PINTAKÄSITTELY

SINKOPUHDISTUS
Teräsrakenteiden suihkupuhdistusmenetelmistä teräshiekalla tapahtuva
sinkopuhdistus on tehokkain ja nopein menetelmä. Sinkopuhdistuksessa
käytettävä puhallusmateriaali on kierrätettävää pyöreätä teräshiekkaa,
särmikästä teräsmursketta tai lankakatkoa.
Sinkopuhdistuskoneita on löytyy erilaisia; pöytäsinkoja, verkko- ja
rullaratasinkoja, riippuratasinkoja sekä panossinkoja.
Beijersiltä saa myös lähes kaikkiin markkinoilla oleviin sinkoihin kulutusosat
ja varaosapalvelut sekä laitteiden modernisoinnit.
Alkuperäisvaraosat & kulutusvaraosat:
•
•
•
•
•

Agtos
Berger
BMD
Bäckman
Carlo Banfi

•
•
•
•
•

CM Carlo Modena
Disa
Georg Fischer
Gietart
Gostol

•
•
•
•
•

Gutmann
Konrad Rump
OMSG
Pangborn - Ses
Rösler

•
•
•
•
•

Schlick
Spencer & Halstead
Tilghman
Vogel & Schemman
Voortman

LATTIASINGOT
Blastrac lattiasingot ovat ammattilaisten suosimia laitteistoja
betonisten j a teräksisten lattioiden pölyttömään sinkoukseen.
Lattiasingoilla voidaan puhdistaa lattiat sekä poistaa vanhat
maalit ennen maalausta sekä poistaa asfaltilta tiemerkinnät.
Lattiasinkoja on useita eri kokoja ja kaikkiin työmaa
tarpeisiin löytyykin aina oikea laitteisto.
Valikoimaan kuuluu myös ammattilaisten jyrsimet, hiomakoneet,
matonpoistajat, pystylevysingot sekä pölynpoistoyksiköt.

PUHALLUSAINEET
Beijers tarjoaa varastostaan Suomen laajimman valikoiman
kierrätettäviä puhallusaineita teollisuuden tarpeisiin.
Varastovalikoimastamme löytyy niin metalliset kuin
ei-metallisetkin puhallusaineet sekä erikoispuhalteet.

Puhallusainevalikoimamme:
•
•
•
•
•
•

Teräshiekat
Teräsmurskeet
Matalahiiliset teräshiekat
Lankakatkot
Ruostumattomat teräshiekat
Ruostumattomat teräsmurskeet

•
•
•
•
•
•

Alumiinioksidit & piikarbidit
Lasikuulat
Lasimurskeet
Sintratut bauksiitit
Jokihiekat
Erikoispuhalteet

SUODATINLAITTEISTOT SEKÄ SUODATTIMET
Valikoimamme kattaa suodatinyksiköt sekä varaosasuodattimet:
• Patruunasuodattimet
• Pussisuodattimet
• Letkusuodattimet
• Suodatinelementit

VESILEIKKAUS
Beijers maahantuo ja varastoi markkinoiden korkealaatuisinta
SuperGarnet-vesileikkaushiekkaa. Toimitus mahdollisuudet
varastostamme joko täysin kontein tai pienemmissä erissä.
Super-Garnet vesileikkaushiekkamme soveltuu kovuuden ja
kuutiomaisen raemuodon ansiosta erinomaisesti vesileikkaukseen
teräksille sekä jalo- ja erikoisteräksille.

TERMINEN RUISKUTUS
Beijers toimittaa alan johtavan englantilaisen Metallisation:n
metalliruiskutuslaitteita, tarvikkeita sekä raaka-aineita Suomen
konepajateollisuudelle. Meiltä löytyy liekki– ja valokaariruiskut
sekä HVOF.-plasma- ja laserpinnoituslaitteet. Valikoimaamme
täydentää pinnoituksessa käytettävät langat sekä jauheet.

TÄRYHIONTA
Täryhionta on helppo, nopea ja edullinen menetelmä viimeistellä
sarja- ja massatuotantokappaleita. Toimitamme Walther Trowal:n
täryhiomakoneita sekä vedenpuhdistuslaitteistoja. Täryhiomakoneita
löytyy useita eri malleja; pyörötäryjä, ruuhitäryjä, läpiajotäryjä sekä
uuden teknologian turbotäryjä. Varastovalikoimastamme löytyy suoraan
laaja valikoima täryhiontakiviä sekä hiontakemikaaleja teollisuuden eri
prosesseihin.

HIONTA JA KIILLOTUS
Beijersin varastovalikoimasta löytyy myös laaja valikoima
hionta- ja kiillotustuotteita. Maahantuomme Hilzinger:n
kiillotuslaikkoja, -harjoja sekä kontaktilaikkoja.
Kiillotuspuoltamme täydentää Menzerna:n esi- ja
loppukiillotusvahat. Toimitamme myös katkaisulaikat,
hiomalaikat, hiomakivet ja hiomanauhat sekä
automaattiset hionta- ja katkaisurobotit sekä –solut.

LÄMPÖKÄSITTELY
Lämpökäsittely on olennainen osa erilaisia valmistusprosesseja jonka avulla parannetaan metallien ja
seosten ominaisuuksia sekä pidennetään
komponenttien käyttöikää.
Valikoimastamme löytyy Lac:n lämpökäsittelyuunit,
ABP:n induktiokuumentimet, mittaus- ja
säätölaitteet, lämpökäsittelyarinat sekä
panostusritilät ja muut lämpökäsittelyssä
vaadittavat tarvikkeet.

Yhdessä olemme vahvempia
Beijer Oy on osa Beijer Tech konsernia, jonka tavoitteena
on parantaa Pohjoismaisen teollisuuden kilpailukykyä sekä
tuottavuutta. Beijer Tech edustaa maailman johtavia päämiehiä
ja tavarantoimittajia ja tarjoaakin tytäryritystensä kautta
jalostettuja, asiakaslähtöisiä ratkaisuja seuraavilla tuotealueilla:
pintakäsittely, valimoteollisuus, terästeollisuus, sulatot,
virtaustekniikka ja teollisuuskumi. www.beijertech.com
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