LAKIERNICZE TECHNOLOGIE USZLACHETNIANIA POWIERZCHNI MEBLOWYCH

Uniwersalne narzędzie szlifierskie
szczotkarko-polerka 2HSM
PolishStyl to znany i ceniony nie tylko w kraju, ale i za granicą producent technologii
szczotkowania, wentylowanych trzewików szlifierskich, szerokiej gamy materiałów
i narzędzi szlifierskich. Oferowana przez niego szczotkarko-polerka dwuręczna to
wszechstronne, pneumatyczne urządzenie, które dzięki swojej
niewielkiej wadze, zwartej konstrukcji a jednocześnie dużej
mocy cieszy się szerokim uznaniem w branży drzewnej.

2HSM została skonstruowana z myślą o dużych przemysłowych zakładach branży
drzewnej i nie tylko, gdzie wykończanie powierzchni odbywa się na zautomatyzowanych
liniach UV lub liniach natryskowych. W takich przypadkach
mamy do czynienia z kompleksowym wykończeniem płaskich powierzchni elementów,
w trakcie „przejścia” przez linię
lakierniczą. Głównym problemem w zaistniałej sytuacji są
wąskie płaszczyzny (krawędzie), które ze względu na często skomplikowany profil w
wielu zakładach są szlifowane
ręcznie przed lakierowaniem
oraz matowane pomiędzy kolejnymi operacjami lakierowania. Łatwość obsługi oraz mobilność pneumatycznej szczotkarko-polerki firmy PolishStyl
pozwala na wyeliminowanie

niniejszego problemu poprzez
wyszlifowanie wszystkich krawędzi elementów bez ograniczeń związanych z ich kształtem, układając obrabiane elementy jeden na drugim w tak
zwany stos. Tak przeprowadzony proces szlifowania wąskich
płaszczyzn w połączeniu z odpowiednim doborem szczotek
ściernych pozwala na uzyskanie
doskonałej jakości powierzchni
zarówno na etapie szlifowania
zasadniczego przed lakierowaniem jak i szlifowania międzyoperacyjnego lakieru.
Warto zwrócić uwagę, iż
jedna szczotkarka jest w stanie zastąpić nawet kilkunastu
pracowników wykonujących
operację ręcznego szlifowania.
Klienci firmy poprzez zastosowanie uniwersalnej szczotkarko-polerki nie tylko zyskają na
zaoszczędzeniu znacznej ilości
czasu, ale i minimalizują znacznie koszty pracy.
Szczotkarki
dwuręczne
PolishStyl doskonale sprawdzają się również w obróbce
elementów nie tylko drewnianych, ale także z płyty MDF,
np. podczas produkcji foliowa-
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nych frontów, które przed nałożeniem kleju należy odpowiednio wyszlifować.
Dwuręczna szczotkarko-polerka 2HSM wykorzystywana
jest również do procesów lekkiej strukturyzacji, jak i przy innych nietypowych operacjach,
takich jak np. rozcieranie bejcy
na frontach łukowych, usuwanie starej farby lub lakieru z elementów konstrukcyjnych czy
polerowanie. Wszechstronność
urządzenia wynika z możliwości zastosowania różnych mate-

riałów do produkcji szczotek, takich jak: płótno ścierne, włóknina ścierna, skóra naturalna, abralon, włosie roślinne lub włosie
końskie. Możliwości zastosowania urządzenia są praktycznie
nieograniczone i zależą tylko i
wyłącznie od specyfiki zakładu
produkcyjnego oraz pomysłu
technologa czy operatora.
Dzięki zoptymalizowaniu
najważniejszych parametrów
szczotek ściernych, jak i dużej
elastyczności w doborze technologii efektywnego szlifowania, jesteśmy w stanie sprostać
najbardziej trudnym i nietypowym wyzwaniom pojawiającym się w trakcie wykańczania
powierzchni.
Wszystkie te zalety sprawiają, że pneumatyczna dwuręczna szczotkarko-polerka firmy PolishStyl znalazła szerokie spektrum zastosowania nie
tylko w dużych fabrykach produkcyjnych, ale i w mniejszych
warsztatach stolarskich jako
uniwersalne i niezastąpione
narzędzie szlifierskie.
reklama

4 (136) kwiecień 2012

77

