
WHITE
PAPER
ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ  
LINII Z FLEXI FRAME 



ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ  
LINII Z FLEXI-FRAME 
Gęstość zawieszania jest czynnikiem No.1 wpływającym na  
wydajność linii lakierniczej, tym samym na rentowność i  
energochłonność procesu malowania. Wypełnienie przestrzeni 
roboczej wymaga zastosowania przemyślanych i wielozadaniowych 
zawiesi. Często kwestią jest koszt i przestrzeń ich magazynowania.    

W tym prospekcie przekazujemy Ci użyteczne informacje, jak 
łatwić proces malowania poprzez stosowanie rozmonto-
wywalnyvh ram Flexi-frame.

Rozmontowana
Zmontowana



Tam gdzie sprytne zawieszanie jest kluczem do uzyskania 
zagęszczenia detali - stale poszukujemy nowych rozwiązań by 
podnieść rentowność i wydajność procesów malowania.

Przemysłowy proces nanoszenia powłoki bywa trudnym zadaniem. 
Wiele Firm spotyka problemy związane z zawieszaniem detali.  
Najcześciej zadawanymi pytaniami są: 

Jak powiesić detale, by ułatwić pracę?  

Jak uniknąć wysokich kosztów transportu zawiesi? 

Ograniczona przestrzeń do przechowywania – co zrobić? 

CZĘSTE PROBLEMY



Wielozadaniowa rama
W przypadku systemów zawieszania, stała rama, sama w sobie, jest mniej wygodna w 
użyciu i zajmuje dużo miejsca. Tam gdzie przestrzeń jest mocno ograniczona stosowanie 
rozmontowywalnej i wielozadaniowej ramy jest mądrzejszym wyborem. Rama  
współpracuje z naszymi innymi produktami, jakkolwiek możemy przygotować  
indywidualne rozwiązania.   

Flexi-frame współpracuje z:

H11B
H2B
HQL 
HCL poziomy 
HQS mogą być stosowane bezpośrednio w górnym 
zawiesiu 

Praca pod presją wymaga stosowania przemyślanych rozwiązań.
Stosowanie właściwego systemu zawieszania, we właściwym czasie, dopa-
sowanego do odpowiednich detali jest częstym problemem branży lakierniczej.
Krótkie czasy realizacji i małe serie produkcyjne są typową sytuacją, a często 
bardzo trudno zaplanować przyszłość i użycie odpowiedniego wyposażenia.   

W związku z tym przedsiębiorstwa stosują haki i niestabilne systemy, które 
mogą prowadzić do niekorzystnych rezultatów w odniesieniu do wydajności i 
konsumpcji energii.
Znając te problemy, wiedz że nasza wielozadaniowa rama może je rozwiązać i 
pomóc wypełnić prawidłowo linię lakierniczą.



Oszczędność przestrzeni jest ekonomicznym benefitem
Kosztowny transport jest problemem, z którym spotykają się przedsiębiorstwa z 
branży lakierniczej. Jednym ze znaczących rozwiązań utrzymującym niski koszt 
jest rozmontowywalna rama. Flexi-frame zapewnia niższe koszty transportu, 
ponieważ można ją spakować efektywniej, w sposób oszczędzający przestrzeń.      

Oznacza to spory zysk przestrzeni, zarówno w transporcie, jak i przechowywaniu 
– dając oszczędność rzędu nawet 75% tych kosztów. 

Mimo, że przemysłowe procesy malowania mogą być wymagające, mamy  
rozwiązania by wypełnić linie lakiernicze. Kluczowe jest przemyślane zawieszanie, 
które można wkonać przy pomocy Flexi-frame.

Brak czasu i możliwości zaplanowania mogą spowodować, że zapomnisz o 
małych detalach – tych, które robią wielką różnicę.

By ułatwić pracę w malarni i ulepszyć technikę wieszania, rama posiada samo-
blokującą konstrukcję. To ułatwia zawieszanie.  



STOSUJĄC FLEXI-FRAME W 
PROCESIE MALOWANIA:

Oszczędzasz przestrzeń w transporcie i magazynie. 

Obniżasz koszt dostawy. 

Ulatwiasz pracę – łatwa do zastosowania z istniejącym 
systemem zawieszania. 

Masz możliwość wykonania dopasowanego rozwiązania. 

Otrzymujesz stabilny i wielozadaniowy produkt. 

Oszczędzasz czas i pracę wieszając wydajnej. 

Otrzymujesz opłacalne narzędzie. 

Górne zawiesie jest dostępne  
w trzech szerokościach:

1 100 mm

900 mm

800 mm

pasujących do poziomów o szerokości 1000 mm

pasujących do poziomów o szerokości 800 mm 

pasujących do poziomów o szerokości 700 mm




