СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “К°ВОТА”
46006 м. Тернопіль, вул.Подільська, 46,
тел/факс 8 (0352) 434925, 526529 ,526197
E-mail:
kvotatr@gmail.com
Websites: www.kvota.com.ua, www.15998.ukrindustrial.com

Комерційна пропозиція
До Вашої уваги пропонуються нормалізовані деталі до прес-форм, і штампів, та інша
продукція СМП „КºВОТА”.
1. Нормалі до пресформ та штампів фірми
FCPK Bytów:
¾ стальні та алюмінієві плити та блоки до
пресформ та штампів
¾ виштовхувачі круглі, плоскі та трубчаті,
метричного та дюймового виконань
¾ втулки, колонки, сепаратори, пружини,
болти установчі, римболти, ніпелі,
заглушки, втулки ливникові, замки
кулькові, швидкороз’ємні з’єднання і
т.д.
2. Гарячеканальні системи фірми Elwik:
¾
¾
¾
¾

плити нагрівні (розділювачі)
втулки, термопари, нагрівні патрони
регулятори температури багатоканальні
дюзи (гарячеканальні сопла-інжектори)

3. Датчики фірми SELS:
¾ індукційні: руху, іскробезпечні, (постійного та змінного
струму) ємнісні
¾ оптичні: відбивання, типу „бар’єр”, аналогові, рефлекційні,
кольору та контрасту
¾ ультразвукові
4. Комплектуючі та запчастини до електроерозійних верстатів:
Продукція
провідних
європейських і
американських
виробників

¾ дріт електроерозійний
латунний та молібденовий
¾ графіт
¾ смола деіонізаційна
¾ фільтри
¾ діелектрик

5. Нагрівники:
¾ нагрівні патрони
¾ нагрівні манжети
¾ нагрівні спіралі (змійовикові
нагрівники)
¾ нагрівні пластини
¾ нагрівні кільця (хомутові
нагрівники)
¾ нагрівні труби, керамічні
нагрівники
6. Пружини:

¾
¾
¾
¾

пружини плоского та круглого січення
тарільчаті пружини
спеціальні пружини
пневматичні пружини

7. Штемпелі та знаки
¾ місяць + рік, день + місяць + рік, тиждень + рік,
квартал + рік ...
¾ матеріал, номер партії, ...
¾ латунні і стальні
¾ базові циліндри, спеціальні вставки, маркувальні
вставки, спеціальні електроди, аксесуари

8. Допоміжні засоби марки Ambersil:
¾ для переробки пластмас і гуми
- для відділення від форм (силіконові і безсиліконові)
- для очищення і змащення форм
- для захисту форм від корозії
¾ для промислового застосування
- засоби для очищення, розблокування,
антикорозійної дії
- для викриття помилок і полегшення обробки металів
¾ для побутового застосування
¾ для автомобілів

9. Шліфувальний та полірувальний інструмент фірми Botzian & Kirch GmbH:

- шліфувальні машинки: електричні , пневматичні, ультразвукові;
- алмазний інструмент: напилки , бор-фрези, алмазні бруски різної конфігурації і твердості;
- полірувальні алмазні пасти, полірувальні :бруски, щітки, диски т.д.

10.

Проектнo - конструкторські роботи:
¾ проектування та виготовлення форм та оснастки
¾ підбір нормалізованих деталей корпусів (блоків)
¾ підбір, розрахунок, виготовлення та
впровадження гарячеканальних систем

11.

Ремонт, відновлення формоутворюючих для
прес-форм і штампів (заварювання тріщин,
відколів і т.д. в середовищі інертного газу на
установці Microspot.)

12.

Виготовлення пуансонів, матриць,
формоутворюючих згідно креслень
замовника.

13. Вирізання деталей довільної конфігурації на
електроерозійному дротяному станку.
14. Виготовлення деталей на станках з ЧПУ.

Більше інформації можна дізнатися на:
www.kvota.com.ua, та www.15998.ukrindustrial.com

Будемо раді співпраці з Вами!

