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Szlifowanie – przewaga
dzięki technologii
Gospodarka wolnorynkowa wymusza na każdym podmiocie proces ciągłej redukcji
kosztów, aby oferowane produkty były konkurencyjne na rynku. Proces ten
dotyczy również branży meblarskiej, która w Polsce jest mocno rozwinięta.
Materiał AJF461, stosowany do produkcji taśm do szliﬁerek krawędziowych,
został stworzony do szlifowania gatunków iglastych. Nie ma efektu
szybkiego przywierania żywicy do powierzchni taśmy, a następnie
zagniatania włókien – co jest zmorą w produktach tzw. uniwersalnych.
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A

by zdobyć przewagę na rynku, producenci mebli muszą inwestować
w nowe maszyny i technologie, które
pozwolą obniżyć koszty produkcji. Od wielu
lat polska ﬁrma PolishStyl doskonale wpisuje
się w ten trend, oferując swoim klientom najnowsze rozwiązania w zakresie technologii
szlifowania i wykańczania powierzchni. Firma zawdzięcza swój sukces przyjętej ﬁlozoﬁi
w relacjach z klientami, która opiera się na
kompleksowej obsłudze klienta i pełnej odpowiedzialności za sprzedawaną technologię.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów, PolishStyl wprowadziła na rynek
kilka nowych produktów, które zrewolucjonizowały niektóre operacje technologiczne.
Przykładem może być produkt GFO2
Combilux, który wyznaczył nowe standardy
w technologii szlifowania na szliﬁerkach szerokotaśmowych. Materiał ten charakteryzuje
się bardzo dużą wydajnością oraz równomiernością szlifowania przez cały cykl pracy. Tak dobre parametry osiągnięto poprzez
zastosowanie podłoża kombinowanego:
folii – która zapewnia dobre odprowadzenie ciepła i równomierność szlifowania oraz
papieru – który z kolei zapewnia odpowiednią antystatykę i odprowadzenie ładunku
z powierzchni taśmy. Dobór odpowiednich
żywic: spodniej i wierzchniej oraz zastosowanie stearyny wpływają na mniejszą podatność materiału na zaklejanie pyłem podczas
szlifowania. Wszystkie te cechy sprawiają,
że materiały z grupy Combilux charakteryzują się 3-4-krotnie większą żywotnością od

tradycyjnych taśm na podłożu papierowym
– zwłaszcza podczas szlifowania tworzyw
drewnopochodnych.
Część klientów mimo niezaprzeczalnych oszczędności, jakie daje zastosowanie
Combiluxa, z uwagi na przyzwyczajenia woli
stosować tradycyjne materiały na podłożu
papierowym. Dla nich przygotowany jest
produkt o nazwie CRE, który w grupie materiałów ekonomicznych jest najlepszym rozwiązaniem do szlifowania materiałów drewnopochodnych dostępnych na rynku.
Z kolei nowe materiały GA03 i GA02 to produkty przeznaczone ściśle do obróbki drewna
gatunków iglastych. Odpowiedni dobór żywicy,
ziarna ściernego, podłoża oraz rodzaju nasypu
sprawia, że materiały te doskonale się sprawdzają w trudnej technologii przygotowania elementów do lakierowania lakierami wodnymi.
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PolishStyl – jako jedyna ﬁrma w Polsce – oferuje też kompleksową technologię
obróbki krawędzi, począwszy od obróbki
ręcznej aż po najbardziej zaawansowane
technologie stosowane na szliﬁerkach krawędziowych. Coraz większa grupa klientów
decyduje się na zastosowanie oferowanej
przez PolishStyl technologii trzewików wentylowanych, która znacznie obniża koszty
szlifowania krawędzi poprzez zmniejszenie
zużycia taśm, skrócenie czasu przezbrojeń
oraz łatwość i powtarzalność szlifowania.
Korzyści ekonomiczne z zastosowania tej
technologii sprawiły, że PolishStyl eksportuje to rozwiązanie również do szerokiego
grona partnerów zagranicznych.
Podobnie jak w przypadku taśm szerokich, również w segmencie taśm do szliﬁerek
krawędziowych wprowadzone zostały na ry-
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Technologia szczotek ściernych pozwala na znaczne obniżenie nakładów pracy
ręcznej oraz zaoszczędzenie na zużyciu materiałów lakierniczych.

nek nowe materiały, które z miejsca okazały
się hitem. Takim dobrym przykładem może
być materiał AJF461, który został stworzony
do szlifowania gatunków iglastych. Jego konstrukcja oraz użyte do produkcji materiały
sprawiają, że obróbka krawędzi elementów
sosnowych jest bardziej jednorodna. Nie ma
efektu szybkiego przywierania żywicy do
powierzchni taśmy, a następnie zagniatania
włókien – co jest zmorą w produktach tzw.
uniwersalnych.

Wielu producentów mebli zastanawia się
czasami, w jaki sposób wyszlifować elementy
krzywoliniowe. A przecież rozwiązanie jest
proste: wystarczy zastosować oferowaną
przez PolishStyl technologię szczotkowania, żeby szybko i efektywnie przygotować
elementy płaskie lub krzywoliniowe do wykończenia lakierem, woskiem bądź olejem.
Technologia szczotek ściernych pozwala na
znaczne obniżenie nakładów pracy ręcznej
oraz – o czym niektórzy nie wiedzą – pozwala

reklama
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również zaoszczędzić na zużyciu materiałów
lakierniczych.
Aby być konkurencyjnym na rynku, należy
cały czas inwestować w nowe technologie, które ułatwiają pracę i obniżają koszty produkcji.
PolishStyl dzięki innowacyjnemu podejściu do zagadnień szlifowania jest sprawdzonym i solidnym partnerem gwarantującym
kompleksową obsługę i pełne zaangażowanie
w udoskonalanie procesów produkcyjnych
swoich klientów. •

