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BEGINSELEN
De afpelbare vulplaten Lameco
Elke mechanische assemblage is onderhevig aan
fabricagetoleranties. Bij een complexe montage van enkele
honderden of duizenden onderdelen worden de toleranties
van alle onderdelen gecumuleerd. Hierdoor kan als de totale
montage is beëindigd, een speling van enkele millimeters zijn
ontstaan.
Om het geheel naar behoren te laten functioneren, moet deze
speling worden gecompenseerd.

Voor het compenseren van de speling in een assemblage, biedt LAMECO
een technologische oplossing, gebaseerd op een nieuwe technologie: het
afpelbare paselement.
Principe: deze oplossing is gebaseerd op metalen of composieten die in de
dikte kunnen worden "afgepeld". De paselementen zijn opgebouwd uit
vellen met een dikte van enkele honderdsten millimeters.

De voordelen van afpelbare vulplaten
Tijdwinst, duidelijk betere nauwkeurigheid, besparing op
een rectificeringsmachine, geen voorraad aan stapelbare
paselementen nodig... Al deze voordelen verklaren de uitmuntende
prijskwaliteithouding van de afpelbare paselementen.

SNELHEID

ECONOMIEËN/WINSTEN
De afpelbare paselementen LAMECO verminderen de tijd van productie.
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* IINTERCOMPOSITE® , DUOPEEL®, X.FIBER®,
COBRA.X®, INSTANT-PEEL® - Geregistreerde
merken, raadpleeg de patentnummers op het
productinformatieblad van deze producten

Dit type pasring is bijzonder gemakkelijk af te pellen. Het enige
benodigde gereedschap is een scalpel (of een wijsvinger voor een pasring
van INTERCOMPOSITE®, van DUOPEEL®, van X.FIBER®, van COBRA.X® of in
het bereik van het hele scala aan metaal producten INSTANT-PEEL® - Zie
de index vorm van de presentatie van deze producten). Het paselement
vervult dus onmiddellijk zijn functie - in tegenstelling tot een klassieke
pasring die eerst moet worden bijgewerkt. Dit levert een aanzienlijke
tijdwinst op en vermindert dus de productieonderbrekingen.
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PRECISION
Een afpelbare pasring biedt een optimale nauwkeurigheid die met een
opstapeling van klassieke pasringen niet kan worden bereikt.
LAMECO: EEN ONGEEVENAARDE KWALITEIT

Al onze shims – inclusief die van de serie INSTANT-PEEL® - worden op de
zijkanten gelijmd, en niet op de rand.
Onder andere met dank aan onze exclusieve productie procedures, zijn
ze volledig plat en vrij van bramen – ze zijn gemaakt van metaal, of
composiet metaal.

FLEXILILITEIT
De afpelbare paselementen LAMECO worden bij alle industriesectoren
gebruikt die op bewerkingen en nauwkeurige montages een beroep
doen.
Daarom, vandaag, de afpelbare vulplaten onvermijdelijk geworden.

Samenvatting
U bent op zoek naar de juiste shims:
•
•
•
•

Echte shims;
Vrij van gebreken, met een perfecte afwerking die het
risico op beschadiging verminderd;
Conform betrouwbare termijnen, die – op verzoek - de
kortste op de markt zijn;
Die indien nodig, een bijstelling van 1/100e garanteerd?

Kies dan voor de prestaties van LAMECO.
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