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Quality is never the
result of an accident —
there has to be a will
to produce superior things!
John Ruskin, 1819 -1900

ÜDVÖZÖLJÜK Az EVT CÉGNÉL

John Ruskin fenti szavaival, amelyek jobban nem is
fejezhetnék ki a csapatunk hitvallását.
Cégünknél a minőség soha nem volt a véletlen műve
– az akaratra mindig szükség van ahhoz, hogy jobb
dolgokat hozzunk létre.
Meggyőződve arról, hogy a biztos tudás, a technikai
és gazdasági téren jártas szakembereink megfelelő
visszacsatolást jelentenek, bevezető szavaimat rövidre

fogva szeretnék Önöknek néhány érdekes
alapinformációt átadni annak reményében,
hogy hamarosan személyesen is megismerhetjük
egymást a cégünknél és beszélgethetünk az Önök
elképzeléseiről.

GÉPTÍPUSOK

Nano
Kis méretű alkatrészek, kis kapacitás és kis tételek (sarzsok)

Bambino
Kis méretű alkatrészek, közepes kapacitás, többcélú felhasználás

Limpio
Nagy mennyiségű alkatrészek, nagy kapacitás, magas fokú automatizálás

Gigant
Nagy terjedelmű alkatrészek, nagy kapacitás,
hatalmas kamratérfogat esetében szűkös helyigény mellett

Vakufal
Kíméletes oldószer-felhasználás a legmodernebb vákumtechnikával
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2. kép

TULAJDONSÁGOK
Konform a környezetvédelemmel

Megbízhatóság

Az EVT-gépek megfelelnek az európai VOC
környezetvédelmi irányelvek szabályainak és
ezzel összhangban az egyes országok előírásainak.

A kiforrott eljárási technikánk csak és kizárólag elismert
európai gyártók minőségileg nagy értékű egyedi
komponenseivel valósulhat meg. Ez garantálja a
berendezéseink hosszú távú és megbízható működését
ugyanúgy, mint a gyors alkatrész-szállítást is.

Biztonságtudat
A biztonság számunkra a legfőbb parancs. Ha frontális
berakodás szükséges a termelés folyamatának helyi
adottságai miatt, akkor a berendezést frontálisan
berakó FRONT-TOP-LADER kivitelben készítjük, ami azt
jelenti a számunkra, hogy a berakodás előlről történik
és a tisztítandó alkatrészek süllyesztéssel kerülnek a
biztonságos munkakamrába.

Rugalmasság
„Az ügyfél kívánsága és igénye szerint épült“ számunkra
azt jelenti, hogy a berendezés a vevő követelményeinek
szem előtt tartásával készült, az alkatrészek nagyságának
és súlyának, a szükséges folyamatok, továbbá a
tisztítandó alkatrészek kezelésével és/vagy mozgatásával
kapcsolatos sajátosságok figyelembe vételével.
Másodsorban a rugalmasság jelenti azt is, hogy a
berendezés alkalmazkodik az üzemcsarnokban meglévő
helyi adottságokhoz.

Elérhető ár
Az általunk gyártott speciális, egyedi gépek számunkra
szabványosak ! A moduláris rendszer lehetővé teszi
összetett berendezések építését egy kedvező áron.
A megfizethető ár az egyetlen dolog, ami még közös az
így kialakuló egyedi és a szabványos megoldások között.

Szervízbarát
Már a gép tervezési fázisában nagy hangsúlyt fektetünk
minden gépösszetevő és karbantartási terület maximális
megközelíthetőségére. Végrehajtjuk évek óta, az egész
világon a berendezések távelemzését modem kapcsolat
segítségével, amely lehetővé teszi a szerviz-csapat
általi beavatkozások és az ezzel járó kiszállások jelentős
csökkentését.

Könnyű gépkezelés
Az érintős kezelőpanelek lehetővé teszik a több nyelv
használatát és ezek változtatását., a vezérlés világos és
érthető logikai felépítésével pedig az irányítási hibák
előfordulása szinte kizárható.

Ajánlás
A legkisebb fogimplantátum-tartótól a több tonna súlyú
fogaskerekekig világszerte több száz EVT berendezés
végzi a fémrészek zsírtalanítását illetve tisztítását, vevőink
között megtalálhatók az ékszeripar kisvállalkozóitól kezdve
a repülőgépipar világpiac vezető cégei egyaránt. Az Önök
bizalma a mi számunka küldetés, mindenkinek a legjobbat
ajánlani!

3. kép

Spektrum
FRONT-TOP-LADER
Összeköti egy berendezés frontális berakását egy felülről
adagolt munkakamra biztonságával, aminek a maximális
oldószer-szintje a ládaberakó ajtó szintje alatt van. Ezáltal
teljesen kizárható annak lehetősége, hogy az oldószer
kifolyjon az ajtó véletlenszerű vagy meghibásodás miatti
kinyílásakor.
A LIMPIO széria tisztító automatáját már ily módon
gyártottuk, a BAMBINO és a GIGANT modelleknél
lehetőség van választani a TOP-LADER és a FRONT-TOPLADER kivitel között.
A 3. kép egy GIGANT FRONT-TOP-LADER modellt
ábrázol egy műhelyben. A berakás egy kocsi segítségével
félautomata módon történik, de a modell ugyanúgy
teljesen automata berakóval is szállítható.

Többkamrás változatok
A GIGANT és LIMPIO szériánál lehetséges. Egyidejűleg
és egymástól teljesen függetlenül a berendezés két
kamrájában különböző folyamatokat lehet elvégezni.
A GIGANT szériánál elérhető az ún. „kamra a kamrában“
változat is. Ezzel teljesíteni lehet az ügyfelek kívánságát,
akiknél állandó szükség van a nagy méretű vagy nagy
mennyiségű alkatrészek zsírtalanítására, de ugyanakkor
szűkebb terjedelemben, egyidejűleg a kis alkatrészek
zsírtalanítására is árasztással vagy ultrahanggal.

A kis kamra a nagy kamrán belül csökkenti a szükséges
oldószer mennyiségét és ezáltal a berendezés ultrahangos
áramfejlesztője teljesítményét is, a költség megtakarítás
kézenfekvő.
Az 1. kép egy LIMPIO modellt ábrázol két munkakamrával
és teljesen automata berakóval.

Munkakamrák méret szerint
Néhány literestől egészen a köbméteres kivitelig, igény
szerint lehet gyártani (2. kép). Az opciók és lehetőségek
bősége, amit a kamrák tekintetében el lehet érni:
forgatás, öblítés mindenkor állítható szögben, vertikális
és horizontális oszcilláció, porlasztás, nagynyomású
oldószeres porlasztás, kézi vagy automata porlasztóregiszter, árasztás ultrahanggal vagy ultrahang nélkül,
termékek merítése, stb., túlhaladnak az első információ
határán. Keressenek fel bennünket a www.evt-gmbh.eu
honlapunkon és forduljanak hozzánk bizalommal.
Egyeztetés után lehetőséget kínálunk arra, hogy
próbatisztítást végezzünk közösen a sternenfels-i
gyárunkban és – ha nincs összeférhetetlenség vagy
versenyhelyzetből adódó konfliktus – megtekintsenek
egy EVT berendezést működés közben valamelyik üzleti
partnerünknél.
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