Reçine Döküm ve Empregnasyon
Teknolojisi Uzmanı

Bizim kriterimiz kalitedir
HÜBERS, reçine dökümü ve teknik komponentlerin empregnasyonu
konusunda dünyanın önde gelen proses mühendisliği şirketlerindendir.
Bocholt şehrinde geliştirilen proses teknolojisi başta elektrik, elektronik,
otomotiv, medikal sektörleri ve özel uygulamalarda olmak üzere dünyanın
her yerinde kullanılmaktadır.
1937’den beri bütün üretim süreçlerimizde en yüksek verim ve %100
kaliteyi, kanıtlanmış sistemlerimiz veya Teknik Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’mizin yeni geliştirdiği sistemlerle sağlamaktayız.

Her aşamada esneklik
Döküm alanında çalışmaya mı başlıyorsunuz? Başlangıç maliyetlerinizi en
düşük seviyede mi tutmak istiyorsunuz? Yoksa mevcut tesisinizi modernize
etmek ve geliştirmek mi istiyorsunuz? Sistemlerimiz ve sektördeki tecrübemizle bunlar artık bir sorun olmaktan çıktı.
Sistemlerimiz sadece üretim ve uygulamaya göre esnek olmakla
kalmayıp, istenildiği anda gelişime ve genişletilmeye de açık şekilde
dizayn edilmiştir. Ürün ve proseslerdeki değişiklikler üretim hacminin
arttırılması kadar kolay yapılabilir ve bu kolaylık, planlamanız ve
büyümeniz için size imkan tanır. Öte yandan HÜBERS tarafından
kurulmayan tesis ve ekipmanlarda da üretim hacminizi genişletmek
seçenekler dahilindedir.
Şirketiniz büyüdükçe HÜBERS sistemleri de sizinle büyüyecek.

Patentlerimiz
HÜBERS’in sahip olduğu
patentlerden bazıları
• Ölçme vidası
• Çoklu döküm başlıkları
• Elektronik Dozaj Pompası
• Birden çok başlık için elektronik dozaj sürücüsü
• Seramik Dozaj Pompası
• Basınç fırını
• Sürekli malzeme hazırlama
ve karıştırma
• Vakum dolum ve yüksek
performanslı kapasitörlerin
empregnasyonu

Ödün vermeden mükemmellik
Sistemlerimizi en zor şartlara göre geliştiriyoruz. Optimizasyonlarımızı
sisteminizin hatasız çalışması için değil mükemmel bir işleyişe sahip olması
için yapıyoruz.
Bu, sistemin çalışması sırasında oluşan işçilik maliyetlerini azaltarak,daha
kısa iş akışları planlayarak ve temizleme maliyetlerini ortadan kaldıracak
kadar temiz bir proses sağlayarak toplam üretim maliyetlerinizi minimize

Kalite Politikamız
• Tüm üretim süreci sırasında
devam eden kalite güvencesi
• Belirli süreçler için kullanılan
tüm sistem komponentlerinin
yüksek oranda şirket içi
üretimi

etmek anlamına geliyor. Bu yaklaşım sayesinde malzeme tüketimini, servis ve yıpranmayı da minimum seviyeye indirebiliyoruz.
Aynı zamanda, biz her zaman maksimum üretim kapasitesini
yaratmaya,optimum güvenilirlik ve esneklik sağlamaya çalışıyoruz.
Hassas alanları otomatik hale getirerek işletme veya karışımdan doğan
olası hata olasılıklarını ortadan kaldırıyoruz.

• Satın alınan parçalar için
tanınan ve dünya çapında
servis ağları bulunan
tedarikçiler

Gördüğünüz gibi, muhtemel bir arıza durumunda veya haftasonlarında

• Sistem çözümleri, yazılım ve
insan-makina arayüzleri için
şirket içi planlama, seçim ve
değerlendirme

Bu her şey dahil optimizasyon süreci özellikle günümüzde çevre ve doğal

• Teslimat öncesi: HÜBERS
tesisi içerisinde tüm sistemin kurulumu ve üretim
koşullarınıza uygun olarak
detaylı fonksiyonel test
• Esnek üretim planlaması
sayesinde devreye alma
tarihlerinde güvenilirlik

oluşacak üretim araları ve kesintisiz üretim anlamına gelen 3 vardiyalı
çalışma programı gibi bütün olasılıkları göz önüne alıyoruz.

kaynakların korunması gibi giderek önem kazananan bir konuya da
doğrudan etki etmekte.
Kazancınız: maksimum verimlilik.

