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EOSPren uzupełnieniem oferty LIGUM
Oficjalnie na targach LIGNA 2019 zakończyliśmy fazę rozwoju EOS sleeves,
który obecnie stał się standardem u wielu czołowych producentów z branży
drzewnej i diametralnie zmienił sposób podejście do utrzymania w ciągłej
pracy linii produkcyjnych.

Sukces EOS Sleeves dzięki:
• zastosowaniu standaryzacji rozmiarów cylindrów dla najpopularniejszych na
rynku maszyn lakierujących: BÜRKLE, GIARDINA, SORBINI, SUPERFICI,
HYMMEN, BARBERAN i wiele innych mniej popularnych.
• stale utrzymywanym ilościom tulei gotowych do pracy: EPDM do lakierowania
UV w zakresie twardości 20-50ShA; NBR do olejowania w twardościach
20-40 ShA; z powłokami gąbczastymi do bejcowania o porowatościach od BY1L
do BY3L oraz BY2N-BY4N do olejowania
• powłokom gumowym wzbogaconym o nacięcia CroCut – unikatowy system
nacięć tzw. Opti / Rilli do zastosowania przy lakierowaniu wysokojakościowych
elementów m.in. do nakładania lakieru na „wysoki połysk“
• Hybrid-Roller – połączenie struktury gąbczastej z jednolitą powłoką gumową - sprawdzająca się idealnie podczas
lakierowanie elementów 3D.
• niespotykanej żywotności powłok gumowych poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu extruzji

To niewątpliwe atuty, które dały nam przewagę nad konkurencją i przyczyniły się do dynamicznego rozwoju
systemu EOS Sleeves.
Jednak to jeszcze nie koniec ekspansji koncernu LIGUM-Westland. Przy aktywnej współpracy z firmą ASMA
Polska – producenta powłok poliuretanowych - system EOS został wzbogacony o linię produktów z PREN.
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Po miesiącach testów, została opracowana technologia powłoki poliuretanowej do lakierowania UV, dostępnej w
systemie EOS sleeves pod nazwą EOSPren. Na ten moment dostępne są warianty twardości: 15 ShA - 50 ShA.
W razie zainteresowania jesteśmy wstanie opracować nowe formuły. Zapytaj już dziś o ofertę!*

PU i EOS sleeves to przepis na SUKCES!
Podsumowując EOS sleeves to nie produkt, ale cały system, który niesie za sobą niepodważalne korzyści
organizacyjno-ekonomiczne w skali całego przedsiębiorstwa. A dzięki nowym własnościom PU ociera się o
doskonałość!
*LIGUM POL Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem systemu EOSPren na rynku

Z poważaniem
Piotr Walkowiak
Prezes Zarządu
Przegapiłeś któryś z poprzednich numerów NEWSLETTERa LIGUM lub chcesz przypomnieć sobie te najciekawsze z poprzednich miesięcy,
kliknij na link: https://www.ligum.cz/pl/36-newsletter

