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ØK EFFEKTIVITETEN 
PÅ LAKKLINJEN MED 
FLEXI-RAMMEN

Hengetetthet er den viktigste faktoren som påvirker lakkanleggets 
kapasitet - og dermed lønnsomhet og energiforbruk i lakkerings-
prosessen. Det må smarte hengeløsninger til for å utnytte lakkan-
leggets kapasitet. Ofte handler det om lagringsplass, kostnader og 
fleksibilitet.

I dette dokumentet gir vi deg nyttig informasjon om hvordan 
du kan lette lakkeringsprosessen ved å bruke den delbare 
Flexi-rammen.
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Vi søker kontinuerlig etter nye løsninger for en mer fordelaktig 
og effektiv lakkeringsprosess - der smart henging er nøkkelen 
til å øke hengetettheten.

Den industrielle lakkeringsprosessen er til tider en utfordren-
de oppgave. Mange ganger har selskaper som jobber med 
lakkering problemer med henging. Ofte stilte spørsmål er: 

Hvordan henge på en måte som letter arbeidet? 

Hvordan kan vi unngå dyre transportkostnader?

Begrenset lagringsplass - hva skal jeg gjøre?

FELLES PROBLEMER



En fleksibel ramme 
Når det gjelder hengesystemer, er faste rammer ikke praktisk å håndtere og tar 
mye plass. Å benytte en delbar og fleksibel ramme er det derfor ofte et bedre 
alternativ i de tilfellene der lagringsplass er begrenset. Selv om det er mulig å 
lage en tilpasset løsning av produktet, kan den delbare rammen brukes med 
allerede eksisterende produkter.

Flexi-rammen er kompatibel med:

H11B
H2B
HQL 
HCL levels 
HQS kan brukes direkte i H2B topphengeren

Å jobbe med forespørsler krever smarte løsninger. 
Å ha riktig hengesystem til rett tid, og de riktige produktene slik situasjonen 
krever, er et vanlig problem i bransjen. Korte leveringstider og små ordre er 
en typisk lakkeringssituasjon som er vanskelig å planlegge med riktig bruk av 
utstyr.

Derfor bruker man noen ganger opphengskroker og ustabile hengesystemer 
som kan føre til et ugunstig resultat - når det gjelder energi og effektivitet.
Med denne kunnskapen kan en fleksibel ramme ofte løse disse problemene og 
hjelpe deg med å utnytte kapasiteten på lakkanlegget.



Å spare plass betyr økonomiske fordeler 
Dyre transportkostnad er et problem bedrifter møter innen lakkeringsindustrien. 
En viktig løsning for å holde kostnadene lavere er en delbar ramme. Flexi-rammen 
gir lavere transportkostnader siden produktene kan pakkes på en mer effektiv og 
plassbesparende måte.

Dette betyr at det er store lagringsfordeler både ved levering og lagring på stedet - 
noe som gir bedriften muligheten til å spare opptil 75% på transport og lagring.

Selv om prosessen med industrilakkering kan være utfordrende finnes 
det løsninger for å utnytte kapasiteten. Nøkkelen er rett og slett smarte 
hengere - noe som kan gjøres med Flexi-rammen.

Mangelen på tid og muligheter for å planlegge fremover kan man lett glemme de 
små detaljene - noe som kan utgjøre en stor forskjell.

For å lette arbeidet med pulverlakkeringen og forbedre hengeteknikken, har  
Flexi-rammen en selvlåsende konstruksjon. Dette gjør hengingen enkel å administrere.



VED Å BRUKE FLEXI-RAMMEN  
I LAKKERINGSPROSESSEN  
OPPNÅR DU:

Sparer plass ved transport og lagring på stedet.

Senker transportkostnadene.

Gjør arbeidet lettere - enkelt å håndtere med eksisterende 
hengesystemer.

Har muligheten til å lage en tilpasset løsning.

Få et stabilt og fleksibelt produkt.

Sparer tid og arbeid ved effektiv henging.

Får en profesjonell løsning

Topphengeren er tilgjengelig i 
tre forskjellige bredder:

1 100 mm

900 mm

800 mm

passer til 1000 mm brede nivåer

passer til 800 mm brede nivåer

passer til 700 mm brede nivåer




