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Acélok hőkezeléséhez szolgáló
berendezések és megoldások

Autó·

és gépipar
Bér- és üzemi hőkezelők
·
Rögzítőelem-ipar
·
Csapágy- és alaktrészipar
·

Gyűrűsfenekű kemencék

Futószalagos kemencék

A jól bevált karusszel- és
áttolókemencék koncepcióinak
optimális kombinációja egyedülálló
előnyöket kínál.
Betétedzés, gázcementálás, majd
edzés olajfürdőben vagy edzőprésben.

Nagysorozatban gyártott kisméretű és
precíziós alkatrészek hűkezeléséhez,
drótszalaggal és gáztömör muffolával.
Edzés, betétedzés, cementálás,
nitrokarburálás, izzítás, forrasztás,
szinterezés.

Kamrás kemence
Univerzális, rugalmas berendezés kisés közepes kapacitásokhoz.
Nemesítés, betétedzés,
karbonitridálás, gázcementálás,
újracementálás, edzés, normalizálás,
nitridálás, nitrokarburálás, gőzoxidálás.

Védőgáz generátor
ENDOMAT®
Cementálási és nemesítési
folyamatokhoz szükséges hordozógáz
előállításához.
Léghűtéses kivitel.

Karusszel kemence

Tisztítóberendezések

Kisméretű berendezések egy- vagy
többemeletes kivitelben
Előmelegítés, ausztenitezés,
gázcementálás, karbonitridálás, izzítás,
nemesítés.
Hozzácsatolható edzőpréssel is,
vetemedésmentes edzéshez.

Áttoló rendszerű kemencék
Nagy kapacitás állandó,
reprodukálható minőséggel. Egy-,
vagy többpályás kivitel.
Gázcementálás, betétedzés,
karbonitridálás, nitrokarburálás,
nemesítés, bainitizálás.
Nagynyomású gázedzéssel
kombinálva is.

Alkatrészek hőkezelés előtti és utáni
mosására és szárítására szolgáló
berendezések vizes és semleges
mosószerekkel.
Flexiclean®: alacsony nyomású főzés és
vákuum-szárítás

NOXMAT®
Rekuperátoros gázégők acél- vagy
kerámiakivitelben ipari kemencék
közvetlen vagy közvetett fűtéséhez.
Gyorségőként is alkalmazhatók.
Köpeny-sugárzócsövek acél- vagy
kerámiakivitelben. P- vagy dupla-P
sugárzócső kivitel is lehetséges.

Görgősfenekű berendezések

Indukciós berendezések

Teljesen automatizált gyártósorokba
illesztésre.
Karbonitridálás, nitrokarburálás, izzítás,
edzés, megeresztés. Quellfluten®
opcióval vetemedésmentes olaj- vagy
sófürdős edzéshez.

Berendezések edzésre, megeresztésre,
nemesítésre és olvasztáshoz, valamint
számos egyedi induktív megoldást
igénylő feladathoz

Futószalagos kemencék
Nagy mennyiségű apró termékek
vagy egyedi alkatrészek
hőkezeléséhez – köztes öntöttlapszalaggal
Nemesítés, bainitizálás,
karbonitridálás, megeresztés és
izzítás.

Frekvenciaátalakító
Digitális vezérlésű, tranzisztor-technikájú
statikus frekvencia átalakító induktív- és
egyedi alkalmazásokhoz
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