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OBR-ERG Jas³o
Maszyny i urz¹dzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Oœrodek Badawczo Rozwojowy Erg Jas³o zosta³ powo³any do ¿ycia
w 1979 r.
Naszym g³ównym celem jest dostarczanie produktów
sprawdzonych o wysokiej jakoœci a tak¿e elastycznoœci
proponowanych za³o¿eñ technicznych w celu uzyskania jak
najlepszych efektów ekonomicznych w procesach produkcji.
Wieloletnie doœwiadczenie pozwoli³o nam staæ siê specjalistami
w produkcji maszyn i urz¹dzeñ do przetwórstwa tworzyw
sztucznych.

Maszyny i oprzyrz¹dowanie
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Wykonujemy:
! linie technologiczne do wyt³aczania rur z tworzyw sztucznych.
! linie technologiczne do wyt³aczania profili z tworzyw
sztucznych
! g³owice wraz z uk³adami kalibruj¹co - ch³odz¹cymi
do rur i profili
! maszyny specjalistyczne takie jak: numeratory, perforatory,
drukarki do profili, oklejarki mieszalniki i inne
! urz¹dzenia do monta¿u okien z tworzyw sztucznych
Posiadamy du¿y park maszynowy oraz dwie linie testowe, na które
przyjmujemy zlecenia wyt³aczania krótkich serii.
Wanny ch³odz¹ce
Urz¹dzenia przeznaczone s¹ do pracy
w linii technologicznej i s³u¿¹ do ch³odzenia i kszta³towania profili
(rur) wyt³aczanych z tworzyw
sztucznych z mo¿liwoœci¹
stosowania pró¿niowej kalibracji
metodami: metod¹ kalibracji
suchej, metod¹ kalibracji mokrej,
metod¹ kalibracji mieszanej.
Czêœci mechaniczne urz¹dzenia
wykonane s¹ z elementów stalowych. Elementy maj¹ce bezpoœredni
kontakt z czynnikami mog¹cymi
wp³yn¹æ na przyœpieszone zu¿ycie
zwi¹zane z korozj¹, wykonane zosta³y
z materia³ów o podwy¿szonych w³aœciwoœciach antykorozyjnych (stal nierdzewna).

Odci¹gi do pracy w linii
Odci¹g jest urz¹dzeniem sk³adowym linii technologicznej do produkcji profili z tworzyw sztucznych. Poprzez zastosowanie
w³aœciwych klepek gumowych odci¹g umo¿liwia odci¹ganie profili
o ró¿nych kszta³tach. Urz¹dzenie ma regulowan¹ prêdkoœæ
odci¹gania dostosowywan¹ do procesu wyt³aczania.
Przecinarki do rur
Zastosowanie: pi³a obiegowa s³u¿y do ciêcia i fazowania rur.
Urz¹dzenia do malowania
Urz¹dzenie przeznaczone jest do dekorowania powierzchni profili
z tworzyw sztucznych. Standardowo urz¹dzenie jest
przystosowane do dekorowania p³askiego profilu zamkniêtego,
oraz profilu naro¿nego.
W przypadku dekorowania innych profili nale¿y skontaktowaæ siê
z producentem celem doboru w³aœciwego kszta³tu i rodzaju
elementów prowadz¹co - maluj¹cych.
Perforatory
S³u¿¹ do perforowania listew
³azienkowych, naro¿nych, koryt
elektroinstalacyjnych.

OBR-ERG partnerem we wspó³pracy
Wszystkie narzêdzia i urz¹dzenia projektowane i wytwarzane s¹
wed³ug zapotrzebowania klienta. Œcis³a wspó³praca z klientami
podczas konstruowania i wykañczania narzêdzi daje Pañstwu
pewnoœæ, ¿e spe³nimy Pañstwa oczekiwania i ¿¹dania wed³ug
najwy¿szych standardów.
Wykonane przez nas narzêdzia i urz¹dzenia obecnie u¿ywane s¹
w przemyœle na obszarze ca³ej Polski, a nasz eksport dokumentuje
zaufanie jakim obdarzaj¹ nas zagraniczni klienci.

Proces produkcyjny narzêdzi wyt³aczarskich
1. Pomys³ na produkt
Ka¿de narzêdzie ma charakter indywidualny. Pañstwo
przedstawiaj¹ nam wzór lub rysunek swego
pomys³u na produkt. Uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoœci technologiczne wykonania oraz
analizuj¹c koszty wykonania
poszczególnych rozwi¹zañ, razem okreœlamy
ostateczny kszta³t i wymiary finalnego
produktu.

4. Obróbka rêczna i monta¿
Po wykonaniu maszynowym poszczególne elementy narzêdzia
poddawane s¹ obróbce rêcznej, gdzie nastêpuje precyzyjny
monta¿ i dopasowanie.
5. Próby wyt³aczania i docieranie narzêdzi
W naszym zak³adzie posiadamy dwie linie do testowania
odpowiednio: ma³ogabarytowych oraz wielkogabarytowych
narzêdzi. Po dokonaniu monta¿u koñcowego rozpoczynaj¹ siê
pierwsze próby wyt³aczania i przeprowadzane ewentualne
poprawki. Produkt jest sprawdzany i optymalizowany, a¿ osi¹gnie
za³o¿on¹ dok³adnoœæ wymiarow¹. Dopiero wtedy ma miejsce
odbiór przez klienta na podstawie kontroli wymiarowej.
6. Wdro¿enie narzêdzi do produkcji
Po dokonaniu odbioru na naszej linii testowej narzêdzia
dostarczane s¹ do klienta, gdzie w razie potrzeby przeprowadzane
jest dopracowanie i wyznaczenie parametrów produkcji wraz
z przeszkoleniem za³ogi w zakresie ich obs³ugi.
7. Gotowe narzêdzia
Na gotowe narzêdzia udzielana jest 12-to miesiêczna gwarancja.
Jesteœmy w stanie wykonaæ dla Pañstwa seriê próbn¹, oraz krótkie
serie produkcyjne na podstawie zlecenia.

2. Wykonanie projektu
Na podstawie wspólnych danych nasi
konstruktorzy wykonuj¹ w technice CAD
indywidualny projekt narzêdzia. Na tym etapie
wykonania istnieje jeszcze mo¿liwoœæ wprowadzenia pewnych zmian i ulepszeñ.
3. Obróbka maszynowa
Po zakoñczeniu fazy projektowej wykonywane s¹
programy obróbkowe CNC i gotowy projekt trafia
do obróbki maszynowej. Nasz warsztat
wyposa¿ony jest w specjalistyczne maszyny
obróbcze pocz¹wszy od frezarek CNC, drutowych
obrabiarek CNC do obróbki elektroiskrowej,
elektrodr¹¿arki wg³êbnej, poprzez szerok¹ gamê
ró¿norodnych maszyn i obrabiarek konwencjonalnych, a skoñczywszy na piecach hartowniczych.

Masz pomys³ na produkt... my go zrealizujemy...
Wieloletnia obecnoœæ na rynku, oraz doœwiadczenie naszych
pracowników potwierdzaj¹ zaufanie jakim obdarzaj¹ nas klienci.

