MIẾNG CHÊM DÁN TÁCH LỚP LAMECO

CÁC NGUYÊN TẮC
Miếng chêm dán tách lớp LAMECO
Bất kỳ bộ phận nào trong việc lắp ráp cơ khí nào cũng đều được sản xuất
với dung sai cho phép. Đối với các cơ cấu lắp ráp phức tạp gồm hàng
trăm hay hàng nghìn bộ phận, dung sai này lại càng tăng thêm. Những
khe hở không mong muốn và không thể dự kiến trước này thường chỉ
được phát hiện khi việc lắp ráp đã hoàn thiện. Điều này sẽ dẫn đến việc
máy móc sẽ bị hao mòn và nứt gãy trong khi sử dụng và như vậy, có thể
sẽ gây ra những sự cố hỏng hóc không lường trước của máy.

LAMECO đưa ra một giải pháp mang tính định hướng công nghệ, đó là: Miếng chêm
dán tách lớp.
Nguyên lý: được thiết kế từ kim loại hoặc vật liệu composite công nghệ cao (*), đặc
tính của chúng là có thể dễ dàng bóc tách thành những miếng mỏng hơn có độ dày chỉ
khoảng vài phần trăm milimét.

Ưu điểm của miếng chêm dán tách lớp là gì?
Tiết kiệm thời gian, chính xác, sử dụng nhiều lần sau khi đã tách và có thể dự kiến
trước. Hãy để chiếc máy mài làm công việc khác và tận hưởng chất lượng tuyệt vời
của Miếng chêm dán tách lớp LAMECO với giá rẻ bất ngờ.

NHANH CHÓNG
Các loại chêm của LAMECO có thể được tách ra nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một
con dao nhỏ (hoặc bằng ngón tay của bạn với các sản phẩm INTERCOMPOSITE®,
DUOPEEL®, X.FIBER®, COBRA.X® hoặc tất cả các loại chêm trong loạt sản phẩm
INSTANT-PEEL® - xem phần thông tin riêng về từng loại sản phẩm này). Vì vậy nó
đáp ứng được ngay các yêu cầu (trong khi đó miếng chêm hiệu chỉnh phải tiến hành
thao tác mài trước tiên). Điều đó tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như những gián
đoạn trong quá trình lắp ráp.

* X.FIBER® - Nhãn hiệu đã đăng ký, tại Châu Âu:
Bằng sáng chế số EP 1 444 094 B1, tại Canada:
Bằng sáng chế số CA 2 464 337 C, tại Mỹ: đang
chờ cấp bằng
* DUOPEEL® - Nhãn hiệu đã đăng ký, tại Pháp:
Bằng sáng chế số FR 2 944 990 B1, tại Châu Âu:
đang chờ cấp bằng

Validé par Nancy GASTEL, le 15/11/2013

* INTERCOMPOSITE® - Nhãn hiệu đã đăng ký,
tại Pháp: Bằng sáng chế số FR 2 572 411 B1
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ĐẶC TRƯNG CỦA LAMECO: CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO
Tất cả các loại chêm dán của chúng tôi, bao gồm tất cả các loại chêm trong loạt sản
phẩm INSTANT-PEELÒ của chúng tôi đều được gắn bằng keo trên bề mặt và không
có keo ở cạnh.
Hơn nữa, nhờ có các quy trình sản xuất độc quyền của chúng tôi, các loại chêm này
cực phẳng và hoàn toàn không có gờ - cho dù đó là sản phẩm bằng vật liệu kim loại
hay bằng composite.

CHÍNH XÁC

TIÊU CHUẨN
Cuối cùng, hàng loạt các tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật đã được đề ra cho việc sản
xuất, sử dụng cũng như khái niệm về miếng chêm dán tách lớp. Chúng là kết quả rút
ra từ tất cả các lĩnh vực công nghiệp liên quan đến cơ khí chính xác.
Ngày nay, việc tiến hành lắp ráp cơ khí trong tất cả các lĩnh vực thiết kế và xây dựng
đều sử dụng miếng chêm dán tách lớp.
Chính vì vậy, miếng chêm tách lớp bằng kim loại và vật liệu composite đã trở thành
dụng cụ không thể thiếu được trong lắp ráp cơ khí.

Kết luận
Bạn đang tìm kiếm các miếng chêm tách lớp?
•
•
•
•

Thật sự có thể tách lớp?
Không có bất kỳ mép gờ nào, một bề mặt hoàn thiện giúp giảm thiểu các
vết cắt?
Được giao hàng nhanh nhất và đáng tin cậy nhất trong ngành công nghiệp
này khi được yêu cầu?
Có thể bảo đảm độ chính xác lên tới 4/10000 inch khi cần
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Miếng chêm dán tách lớp đảm bảo độ chính xác tối ưu mà việc xếp chồng không thể
nào đạt được.

