HAASTAVIA KOHTEITA

VAHVOJA RATKAISUJA

PUCEST® KULUMISENTORJUNTA

Abrasiivisen kulumisen sekä korroosion torjunta

abraasionkestävä
elastinen
kosteudenkestävä
kestää öljyjä ja rasvoja
erittäin iskunkestävä
erittäin hyvä säänkesto
mekaanisesti kestävä

HELPPO ASENTAA
JA KORJATA

► www.pucest.com
► www.impoivest.com

PUCEST YRITYKSENÄ
PUCEST® protect GmbH:n perusti Detlef Bauer yli
30 vuotta sitten. Yritys on kasvanut keskikokoiseksi perheyritykseksi joka keskittyy palvelemaan kulumisentorjunta-asioissa. Vuodesta 2000 alkaen,
PUCEST® on keskittynyt yhä enemmän yrityksen itse
suunnittelemiin kulumisentorjuntaratkaisuihin.
PUCEST® tuotteita yhdistää eritäin hyvät mekaaniset ominaisuudet sekä pitkä käyttöikä.Vuosien tuotekehityksen aikana, PUCEST® tuotteita on optimoitu
abrasiivista kulumista sekä korrosoivia olosuhteita
vastaan. Nykyään PUCEST® tuotteita käytetään kulumista vastaan kuten terästä, keraameja, PE:tä tai
kumia. PUCEST® tunnetaan käytännönläheisistä ja innovatiivisista ratkaisuista. PUCEST® tuotteiden avulla
pystytään ratkaisemaan melkein mikä tahansa kulumisentorjuntaongelma, on ratkaisu sitten levymateriaali
jollakin vahvikkeella tai jokin muu ratkaisu. PUCEST®
ratkaisut ovat saatavilla joko standardikomponentteina
tai asiakaskohtaisina sovelluksina. Oleellisena osana
PUCEST® ratkaisuja on se, että niitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan uusiin haasteisiin.

PUCEST®

KULUMISENTORJUNTARATKAISUT
Abrasiivisen kulumisen
sekä korroosion torjunta

ONGELMANRATKAISIJA
asiakaskohtaisilla sovelluksilla
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MODULAARINEN RATKAISU

JOUSTAVA SUOJAUS
Ratkaise ja kokoa oma kulumisentorjuntasuojaus modulaarisilla iskupalkeilla asenettuna
asennuskiskoihin.
Asennuslevy joustavine iskupalkkeineen voidaan hitsata
olemassaolevaan peruslevyyn.

PUCEST® iskupalkit

Joustava kulumisentorjuntaratkaisu

RATKAISU
Joustavassa kulumisentorjuntaratkaisussa on moduleista koostuvat iskupalkit, asennuslevy sekä asennuskisko iskupalkeille. Asennuslevy voidaan hitsata olemassaolevaan rakenteeseen. On myös mahdollista kiinnittää asennuskisko suoraan olemassa olevaan rakenteeseen.
Iskupalkkimodulit

Peruslevy

Hitsisauma
Asennuslevy
Asennuskisko

KOMPONENTIT

PUCEST® iskupalkit toimitetaan valmiina komponentteina moduleineen, asennuskiskoineen sekä asennuslevyineen.

75 mm

115 mm

90 mm

PUCEST® moduli

PUCEST® moduli kovametallipinnalla

KUSTANNUSTEHOKKAAN SUOJAUKSEN PERIAATE
PUCEST® iskupalkit

1. PUCEST® iskupalkit
asennettuna

2. Iskupalkit käytössä

3. Kuluneet modulit

4. Kuluneiden modulien poisto

5. Kovametallimodulit asennettuna
kulumiselle alttiisiin kohtiin

6. Kunnostettu suojaus
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MODULAARINEN AJATTELU

JOUSTAVA SUOJAUS
Ratkaise ja kokoa oma kulumisentorjuntasuojaus modulaarisilla
iskupalkeilla asennettuna asennuskiskoihin.

PUCEST® törmäyslevy

Joustava kulumisentorjuntaratkaisu

RATKAISU
The PUCEST® törmäyslevy koostuu moduleista, teräskiskosta sekä kiinnittimistä. Kiinnittimet
voidaan esimerkiksi hitsata olemassaoleviin
osiin.

Teräskisko asennettuna kiinnittimiin

Kiinnittimet hitsattu peruslevyyn

Modulit

KOMPONENTIT

PUCEST® törmäyslevyt toimitetaan valmiina osina.

50 mm

270 mm
270 mm
PUCEST® -PU module

PUCEST®
törmäyslevy
EDUT
Luja ja kestävä
suojaus iskuja
vastaan

Melua vaimentava
Nopea asennus
Nopea sekä
kustannustehokas
kuluneiden modulien
vaihtaminen

PUCEST®-ST moduli Hardox® pinnalla

PUCEST®-HM moduli kovametallipinnalla

Hallitut kulut
huollolle ja ylläpidolle
Helppo vaihtaa eri

kulumisentorjuntamodulien välillä
kuluvilla alueilla
PUCEST® kiinnitin

PUCEST® teräskisko

Maahantuonti

PUCEST® alakisko
stabiloimaan alamoduleita

PUCEST® yläkisko stabiloimaan ylimpiä moduleita

Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
myynti@impoinvest.com
Puh 010 820 7800
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