Produktsortiment

Telefon: 28 44 40 14
E-mail: kk@wermatech.dk

Groche Technik - http://www.groche.com/ -Tysk producent af snekker, cylindre, lukke- og mixerdyser m.m. Ståltype,
hærdninger og belægninger udvælges specifikt til den primære produktionsopgave – herunder gennemhærdet m/u belægning,
pulvermetal, TiN, CrN med hårdheder op til 2500 HV. Spidser, spærringe og trykringe altid på lager til de mest kendte
europæiske maskinfabrikater – kan leveres fra dag til dag. De har i samarbejde med eksperter udviklet egen mixerdyse med
vingeopbygning som sørger for god blanding uden større tryktab. Reparationer/renoveringer er et andet stort område,
som de beskæftiger sig med – pansring, opretning, polering etc af snekker, bi-metal bøsning i cylindre, hohning, nynitrering er
alt sammen muligt. RSPer altid ab lager DK/D, minimum stålkvalitet 1.2379, pansrede flanker på spids fra Ø45.
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ZERMA - http://www.zerma.com/ - Kvalitets emne- og indløbskværne fra Kina. Kan
leveres med motorkraft fra 2,2 KW til 132 KW. Leverandør med mange års erfaring og
unikke kniv-systemer, der sikrer stor alsidighed og anvendelighed. Produktion i Kina
sikrer et meget gunstigt pris/ydelses-forhold, og har gjort ZERMA til et af de mest solgte
fabrikater. Især indløbskværn serien GSL har vist sig i stand til at håndtere mange
forskellige opgaver til særdeles attraktive priser, f.eks GSL 180/180 - 3,0 kW motor, 150
o/min, stor åbning, gearkasse, kendt motorfabrikat SEW Eurodrive.
En helt ny serie GSL 150 er blevet præsenteret. Her er der virkelig meget kværn for
pengene. Af fordele kan nævnes store tragte, kraftige motorer, kompakt konstruktion i
forbindelse med remtræk, nemme adgangsforhold ved rengøring og aggressivt
knivsystem.
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digicolor - http://www.digicolor.de/en/produktuebersicht – digicolor er et tysk fabrikat
indefor periferiudstyr som har været på markedet i mange år. Det har helt naturligt været
medvirkende til en løbende udvikling og forædling af produkterne. Udover at agere salgsled
for andre producenter har digicolor opbygget en stor egenproduktion. Her findes der
tørlufttørrere, granulatsugere, komplette centralanlæg samt doseringsudstyr.
Især tørlufttørrerne under ”drywell” konceptet kan med fordel fremhæves som resultat af
mange års udvikling. Tørreprocessen adskiller sig væsentligt fra kammertørrerne. Den
tørre luft hos ”drywell” tørrerne fremkommer gennem en absorbtionsrotor. En af de helt
klare fordele er energibesparelsen som ofte kan være 50 % af de konventionelle
tørrere. Dette resultat opnås primært gennem den lave regenerations temperatur på 80160oC mod omkring 250-280oC.

”drywell” systemet tillader desuden justering af alle væsentlige parametre for optimal
tilpasning til det aktuelle materiale: Temperatur, luftmængde, dugpunkt og tørretid. Det
reducerer i mange tilfælde energiforbruget yderligere.
Hertil kommer et konstant dugpunktet og udlæsning af energiforbrug. Tørrerne findes i
beholderstørrelser fra 10 til 1500 l.
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LIAD - http://www.liad.co.il/ - Pioneren indenfor gravimetrisk snekkedosering. Vejecellen i ColorSave vejer kun det absolut
mest nødvendige – tragt + materiale > høj præcision. Det skal ses i forhold til andre, som vejer hele enheden. ColorSave er
meget kompakt og konstrueret med henblik på optimal tilgængelighed - snekken kan demonteres bagfra og tragten kan
tømmes fuldstændigt uden at behøve at demonterere enheden først. Seneste version af CS har fået automatisk tømning
– trykluft kombineret med modsat roterende snekke sørger for næsten fuldstændig tømning. ColorSave betjenes via intuitiv og
enkelt opbygget touch-skærm - indtast skudvægt og MB % og kør! Forskellige snekketyper muliggør dosering af få korn op
til 35 kg/t. Statisk såvel som dynamisk kalibrering er mulig og klares på få minutter. ColorSave leveres med materialeføder i
form af en venturidyse. Der er valg mellem flere snekker afhængig af den aktuelle opgave.
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XieCheng - https://www.jmxiecheng.com/ - Relativ ny spiller på markedet for periferiudstyr fra Kina. De tidligere så kendte Yann
Bang produkter er på mange områder blevet opdateret så de nu fremstår mere tidssvarende. Som eksempler kan nævnes
varmluft granulattørrere med bl.a. ugeur i styring og energibesparende varmelegeme (option) og granulatsugere med håndholdt
betjeningsenhed, effektivt filter med afblæsning, udførsel i rustfri stål og beholder med nem adgang for rengøring. En
blandeventil kan tilsluttes granulatsuger for tilsætning af regenerat.
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Sella - http://www.sella-srl.it/index.php/en - producerer bl.a. flowregulatorer. Flowregulatorerne kan kan tilpasses ethvert behov
gennem valg af forskellige rør og flydere. F.eks. kan FR-RMT give fra 50 l/t til 2750 l/t alt afhængig af rør og flydertype. På
standardudgaverne kan man meget enkelt og uden brug af værktøj demontere rørerne for rensning.

Og meget meget mere…

