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Mød os på 
VTM 2017 
Stand A-1933

28/2 - 3/3

Mød os på 
SCANDINAVIAN 
COATING 2017 

Stand - 0323 
15/3 - 16/3

Aldrig har det været nemmere  
at få dine emner rene, og få  
styr på dine overflader!
Det er lykkedes os at gøre både afgratning og  
overfladebehandling til en integreret del af  
produktionen. 

Det afslører vi på VTM-2017 messen i Odense  
den 28. februar 2017.

Pers Group  |  Industrivej 12-16  |  7120 Vejle Øst 
Tlf.: 75 82 66 33  |  E-mail: info@pers-group.com

Få mere information på: www.pers-group.com
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på VTM 2017 Odense  
                       – bare vent og se...

Vi løfter sløret for  
2 store nyheder

Test dine produkter i vores testcenter.  

Hos Pers-Group er vi specialister i:
• Afgratningsmaskiner
• Affedtningsmaskiner
• Blæseudstyr

• Kemi, chips & blæsemidler
• Skærevæsker & Olier
• Special løsninger

Ved første øjekast er enheden PROLAQ næppe noget, der adskiller sig fra traditionelle systemer til 
rengøring af sprøjtepistoler pumpe-systemernes slanger og andet malergrej. Det unikke ligger i genan-
vendelighed af væsken da en kombination af sedimentering og filtrering gør, at væsken bliver behandlet, 
og kan genvindes igen og igen så levetiden bliver væsentligt længere end de kendte væsker og systemer. 
Bio-circle går ind for god arbejdsmiljø, derfor har væsken heller ikke nogle farlige mærkninger som feks. 
brandfarlig eller ætsende. Og ved den lange levetid skåner man også miljøet, og sparer penge på deponi.
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Scan og se videoen

Besøg vores stand på Scandinavian Coating og hør om en gratis prøve periode på 14 dage alt inkl.Besøg vores stand på Scandinavian Coating og hør om en gratis prøve periode på 14 dage alt inkl.

Bio-Circle Surface Technology | 63233030 | info@bio-circle.dk

OPTIMERING: Højere kva-
litet, færre fejl og mindre 
tids- og materialeforbrug.

Det er parametre, som 
kommer til at gå igen hos 
de fleste udstillere på 
Scandinavian Coating, og 
det gælder også for Han-
gOn.

HangOn peger på, at på 
trods af at afdæknings- og 
ophængningsprodukter 
kun udgør en lille del af 
den industrielle lakerings-
proces, har de ofte større 
indflydelse, end man 
skulle tro. Omkostninger-
ne til ophængning og af-
dækning udgør ca. 2-4 
procent af hele lakerings-
omkostningen. Med de 
rette produkter og hånd-
tering kan man reducere 
hele lakeringsomkostnin-
gen med op til 50 procent.

”Hos HangOn er vi der-

for stærkt optaget af hele 
tiden at udvikle nye pro-
dukter som kan forenkle 
og effektivisere lakerings-
processen. En af mange 
nye produkter som Han-
gOn præsenterer på Scan-
dinavian Coating er GAQ. 
En ny smart hætte som gi-
ver dig op til to gange hur-
tigere håndtering end 
standardhætten, GA. De-

signet således at indeslut-
tet luft let kan ventileres,” 
oplyser HangOn.

Indtil videre findes der 
totalt 26 størrelser fra 
M3-M16 i to forskellige 
varianter. GAQ samt GAQ 
xx H. GAQ xx H er forsynet 
med et håndtag, som gør 
det muligt at anvende af-
dækningen til både stag 
og huller.

Optimering er nøgleordet 
på Scandinavian Coating
Smarte løsninger kommer til at sætte præg på Øksnehallen 

Det er muligt at sænke 
omkostningerne med 
det rette håndterings-
værktøj. HangOn har 
ny type hætte med i 

nyhedsviften på Scan-
dinavian Coating.

Der er gratis adgang 
til messen, som har 
åben fra 9-17 både 
15. og 16. marts.



SMART 
SOLUTIONS
FOR INDUSTRIAL COATINGFOR INDUSTRIAL COATING

NYE SMARTE 
PRODUKTER 

1

2

3

HangOn udvikler hele tiden nye 
produkter for at effektivisere  
den industrielle lakering.
Besøg os på Scandinavian  
Coating, så fortæller vi mere  
om vore nye smarte produkter.

www.hangon.com

1 HQS - HangOn Quick Shaft

2 GAQ - Hætter

3 NA -  Lavtemperatursafdækninger

Besøg os 15-16/3 
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PUMPER: På overflade-
messen i Øksnehallen vi-
ser G.A.Hansen flere ny-
heder til pulver- og vådla-
kering, sandblæsning og 
metallisering. En af dem 
er en ny generation pul-
verpumpe OptiSpray 
AP01, der er mere fleksi-
bel og anvendes af både 
lønlakerere og produkti-
onsvirksomheder.

Pumpen bliver ikke slidt 
på samme måde som in-
jektorer. Den kan derfor 
levere en konstant, meget 
stabil og sikker mængde 
pulver til pistolen og der-
med sikre en høj ensartet 
kvalitet og lagtykkelse 
samt besparelse i pulver-
forbruget.

- OptiSpray AP01 erstat-
ter traditionelle injekto-
rer, siger adm. direktør 
Dan Borup Iversen, 
G.A.Hansen, som for-
handler Gema i Danmark, 
Sverige og Norge, og det 
er en af nyhederne på de-
res stand i Øksnehallen. 

Han fortsætter: 
- Hver pulverpistol har 

sin egen pulverpumpe, og 
i modsætning til injektor-
teknikken slides Op-
tiSpray AP01 ikke på sam-
me måde, og en ny 3D 
scanner til styring er med 
til at optimere lakerings-
processen. Vi har også an-
dre innovative løsninger 
til alle former for overfla-
deteknik. Messetid er en 

hyggelig anledning til at 
mødes med vores mange 
kunder og hilse på nye til 
en snak om muligheder-
ne.

Fra finske Blastman vi-
ser G.A. Hansen den nye-

ste teknik inden for robot-
ter til sandblæsning.

Fokus på økonomisk gevinst
Reiter præsenterer auto-
matiske vådlakeringsan-
læg til træ, metal og plast. 

Fra Graco præsenteres 2K 
systemer, elektrostatiske 
pistoler og den unikke 
elektriske NXT højtryks-
male-pumpe.

- Vi fokuserer hele tiden 
på de forbedringer af tek-

nikken i malekabinen og i 
for- og efterbehandling, 
som kan optimere økono-
mien hos virksomheder-
ne, slutter Dan Borup 
Iversen.

Ny generation pulverpumpe
G.A Hansen viser forbedret pumpe til pulver- og vådlakering på Scandinavian Coating

• Scandinavian Coating afholdes i Øksnehallen i København fra 
15.-16. marts.

• Scandinavian Coating arrangeres i et samarbejde mellem 
SPF, Svensk Pulverlacktekniks Forening, Maleudstyrs- og 
anlægsleverandørernes brancheforening samt NPLF - Norsk 
Pulverlakkteknsik Forening og afholdes i samarbejde med 
BräMässor Sverige AB.
 

Nordisk samarbejde bag messen

Pulverpumpen OptiSpray AP01 vises 
frem på Scandinavian Coating.


