Maskinpakninger

Standard eller specialfremstillede flade pakninger

Pakningsløsninger

Rådgivning og udvikling

Hvad er en god pakning? Svaret er enkelt: ”den skal være tæt”.
A/S Gunnar Haagensen tilbyder en bred pallette af flade
pakninger til samlinger og maskiner. Vores løsninger
anvendes på en lang række områder inden for industrien.
Standardstørrelser såvel som specialfremstillede pakninger kan
produceres efter ønske.

A/S Gunnar Haagensen yder kompetent professionel
rådgivning og samarbejde omkring udviklingsprojekter.
Ligesom vi med vores Aristomat skæreanlæg kan tilbyde hurtig
fremstilling af nye prototyper. Det gør at udviklingsafdelingen
kan teste forskellige materialer, tykkelser og designs hurtigt og
smidigt.

Vores faciliteter består af et Aristomat TL 1625
konturskærebord, som er egnet til produktion af store såvel
som små serier i høj kvalitet med små tolerancer

Fra tegning til produktion
I A/S Gunnar Haagensens ingeniørafdeling assisterer vi gerne
med rentegning i Autocad. Ligesom vi i tilfælde af manglende
tegning eller ukendt pakningsdesign kan anvende softwaren
Flexi EXPERT til at scanne en prøve af den pågældende
pakning og rekonstruere de nødvendige produktionstegninger.
Vi kan derefter indlæse tegningen direkte i maskinens
software og gå til produktion uden andre omkostninger. (ex.
Værktøjsomkostninger)
Aristomatens TL 1625 konturskærebord store skæreareal gør
at vi kan tilbyde pakninger fra Ø 1 til Ø 1600 mm eller op til
2000 x 1600 mm.

24 timers service
I akut tilfælde vil A/S Gunnar Haagensen kunne tilbyde
produktion af enkeltstykspakninger inden for 24 timer.
Dette kan være med til at reducere dit driftstop ved uventede
reparationer eller ved service af udstyr. Pakninger kan
naturligvis afhentes efter produktionen og dermed minimere
fragttid.

“ A/S

Gunnar Haagensen yder kompetent
professionel rådgivning og samarbejde omkring
udviklingsprojekter. Med vores skæreanlæg kan
vi tilbyde hurtig fremstilling af nye prototyper. “
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Tilgængelige materialer
Til vores egen produktion af pakninger lagerfører A/S Gunnar
Haagensen et bredt udvalg af pakningsmaterialer i forskellige
tykkelser. Dette inkludere forskellige typer af gummi, cellulære
samt fiber og papir baserede materialer. Se nedenstående tabel:
Materialetyper
Fiber RX PT20

Nitril (NBR)

Fiber RX PT50

Nitril (NBR) m. indlæg

Fiber RX PT60

Neopren (CR)

Fiber RX PT150

Neopren (CR) m. indlæg

Fiber RX PT160

EPDM

GARLOCK GYLON

FKM (VITON)

NOVAPRESS

FKM (Viton) m. indlæg

TESNIT

Silikone (MVQ)

AFM

Naturgummi

Grafit (EGRAFLEX GHE)

HNBR

Grafit (EGRAFLEX SPG)

SBR/NR

Grafit (SIGRAFLEX HD)

Cellegummi (NR/SBR)

Virgin PTFE

Cellegummi (CR)

Expanded PTFE (Flowtite)

Cellegummi (EPDM)

POM C

Gummikork

PE HD

Oliepapir

Anbefalinger og udvælgelse af materialer baseres altid ud
fra gældende driftsparametre for den specifikke applikation.
Kontakt gerne A/S Gunnar Haagensen for rådgivning omkring
materialevalg og godstykkelser for en given applikation.

Valg af produktionsmetode og
opnåelige tolerancer
På baggrund af vores Aristomat TL 1625 konturskærebord,
tilbydes automatisk skæring af mindre og mellemstore serier.
Sammelignet med alternative produktionsmetoder kan lave
emnetolerancer opnås ved produktion på konturskærebord.

Tolerance for Ø5 mm emne

Aristomat TL
Oscillerende kniv

Vandskæring

Manuel stans

Semi-automatisk
stans

Automatisk
stans

Gummi

+/- 0.1 mm

+/- 0.2 mm

+/- 0.4 mm

+/- 0.2 mm

+/- 0.2 mm

Celle materiale

+/- 0.1 mm

+/- 0.2 mm

+/- 0.4 mm

+/- 0.2 mm

+/- 0.2 mm

Fiber baseret materiale

+/- 0.1 mm

+/- 0.2 mm

+/- 0.4 mm

+/- 0.2 mm

+/- 0.2 mm

Lav volume

x

x

x

Medium volume

#

x

x

x

x

Høj volume

#

x

x

Proces valg til serie produktion

x Bemærk at eksemplerne er gældende for 3 mm tykkelse og tolerancerne påvirkes af valg af materiale og tykkelse.
# Suboptimal procesvalg mht. skærehastighed som kræver tætte tolerancer.
Eksemplerne på tolerancerne er opnået med forskellige skære og stanse metoder.
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