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Creating Coating Solutions Together
Prawie wszystkie powierzchnie w naszym otoczeniu są powlekane i/lub obrabiane
mechanicznie. Parkiet za pomocą (UV) oleju lub lakieru, blad stołu szczotkowany dla
uzyskania solidnego wyglądu, systemy sufitowe są białe, płyty elewacyjne na zewnątrz są
zabejcowane na czarno, nawet ekran naszego smartfona powlekany jest przezroczystą
powłoką UV. W jaki sposób najlepiej i najszybciej obrabiać powierzchnię, i co jest do tego
potrzebne?
W firmie Trivec zajmujemy się tego rodzaju zadaniami. Wspólnie z Państwem i w ścisłej
współpracy z producentami farb, lakierów i klejów. Synergia poprzez współpracę prowadzi
do innowacji i najlepszych rozwiązań. W postaci modułowego rozwiązania z naszego
programu lub maszyny dostosowanej do potrzeb; od samodzielnej do całkowicie
zautomatyzowanej. A rezultat? Sami mogą Państwo przetestować wszystko w Trivec
Experience Centre.

Inowacja & wartość dodana
W Trivec opracowujemy maszyny w oparciu o wyzwania i
praktyczne doświadczenia. Jakie są właściwości obrabianego
przedmiotu? Jaka powłoka jest używana i dlaczego? Jaką przestrzeń
mają Państwo do dyspozycji? Jakich mocy produkcyjnych potrzebują
Państwo teraz i w przyszłości? Słuchanie, zadawanie pytań,
rozważanie, testowanie, ocenianie; wspólnie poszukujemy
właściwej do zastosowania techniki.
Zespół inżynierów Trivec opracowuje, projektuje, konfiguruje i
przekształca pomysły w rozwiązanie. Zamiast po prostu
zaprojektować maszynę, staramy się tworzyć wartość dodaną.
Dążymy do uzyskania jak najlepszej powierzchni obrabianego
przedmiotu i uwzględniamy nowe trendy, materiały i wymagania
środowiskowe.

Dostosowujący się Modułowy & Na miarę
Maszyny Trivec budowane są zgodnie z koncepcją modułowej konstrukcji Trivec
(TMC). Konstrukcja modułowa oznacza dużą elastyczność w fazie inżynierii i
maksymalną precyzję wykonania. Koncepcja TMC oznacza również, że maszyna
lub linia maszyn z łatwością może zostać dostosowana wraz z rozwojem firmy.
Dodatkowy moduł polerski lub szlifierski, przesuwanie, rozbudowanie o
przenośnik poprzeczny, dodatkowa maszyna do walcowania lub suszarka
UV(led)? Charakter modułowy umożliwia przyszłe aktualizacje i specyficzne
dostosowanie do potrzeb klienta.
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Efektywne i inteligentne techniki nanoszenia
między innymi lakierów (UV), farb, bejc
kolorowych, bejc reaktywnych, olejów i kleju
(UV) na drewno, tekturę, plastik, płyty
pilśniowe, metal, ceramikę, kamień naturalny,
beton i inne materiały.

Mechaniczna obróbka powierzchni za pomocą
jednej z wielu szczotkarek Trivec, frezu
poprzecznego,
szlifierki
taśmowej
i
zgarniacza. Czyszczenie, szlifowanie płaskie,
szczotkowanie, skrobanie i struganie. Cel:
stworzenie
specjalnych
efektów
jednoprzebiegowych i kombinowanych.

Trivec Gluing Solutions

Trivec Eco Solutions

Trivec Product Handling

Techniki łączenia i prasowania klejem na
zimno
do
produkcji
m.in.
parkietu
lamelowego, paneli warstwowych, płyt
meblowych, pianek twardych i miękkich,
arkuszy blach, korka i gumy.

Praca
z
powlekaniem
oznacza
ciągłe
czyszczenie, płukanie i polerowanie po każdej
produkcji. Jak czyści się szybko i dokładnie
wałek lub szczotkę? Czy środek płuczący jest
przyjazny dla środowiska? Jak oczyszczamy
ścieki? Trivec doradza, pomaga i dostarcza
produkty i sprzęt, które ułatwią pracę,
poprawią wydajność i są przyjazne dla
środowiska.

Osiągnięcie wyższej
wydajności dzięki
optymalnemu i skutecznemu przesuwaniu
obrabianych
elementów
w
procesie
produkcji.
Automatyczne
podawanie,
przedłużanie linii za pomocą przenośnika
poprzecznego lub po prostu za pomocą
suszarki do farb, stołu podnośnego lub
przenośnika rolkowego. Niewielkie zmiany
często prowadzą do istotnych usprawnień
procesu.

Trivec Drying Solutions
W zależności od rodzaju powłoki, zdolności
produkcyjnych i budżetu, dostępnych jest
wiele techniek. Od poręcznej suszarki do
lakieru do wymuszonego suszenia tunelowego
za pomocą ciepłego powietrza, podczerwieni,
UV lub UV led.
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Spraying
Polishing
Roller Coating
Curtain Coating
Vacuum Coating
Brush Painting
Wiping

Waste Water Treatment
Rinsing Machines
Brush Washing
Roller Cleaning
Eco Cleaners

Trivec Surface Solutions

Trivec Drying Solutions

Brushing
Sanding
Vintage Look
Band Saw Effects

IR Drying
Hot Air Drying
IRC Pre Heating
UV Drying
LED Drying
Drying Racks

Scraping
Cleaning

Trivec Product Handling

Trivec Gluing Solutions

Roller Conveyors
Belt Conveyers
Automatic In Feed Systems
Cross Conveyors
Lift Tables
Spray Tables
Panel Racks
Assembly Racks

Roller Coating
Sheet Coating
Hydraulic Presses
Glue Spraying
Custom Made Specials

Trivec Modular Coating Lines

more than just machinery
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