Sistem de producție a suprafețelor solide

Soluția dvs. personalizată pentru marmură artificială

Sisteme cu benzi de oțel pentru diverse industrii

Soluția dvs. personalizată pentru marmură artificială

Berndorf Steel Belt Systems Ltd., Co. a fost fondată în Incheon, Coreea de Sud. Compania noastră

Sistemul de producție de suprafețe solide este un proces de producție continuă complet

este specializată în concepția și producția sistemelor de producție continuă pentru un număr mare

personalizat. Oferă clienților posibilitatea de a fabrica toate tipurile de produse cu suprafață

de domenii. Ca membră a Berndorf Band Group, furnizăm diferite sisteme cu benzi de oțel pentru

solidă, folosită pentru materiale decorative pentru bucătării (blaturi de chiuvetă), blaturi,

diverse industrii, de exemplu pentru industria chimică, de prelucrare a lemnului și cea alimentară. În

livinguri și spații comerciale. În plus, poate fi utilizată ca material de primă clasă pentru clădiri:

1990, compania noastră a început să creeze mașini pentru suprafețe solide (marmură artificială). De
atunci, Berndorf a livrat acest sistem multor producători de suprafețe solide din întreaga lume.

Amonte
Compoziție pre-polimerică
(MMA și PMMA)
Compoziția amestecului
(pre-polimer, ATH,
așchii, altele)

Sistem de turnare cu
benzi de oțel
Polimerizare prin dispozitiv
de turnare cu benzi de oțel
Tăiere lungime cu mașina de
tăiere transversală
Stivuire cu auto-stivuitor

Aval
Tăiere pe lățime și pe lungime

n

Foaie bazată 100 % pe rășină acrilică

n

Foaie bazată 100 % pe rășină poliesterică nesaturată

n

Foaie modificată: Rășină acrilică și rășină poliesterică nesaturată

Oferim soluții complete la cererea clientului:

Șmirgheluire uscată din
partea de jos
Rabatare

n

Rețetă chimică

n

Tehnologie de producție

n

Mașini pentru producția de suprafețe solide

Șmirgheluire umedă și uscată
produs

Amestecare și alimentare
(Amestec și inițiator)

Inspectare și ambalare
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1 Mixer în linie
2 Debobinator pentru folie PVA superioară și inferioară
3 Bornă de tensiune

5

6

7

4 Controlor grosime
5 Cameră de turnare (polimerizare)
6 Terminal de acționare

8

9
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7 Rebobinator pentru folie PVA superioară și inferioară
8 Tunel de răcire produs
9 Transportor cu role pentru răcire produs
			

11

10 Mașină de tăiat în transversală
11 Auto-stivuitor
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