Produktoversikt
NYE
ClearPad™ H1600M
Helautomatisk Produksjonslinje
For en rask, sikker og enkel anvendelse av Ritec ClearShield®

-

høyere produksjonshastighet, økt dekningsgrad og priser med reduserte kostnader

-

konsistent kvalitetsoppnåelse

-

kan lett tilpasses de fleste produksjonsvolumer
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Oversikt
ClearPad™ H1600M helautomatiske produksjonslinje er den nyeste tilskuddet til Ritec´s
ClearSpray™ designet for sikker og enkel fabrikk anvendelse av Ritec ClearShield®. ClearShield
Eco-System™ konverterer ordinært, høyt vedlikeholds glass til «non-stick» ClearShield Eco-Glass™
– med forbedret ytelse og høyere markedsverdier.
ClearShield® Er den eneste væske-påførte glassoverflatebeskyttelsen, behandlingen er ikke
klassifisert som farlig. Alt utstyr er utviklet de siste 35 år som et resultat av bred erfaring og
oppbygget ekspertise.
ClearPad™ H1600M inneholder mange forbedringer og fordeler. Dens viktigste innovasjoner
kommer fra bruk av en pad i stedet for sprayaplikasjon, og dens horisontale design gjør den enkel å
bruk som en frittstående påføringslinje i fabrikken eller som videreføring ved herdelinjen, og
medfører mange ekstra fordeler for glassbearbeidere og glassprodusenter.
Modul-designet gjør at den kan tilpasses til å dekke de individuelle kundekravene og tilpasses alle
vanlige produksjonsvolumer og typer floatglass.
Denne produksjonslinjen er utviklet for enkelt floatglass. Et utkast for isolerglass kan gjøres på
forespørsel.
Resymé av de viktige fordelene ved ClearPad™ H1600M
-

Øker produktiviteten og forbedrer dekningsgrader,
høyere produksjonpriser, reduserte kostnader med raskere inntjening.

-

Rask installasjon, enkel betjening og enkelt vedlikehold,
lett tilpasses de fleste volumer innen produksjon.

-

Høy kvalitet og holdbar konstruksjon,
enkelt vedlikeholdt og pålitelig.

-

Oppnår konsekvent kvalitet,
bevist under faktiske driftsforhold.
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ClearPad™ H1600M: Tilpassningsalternativer
Modul-utformingen av denne toppmoderne nye automatiske produksjonslinjen gir en fullstendig
tilpasning til alle krav og produksjonsnivåer.
ClearPad™ H1600M består av én til fire nøkkel moduler i tillegg til in-feed og ut-feed, avhengig av
de ønskede tilpassningene.
Alternativet 1: Brukt kun for aplikasjon
Vanlig tilpssning:
-

Modul 1: Pad-aplikasjonsenhet

Dette er et flott alternativ for de som ønsker å bruke ClearShield® ved enden av herdelinjen, som
allerede har en vaskemaskin / tørke-enhet tilgjengelig i fabrikken.
De viktigste fordelene med alternativ 1 er:
-

Reduserte maskinkostnader
Redusert plassbehov
Utnytter utstyr du allerede eier

Alternativ 2: brukt i forlengelse av herdelinjen
Vanlig tilpassning:
-

Modul 1: Pad-aplikajonsenhet
Modul 3: Vaske-enhet
Modul 4: Tørke-enhet

Så lenge glasset kommer ut rent på enden av herdelinjen, er det tørt og med ideell temperatur for
rask herding. Dette betyr at modul 2 (herde-enhet), ikke er nødvendig. Dette avgjøres som en del
av en fabrikk-undersøkelsen.
De viktigste fordelene med alternativ 2 er:
-

Reduserte maskinkotnader
Redusert plassbehov
Ytterligere økning i produktiviteten
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Alternativ 3: Brukes som frittstående produksjonslinje
Vanlig tilpassning:
-

Modul 1: Pad-aplikasjonsenhet
Modul 2: Herde-enhet
Modul 3: Vaske-enhet
Modul 4: Tørke-enhet

Modulene 2, 3 og 4 kan være en del av den første installasjonen, eller lagt til ved behov. En passende
glass vaskemaskin/tørke-enhet kreves før modul 1 for å sikre at glasset er rent og tørt. Hvis det
ikke allerede er tilgjengelig i fabrikken, kan vi tilby glass-vaskemaskinen som en valgfri modul, eller
en passende kan kjøpes, uavhengig av hverandre.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på + 44 (0) 20 8344 8210 eller e
info@ritec.co.uk.
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