám dátumbetétjének cseréje
szükséges. Az éves váltás néhány
percen belül elvégezhetõ elõse-
gítve a hatékony munkavégzést.
Az újonnan megjelent 9000-es
széria pedig már 5 éves állítási
lehetõséget biztosít.

A fenti elemek beépítése ko-
moly elõrelépést jelent a szerszám-
gyártói igények kielégítésében  az
autóipari, csomagolás-elektro-
technikai, mikro-mechanikai ter-
mékek, a játékgyártás és a háztar-
tási cikkek gyártása területén.

Mindezeket a termékeket igen
kedvezõ feltételekkel, rövid szállí-
tási határidõkkel forgalmazzuk, a
szakmai tanácsadást magától érte-
tõdõen biztosítjuk. 
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Egyedi, mégis standard
és csereszabatos!


