


Vi formgjuter idag allt ifrån centimeterstora detaljer till
gjutningar på ca 1 ton. Det är framförallt slitstyrkan som
eftersträvas men också materialets utmärkta elastiska och

slagtåliga förmåga.

Vi tillverkar idag bl a:. Slitdelar: Cyklonfoder, membran, avskrapare,

tätningar etc.. Beläggningar: Hjul, valsar, plåtar, transportörrullar etc.

Matarrulle,
Rörverk.

Cyklondetalj,
Gruvindustrin.

Framdragningsvals,
Wellindustrin.

Rillhuvud,
Wellindustrin.

Cyldondetalj,
Gruvindustrin

Formdetalj för

Betongindustrin.

Kontaktrulle för slip-
band.

Transport och driv-
rullar Rörverk.

Ribbon-Flow är tekniken som används
för att belägga valsar i större dimen-
sioner.

Vi belägger idag valsar till bl a:
Pappersindustrin: Tambourvalsar, ledvalsar, filrvalsar etc.
Stålindustrin: Bromsvalsar, drivvalsar, s-verksrullar etc.
Kapacitet: 02500 x 8000 mm.

Vals före behandling. Under behandling. Vals efter behandling.



Formsprutning av polyuretan TPE-U.

Vi inriktar oss huvudsakligen på formsprutning av detaljer i
polyuretan TPE-U (TPU) men naturligtvis åtar vi oss även
formsprutningsuppdrag i andra vanligt förekommande
termoplaster. När seriestorleken överstiger 2000 st per år,
vilket brukar vara den övre gränsen för av oss formgjutna
detaljer, är det lämpligt att producera i en formsprutnings-

maskin. När det gäller seriestorlekar är vi öppna för såväl
korta som långa serier men där vi gärna ser att samarbetet
blir långsiktigt. Liksom när det gäller formgjutning satsar vi
på att tillsammans med våra kunder medverka i såväl kon-
struktion som materialval.

100 tons formspruta, Arburg. 100 tons formspruta, Arburg. Formsprutade detaljer.

Sprutning - Stationärt och mobilt
Vi sprutbelägger både stationärt och mobilt på plats hos
kunder. Beläggningen kan utföras mot skiftande underlag
ex: stål, aluminium, trä, betong, glasfiberarmerad plast,
gummi etc.

Vi sprutbelägger idag bl a:
. Vibrationstrumlare, lyftverktyg, vågfickor, silos,

matarskruvar etc.
. Infodringar av rännor och skopor, ljuddämpning etc.

Vibratormarare,
Verkstadsindustrin.
Friktionshöjande och

beständig beläggning.

Blästerfixturer,
extremt slitage.

Matarskruv.Lyftkuddar,
tung godshamering.



Polyuretaner är möjligheternas material, både vad det gäller egenskaper och sättet att producera och använda. Marknadens
mest kompletta producent och leverantör med mottot "allt under ett tak" ställer till ditt förfogande och till gagn för dig:

Ribbon-Flow
Ett flytande band läggs ut på en roterande vals samtidigt som bandet flyttas utmed valsens mantelyta. Qämför med svarvning
men vi lägger på i stället för att ta bort.) På så sätt går det att bygga upp varierande tjocklek som sedan svarvas till rätt
dimension. Valsar kan beläggas med flera hundra kilo polyuretan - snabbt och rationellt. Metoden är effektiv vid beläggning

av stora valsar i krävande applikationer.

Formgjutning
Formgjutning, ibland kallad varmgjutning, är kanske den vanligaste metoden för att tillverka en detalj i polyuretan. En gjut-

form tillverkas för att begränsa den färdiga detaljens dimensioner. På så sätt kan vi tillverka hjul, valsar, maskindetaljer,

dämpare, membran etc med krav på mycket goda materialegenskaper. Detaljer i storlek från några gram upp till flera hundra

kilo kan tillverkas. Metoden lämpar sig för små och medelstora serier.

Sprutning
Sprutning är en metod där polyuretan läggs på genom att spruta en aerosoldimma på en detalj. Som att sprutmåla en detalj

men med en slitstark och korrosionsbeständig beläggning. Beläggningens tjocklek kan variera från några millimeter upp till

flera centimeter. Trumlare, matarrännor, transportörer och detaljer med komplicerad utformning kan beläggas. Metoden är

lika lämplig att använda när arbetet skall utföras på plats hos en användare som när den skall utföras hos oss.

Formsprutning av polyuretan TPE-U.
Formsprutning av termoplastisk polyuretan, TPE-U, likväl som andra termoplaster, går till så att ett råmaterial i fast form
smälts för att under högt tryck och på kort tid sprutas in i en form. Små till medelstora detaljer med höga krav på material-
egenskaper kan tillverkas i mycket långa serier.

God vidhäftning. Tål såväl låga som höga

temperaturer.

Tålighet mot väder, vind
och UV-strålning.

Tätar sprickor.

,.

Mycket god slitstyrka. Kemikalie-resistent. Lj udisolering.





. Atlas Copco

. BBA Nonwovens

. Euromation

. Mehren Rubber

. Ruma Rubber

. Sandvik

. SKF

. Volvo

ABB
AvestaPolarit
Corus
Iggesund
Metsä Tissue
Saab
SSAB
Flow -
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UW-ELAST AB . Förrådsgatan 38 . SE-542 35 Mariestad. Sweden

Tel +46 50 I 27 94 50 . Fax +46 50 I 706 40 . www.uw-elast.se . www.slitan.com


