KATALOG

Zrodzony z połączenia wieloletnich doświadczeń włoskich i niemieckich, Koffer Technik prezentuje się na rynku europejskim jako firma
specjalizująca się w projektowaniu i produkcji jednostek plastyfikujących do wtryskarek i wytłaczarek.
Dekady doświadczeń, bliska współpraca z klientami oraz ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i innowacji technologicznych sprawiają,
że jesteśmy w stanie zaoferować klientom niestandardowe rozwiązania mogące zwiększyć wydajność, rozwiązać problemy i
zoptymalizować proces plastyfikacji.
Najwyższą jakość gwarantuje zastosowanie przez nas wyłącznie certyfikowanych materiałów pochodzenia niemieckiego oraz najbardziej
zaawansowane technologie produkcji i kontroli jakości.

Nasz asortyment obejmuje:
-

Uniwersalne jednostki plastyfikujące, do zastosowań ogólnych
Jednostki plastyfikujące o bardzo wysokiej odporności na ścieranie
Jednostki plastyfikujące o wysokiej wydajności
Dedykowane jednostki plastyfikujące, dostosowane do szczególnych potrzeb klienta

W razie potrzeby prosimy o kontakt. Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja klienta!

ŚLIMAKI

Istnieją dwie podstawowe cechy charakteryzujące wysokowydajny ślimak, zarówno pod
względem jakości produktu, jak i wydajności i trwałości ekonomicznej: wybór stali i wybór profilu.
Koffer Technik jest w stanie pomóc klientowi w wyborze najlepszej kombinacji, odpowiedniej dla
przetwarzanych surowców i potrzeb produkcyjnych.
Ślimaki 3-strefowe

Wysokowydajne ślimaki barierowe

Ślimaki mieszające

Ślimaki do PVC

Ślimaki specjalne

Tworzywa sztuczne na rynku i ich właściwości stale się zmieniają; dlatego też nieustannie poszukujemy
innowacyjnych rozwiązań. Nasze profile ślimaków są wynikiem wieloletniego doświadczenia.
Koffer Technik analizuje proces produkcyjny i opracowuje indywidualne rozwiązania: mniej odpadów,
większa produktywność, lepsza plastyfikacja. Wszystkie elementy jednostki wtryskowej podlegają
zużyciu: zużycie ścierne, zużycie korozyjne, zużycia mechaniczne. Szybkie zużycie jest kosztem, nie
tylko ze względu na zapotrzebowanie na nowe komponenty, ale również dlatego, że zużyte elementy
prowadzą do nieefektywnego procesu plastyfikacji, z większą ilością odpadów i mniejszą wydajnością.
Nasze rozwiązania:
Nasze ślimaki, do średnicy 80mm
Nazwa

Materiał

Obróbka termiczna

Twardość

Odporność na
ścieranie

Odporność na korozję

KS-W

41CrAlMo7

Azotowanie

950-1150 HV

20%

20%

KS-H100

X155CrVMo12

Utwardzanie

57-62 HRC

60%

40%

KS-P3

Metalurgia proszków

Utwardzanie

56-62 HRC

80%

80%

KS-P8

Metalurgia proszków

Utwardzanie

56-62 HRC

100%

40%

Nasze ślimaki powyżej średnicy 80mm:
dla średnic powyżej 80mm, używamy KS-W ślimaki ze stali azotowanej, na których stosujemy napawanie na całej sekcji spiralnej
w celu zwiększenia odporności na ścieranie.
Nazwa

Materiał

Obróbka termiczna Twardość

Odporność na
ścieranie

KS-W

41CrAlMo7

Azotowanie

950-1150 HV

Nazwa

Materiał

Obróbka termiczna

Twardość

KS-W12

Stellite gr. 12

Co

44-48 HRC

40%

60%

KS-W5

CastoTig 5

Fe

58-62 HRC

80%

40%

KS-W56

Colmonoy 56

Ni

52-56 HRC

60%

80%

KS-W83

Colmonoy 83

Ni

56-60 HRC

100%

80%

20%
Odporność na
ścieranie

Odporność na korozję
20%
Odporność na korozję

Kompletne
końcówki
ślimaków

Mamy duży wybór końcówek ślimaków
dostępnych z naszego magazynu; poza tym
Koffer Technik może również zaoferować
specyficzne rozwiązania, które są w stanie
przeciwdziałać zjawiskom zużycia i zwiększać
odporność na ścieranie i korozję, stosując
powłoki PVD lub spiekane stale.

