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OCAK VE POTA ASTARLARI

FEEDEX* K
Y Ü K SEK P ERF O RMAN SL I EKZ OT E RMİK MİNİ BE S LE YİCİ T EKNOLOJ İS İ
n

Temiz ve tekrarlanabilir kolay kırılabilme

n

Yüksek mukavemetli ekzotermik besleyici

n

Benzersiz katlanabilir kırıcı maça teknolojisi

n

Noktasal besleme kapasitesi

n

Sabit pim sistemi

METAL TRETMANLARI

REÇİNELER

POTALAR

FEEDEX K
Yüksek performanslı ekzotermik mini besleyici teknolojisi
FEEDEX K dökümhanelerin Foseco’dan bekledikleri en
iyi besleme sınıfında ve daha iyisi olmayan temiz ve
tekrarlanabilir kırılabilme özelliklerini sağlayan, yüksek
ekzotermik besleyici gömlekleridir. Benzeri olamayan
katlanabilir basamaklı kırıcı maçası ve mümkün olan en
ufak boyun yapısı ile
n en küçük temas alanında noktasal besleyici olarak
kullanılabilir, katlanabilir metal maça
n 
içindeki çentik ile döküm parça üzerinde
tekrarlanabilir kırılma yüzeyi oluşturur ve
n 
beraberinde de besleyici altındaki kısımlarda
mükemmel kalıp sıkılığı elde edilmesini sağlar

Sıkışma mekanizmasının, besleyicide değil de sadece
kırıcı maça içinde olmasından dolayı, FEEDEX K
besleyiciler
n işlem emniyetlerini geliştiren sabit, belirli ve tekrarlanabilir besleme metal hacmini verir ve
n 
sıyrılarak gevşekleşen ekzotermik malzemenin
kalıp içine dökülmesi riskini azaltır
Çelik kırıcı maça kullanmanın diğer avantajları ise
n 
ekzotermik malzemenin döküm yüzeyi ile teması
neticesinde ortaya çıkan grafit dejenerasyonu
problemini çözer
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Diğer tip
ekzotermik
malzemelerin
aksine
çelikten
yapılmış
katlanabilir
kırıcı maçanın
Sfero döküm
yapısında
hiçbir olumsuz
etkisi yoktur

Özel profilli kırıcı
maça sayesinde
çok az taşlama
gerekebilir yada
çoğu zaman
hiç taşlama
gerektirmez

FEEDEX K
besleyicilerin
bileşimi optimum
besleme
performansı
verecek şekilde
geliştirilmiştir

Yeni geliştirilmiş
besleyici gömleği
şekli ve benzersiz
kırıcı maça
teknolojisi ile en
yüksek kalıplama
basınçlarına
dayanacak
mukavemettedir

FEEDEX K besleyiciler
en karmaşık kalıplama
hatlarında bile sürekli
ve tekrarlanabilir
performans verebilecek
şekilde üretilmiştir

* FOSECO, logosu ve FEEDEX Vesuvius grup şirketlerinin Dökümhane Bölümünün ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak kullanılabilir. Her hakkı saklıdır. Bu basım içinde yer alan hiçbir detay,
yayımcının yazılı izni olmadan, kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kopyalanamaz, Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve hırsızlık kovuşturması için dava açılmasına yol açacaktır. Bu kısım içinde
yer alan bütün ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (üreticinin sahip olduğu pratik tecrübelere göre) doğru ve güvenilirdir. Ancak, ne üretici, ne yetkilisi, ne satıcısı ne de yayımcı
aşağıdaki hususların tam, eksiksiz ve garanti olduğu konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz: (1) eksiksiz/tam güvenilirlik (2) kullanılan ürünlerin üçüncü partinin haklarını çiğnemediği (3) yerel yasalara
uygunluk için ilave güvenlik önlemi gerektirmeyeceği.Satıcı, üretici adına temsilcilik veya kontrat yapmaya yetkili değildir. Bütün satışlar, istenildiğinde temin edilebilen, üretici/satıcı arasındaki ilgili
satış anlaşması şartlarına göre yapılmıştır.
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