Hizmet Kapsamımız
• Yeni Teknolojilerin
Geliştirilmesi ve Testi
• Gereksinimlerinize yanıt
verecek uygulamalar

Biz HÜBERS’iz!

Yeni boyutlara ilerliyoruz

• Gerçek koşullar altında
yapılan testler

Biz, çalışanlardan mühendislik yöneticilerine, yeni sistem

Bizim standartlarımız sizin istek ve bireysel gereksinimlerinizdir. Biz sizin

fikirlerini geliştirmekle sorumlu yaratıcı ellerden stajyerlerimize

spesiﬁkasyonlarınıza odaklanıyor ve tüm teknik konularda kapsamlı tavsi-

• 24 saat hizmet hattı ve
online kalite kontrol

kadar hepimiz HÜBERS’iz. Sürekli kalite bilincimiz,

yelerde bulunuyoruz.

• Kapsamlı teknik dokümantasyon ve uygulamaya yönelik
kullanım talimatları

yeteneklerimiz sayesinde diğerlerinden öne çıkıyoruz. İşte

Biz, ister yeni bir tesis kurulumu, ister mevcut tesisinizin yeni ve daha

bu da bizim kendi kalitemizin ve mükemmeliğimizin kıyas

verimli komponentlerle genişletilmesi veya modernizasyonu olsun,

doğrulamasıdır. Sonuç olarak, biz,sistemin kalitesini onunla

projenizi hayata geçirmek için bütün seçenekleri gözönüne alıyoruz....

• Teknik Geliştirme Merkezimize geliştirme mühendislerimiz ile koordineli doğrudan
erişim

üretilen komponentlerin kalitesinin belirlediğini düşünüyoruz.

Kendimizi planlamadan uygulamaya kadar tüm süreçlerde sizin çözüm

• Özel tasarım, montaj ve
programlama

• Eğitim ve uygulama
• Yedek parça tedariğinde
esneklik ve hız

kişisel sorumluluğumuz, yüksek motivasyonumuz ve üstün

ortağınız olarak görüyor, aynı zamanda da yeni pazar fırsatlarını ve
Kazancınız – Biz sizin için en iyisini yaparız

üretim çözümlerini değerlendirmenize sunuyoruz.
Size özel tavsiyeler – HÜBERS budur.

A’dan Z’ye herşey
Hizmetlerimiz üretim sürecinin en başından başlar. Ürününüzün üretim
kalitesini tüm süreç boyunca kontrol edebilirsiniz. Örneğin; gerekli materyallerin hazırlanması ile başlayan bu süreç, sunduğumuz Depolama ve
Konveyör sistemleri, ve ardından da uygun malzeme karışımı ve hazırlık
sistemleri ile devam eder.
Sonraki üretim sürecinde, atmosferik veya vakum döküm için gaz alma
ekipmanları ile birlikte karıştırma ve ölçüm komponentleri gelmektedir.
Döküm süreçleri, kalıplama ve en nihayetinde de kurutucular, fırınlar ve
son kontrol sistemleri ile tüm süreç tamamlanmaktadır.
Yapılan uygulamalar Laboratuvar’dan başlayıp ücretsiz programlanabilir
proses kontrol ve online kalite kontrol eşliğinde tam otomatik üretim
hatlarına kadar uzanmaktadır.
Tamamen sizin gereksinimlerinize göre düzenlenmiş
parça veya parçaların dökümü

Proseslerimiz
• Döküm ve empregnasyon
• Atmosferik, vakum,
vakum-basınç ve basınçla
katılaştırma
• Tek ve çok bileşenli sistemler
• Tek bileşenli ve komple
sistemler
= Elektrik ve elektronik
komponentlerin kaliteli
ve verimli üretimi

