Systemy centralne BELKI

Systemy centralne
Projektujemy i produkujemy efektywne, przyjazne dla środowiska i oszczędne systemy centralne, bazując na
naszych podstawowych urządzeniach. Systemy centralne firmy BELKI są dostosowane do wymagań klientów,
ponieważ dostrzegamy, że często mają oni wyjątkowe potrzeby i specyficzne problemy. Dlatego firma BELKI
wyspecjalizowała się w gwałtownie i skutecznie rozwijającej się branży podstawowych i uzupełniających
urządzeń. System centralny zostanie w razie potrzeby dostosowany do fizycznego stanu budynku.

Działanie
Systemy centralne można zastosować w liniach produkcyjnych obejmujących więcej szlifierek lub
sterowanych numerycznie tokarek i frezarek. Ciecze chłodząco-smarujące/smary są pompowane z każdej
maszyny do systemu centralnego i oczyszczane z niepożądanych cząstek oraz oleju. Centralny system jest
wyposażony w niezbędne stopnie filtracji zależne od procesu, lokalnych warunków i wymagań w zakresie
czystości. Produkujemy systemy obejściowe i systemy z pełnym przepływem lub kombinacje tych systemów.

Korzyści
Systemy centralne BELKI są niezawodne, zapewniają wysoką wydajność procesu i wymagają
niewielkiej konserwacji.
Wyraźnymi rezultatami stosowania systemu są:
• wydłużenie żywotności płynu technologicznego
• mniejsza liczba godzin przeznaczonych na konserwację linii produkcyjnej
• dłuższa żywotność narzędzi
• wyższa jakość produktu
• czystsze otoczenie robocze i mniejsza ilość usuwanych odpadków
• konstrukcja ze stali nierdzewnej, niższe koszty konserwacji i dłuższa żywotność
= lepsze końcowe wyniki
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