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LAKIEROWANIE
Aliplast dysponuje dwiema z najbardziej zaawansowanych technologicznie w kraju pionowych
lakierni proszkowych oraz dwiema poziomymi liniami lakierniczymi. Stosowane nowoczesne techniki
nanoszenia powłok lakierniczych oraz zaawansowany technologicznie park maszynowy, pozwalają na
uzyskanie produktów spełniających normy jakościowe i najwyższe wymagania Klienta. Własne
laboratorium zapewnia bieżącą kontrolę procesu przygotowania powierzchni aluminium przed
malowaniem, a doświadczeni pracownicy stale czuwają nad prawidłowością przebiegu procesów
technologicznych z zachowaniem odpowiednich europejskich norm Qualicoat (numer licencji: 1518)
oraz QUALIDECO (numer licencji PL- 0001).
- pionowa linia lakiernicza - 200 mm x 100 mm x 7500 mm,
pełna automatyka, wydajność linii produkcyjnej: 600-800 m2 na godzinę,
nowoczesna i ekologiczna
- pionowa linia lakiernicza - 200 mm x 100 mm x 7000 mm, pełna automatyka, wydajność linii
produkcyjnej: 1000 m2 na godzinę, nowoczesna i ekologiczna

MOŻLIWOŚCI PRAS

- pozioma linia lakiernicza - pełna automatyka, wydajność linii produkcyjnej: 360 m2 na godzinę
- wood colour - Aliplast Wood Colour Effect (powłoka lakiernicza imitująca strukturę drewna)
- akcesoryjna linia lakiernicza - pozioma, manualna linia lakiernicza; dedykowana pod elementy
akcesoryjne zarówno wymiarowo jak i technologiczne; obróbka chemiczna dedykowana pod odlewy
aluminiowe.
Aliplast oferuje możliwość lakierowania wszystkimi rodzajami lakierów proszkowych w całym zakresie
palety barw RAL, również możliwość lakierowania z efektami specjalnymi typu drobna i gruba struktura, z efektem metalicznym.

Aliplast Wood Colour Effect
pozioma zautomatyzowana linia do dekoracji aluminium wood
colour - aluminium imitujących strukturę drewna
funkcjonalność – w pełni zautomatyzowany proces produkcyjny
(produktywność 80-120 profili na godzinę)
zautomatyzowany proces do zgrzewania folii (głowica ultrasonograficzna)
piec przelotowy
bardziej homogeniczna powłoka w porównaniu do starej generacji pieców
Qualideco PL - 0001

PRASA 8”

PRASA 8”

Oferowane stopy: EN AW 1050, 6060, 6063, 6005A, 6101
-

nacisk prasy:
minimalna waga profilu:
maksymalna szerokość profilu:
standardowa długość profilu:
maksymalna długość profilu:
minimalne zamówienie:
tolerancja ilości zamówienia:
minimalna grubość ścianki:

2 200 T
0,3 kg/m
230 mm
4000 - 7000 mm
7000 mm
500 - 1000 kg/profil
od +/-10% do +/-20%
1,2 - 1,5 mm

2 400 T
0,3 kg/m
230 mm
4000 - 7000 mm
14 000 mm
500-1000 kg/profil
od +/-10% do +/-20%
1,2 - 1,5 mm

PRASA 9”

Technologia procesu Decoral umożliwia lakierowanie zarówno kształtowników, jak i blach aluminiowych. Paleta ALIPLAST Wood Colour Effect zawiera 12 kolorów drewnopodobnych: złoty dąb, orzech,
mahoń, dąb bagienny, buk, sosna, wiśnia, siena PL, siena rosso, winchester, złota wiśnia, wenge.

Oferowane stopy: EN AW 1050, 6060, 6063, 6005A, 6082, 6101
-

nacisk prasy:
minimalna waga profilu:
maksymalna szerokość profilu:
standardowa długość profilu:
maksymalna długość profilu:
minimalne zamówienie:
tolerancja ilości zamówienia:
minimalna grubość ścianki:

2 800 T
0,9 kg/m
370 mm
4000 - 7000 mm
14 000 mm
500 - 1000 kg/profil
od +/-10% do +/-20%
1,2 - 1,5 mm

* W przypadku zapytań na profile specjalne, których parametry wykraczają poza przedstawione zakresy, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Handlowym Aliplast Extrusion.

ANODOWANIE
Anodowanie to jedna z metod galwanizacji, polegająca na powierzchniowej obróbce metali, czyli na
elektrolitycznym wytworzeniu warstwy tlenku. W efekcie uzyskujemy: antykorozyjne zabezpieczenie
powierzchni, mechaniczne zabezpieczenie powierzchni aluminium, trwały efekt dekoracyjny
– galwaniczne stopy aluminium uzyskują charakterystyczną fakturę, a poprzez użycie procesu elektrobarwienia , można uzyskiwać na powierzchni nieścieralne, kolorowe powłoki.
Firma Aliplast posiada linię do anodowania o max. długości: do 7,2 m anodującą i barwiącą profile
oraz elementy aluminiowe, wykorzystywane m.in. w budownictwie, dekoracji wnętrz, przemyśle
motoryzacyjnym, okrętowym, przy produkcji stolarki budowlanej, kabin prysznicowych oraz
w meblarstwie.
PARAMETRY
LINII

PROSTOWNIKI:
do anodowania – 4 szt. po 18 000 A, 20-24 V
do elektrobarwienia – 1 szt. 9 000 A, 30 V

GRUBOŚĆ POWŁOKI:
5 – 25 mikron

WYDAJNOŚĆ:
max.
1 800 000 m2/rok

OBRÓBKA MECHANICZNA
Aliplast Extrusion posiada własny dział fabrykacji, systematycznie rozbudowywany
oraz dostosowywany do potrzeb klientów. Firma inwestuje w wysoki poziom technologiczny
– nowoczesne centra obróbcze przyspieszają oraz usprawniają procesy produkcyjne przy
zachowaniu wysokiej jakości usług.
Aliplast Extrusion oferuje obróbkę mechaniczną profili na centrach obróbczych trzy i cztero osiowych
sterowanych numerycznie. Zakres obróbki na centrum numerycznym obejmuje:
frezowanie profili
frezowanie blach
gwintowanie
grawerowanie
wiercenie
docinanie końców profili

Parametry techniczne obrabiarek:
- długość obrabianych elementów do 9 m
- dokładność wykonywanych obróbek - 0,1 mm/m
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