Elektronik Sanayî İçin Vakumlu
Karıştırma ve Ölçümleme Sistemleri

Karıştırma ve ölçümlemede
yüksek hassasiyet
Karıştırma ve dozaj sistemlerinin birçok ayırt edici özellikleri vardır.İster
büyük, ister kompakt, ister mikro-sistemler olsun, tümü genişletilebilir
veya birkaç farklı şekilde kullanılabilir. Vakumlu dökümden atmosferik döküme dönüştürülebilir ve çok aşamalı bir süreci kapsayabilir.
Tüm sistemler paralel basınç katılaştırma ve vakum-basınç katılaştırma
amaçlı genişletilebilir ve her durum için merkezi hazırlama, karıştırma ve
dozajlama sistemleri tarafından temin edilebilir. Yeni ürün ve süreçlere
uyum ekstra çaba harcamadan yapılabilir.
En yüksek karıştırma kalitesi ve ölçümleme hassasiyeti optimal gaz
arındırıcı etkisi ile birlikte her zaman elde edilebilir. Epoxy, polyester,
poliüretan veya silikon, tüm malzeme viskoziteleri ve hammaddeler
kullanılabilir, doldurulmuş ve abrasiv döküm reçineleri de proses edilebilir.
Düşük dozaj miktarları ve damla ile boşluklardan tamamen arındırılmış
döküm, mükemmel ürünlerin elde edilmesini garanti eder. Laboratuvar
ekipmanlarımız ve özel tesislerimiz yeni ürünlerin ve proseslerin
geliştirilmesi ve test edilmesi için kullanımınıza açıktır. Elde edilen
sonuçlar verimli bir şekilde sizin üretim sistemlerinize entegre edilebilir.
Pazar ve ürün durumunuza göre, her zaman esnek adaptasyon.

Elektrik sanayî için Vakumlu
Karıştırma ve Ölçümleme Sistemleri

KOMPAKT çözümler

KOMPAKT çözümler

Mikro-döküm sistemleri

Laboratuvar ve Özel Sistemler

Otomatik basınçla katılaştırma

Ve çok daha fazlası...
Yeni teknikler geliştirme söz konusu olduğunda, SVT®–silikon vakum işlemi
ile birlikte silikon işleme konusunda yeni alanlara adım attık. Sonuç olarak
boşluk ve flash içermeyen izolatörler elde ettik. Bu işlemde tüm yaygın olarak
kullanılan silikonlar kullanılabilir.
Empregasyon alanında, tüm prosesler- vakum/vakum-aşırı basınç ya da atmosferik empregnasyon uygulanabilir. Her ölçekteki kompakt sistemler, vakum
kurutma ve empregnasyon sistemleri seçenekleriniz arasındadır.
Otomatik basınçla katılaştırma (APG) ve ilişkili sıkma makineleri çeşitli reçine
döküm sistemleri ile birlikte ve ayrıca yüksek reaktiviteli epoxy, silikon veya
poliüretan komponentler ile kullanılabilir. Gelişmiş teknolojimiz sayesinde
birden fazla sıkma makinesi tek bir karıştırma ve ölçümleme sistemi
tarafından beslenebilir. Sistemi Genişletme seçenekleri de mevcuttur.
Fırınlarımız, ön ısıtma, ısıl işlem ve katılaştırma proseslerini karşılar. Yüksek
performanslı dahili konveyör fırınları, otomatik toplu işlem fırınları, dizim
fırınları, ve serpentin (kıvrımlı) konveyör fırınları arasından istediğinizi
seçebilirsiniz.
Kendi döküm malzemesini hazırlayan müşterilerimize sürekli ve aralıklı
prosesleri için depolama ve konveyör sistem entegreli karıştırma ve hazırlama
sistemlerimizi öneriyoruz. Sistemlerimiz yüksek vizkoziteli, sıvı, toz veya granül
formlardaki komponentleri kontrollü olarak elde etmeyi garanti eder.
İlginizi çekebildik mi? Öyleyse, hemen bizimle iletişime geçin.

APG sıkma makineleri

SVT®-silikon vakum işlemi

Karıştırma ve Hazırlama

Fırın sistemleri

Emprenye sistemleri

Sizin için ne yapabiliriz?

HÜBERS ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi ya da belirli bir
isteğiniz varsa, bizi aramanız veya e-posta göndermeniz yeterli. Sizinle

Telefon: + 49 2871-281-0
Faks:
+ 49 2871-281-1250
E-posta: info@huebers.de
www.huebers.de
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HÜBERS Verfahrenstechnik
Maschinenbau GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
Almanya

www.zeitfreibeuter.de

hemen iletişime geçeceğiz!