KR-RSP®100
.

Projektujemy i produkujemy również
kulowe końcówki ślimaków, końcówki
mieszające oraz końcówki szybkiego
zamykania.

Nasze końcówki ślimaków z hartowanym
zaworem i pierścieniem są stale dostępne w
magazynie do prawie wszystkich wtryskarek
europejskich.

DYSZE WTRYSKOWE
Koffer Technik projektuje i produkuje różne typy dysz:
dysze bezpośrednie, dysze z głowicą, dysze specjalne.
Aby przeciwdziałać zjawiskom zużycia, wykonujemy
nasze dysze ze stali spiekanej lub nakładamy
powłoki PVD, które są w stanie zapewnić znacznie
dłuższą żywotność.

CYLINDRY
BIMETALICZNE
Świat tworzyw sztucznych stale się rozwija:
nowe materiały zawierają coraz częściej
dodatki i wypełniacze mineralne, które są
wysoce
agresywne
mechanicznie
i
chemicznie.
Koffer
Technik
oferuje
wysokiej jakości cylindry bimetaliczne
produkowane w Niemczech

NASZE CYLINDRY BIMETALICZNE

Nazwa

Podstawa

Twardość

Odporność na ścieranie

Odporność na korozję

Kobral-K40

Fe

60-65 HRC

50%

50%

Kobral-K100

Fe

64-68 HRC

60%

60%

Kobral-K50

Ni-Cro

48-56 HRC

20%

100%

Kobral-K200

Ni

60-65 HRC

100%

80%

Poza cylindrami, Koffer Technik oferuje
wszystkie elementy uzupełniające do
jednostek wtryskowych:

Głowice cylindrów
Dysze klasyczne
Dysze mieszające
Dysze z filtrami
Śruby mocujące

USŁUGI

PROJEKTY
Projektujemy, projektujemy
i produkujemy kompletne
jednostki wtryskowe, ale
oferujemy również pełną
obsługę

Jednostki wtryskowe Plug and
Play, okablowane i gotowe do
instalacji; jednostki wtryskowe
o specjalnej zredukowanej
średnicy,
obliczone
na
podstawie masy i objętości
dozowania dostosowanej do
potrzeb
klienta.
Analiza
danych procesu plastyfikacji
klienta i analiza wadliwych
produktów, w celu identyfikacji
problemów i zaproponowania
spersonalizowanych
rozwiązań.

JAKOŚĆ
Filozofią firmy Koffer Technik jest dostarczanie klientom
produktów wysokiej jakości i wysokiej wartości dodanej:
tylko certyfikowane materiały pochodzenia włoskiego i
niemieckiego, wielokrotne kontrole jakości na każdym
etapie produkcji, ciągłe badania i rozwój, aktualizacja
wiedzy o polimerach na rynku i ich krytycznych
aspektach,
prowadzenie nieustannych badań nad
najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi
(od projektu do gotowy produkt)

Generalny przedstawiciel w Polsce:

Koffer Technik
via delle Brughiere 16, 20024
Garbagnate Milanese (MI)
Tel. +39 02 4770 2963

www.koffertechnik.com

www.koffertechnik.com
info@koffertechnik.com
admin@koffertechnik.com

Ul. Bohaterów 12/6, 03-026 Warszawa
Tel. (+48) 602 645 752

www.scorpio.net.pl
scorpio@scorpio.net.pl
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