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System EOS Sleeves
nowa powłoka gumowa w 48 h  

Meblarstwo



INNOWACJA 

TECHNOLOGICZNA 

i PRODUKTOWA

NOWOŚĆ



INNOWACJA LIGUM

INNOWACJA TECHNOLOGII

 Wdrożenie technologii wielkoseryjnej regeneracji walców i produkcji tulei sleeves
dzięki linii produkcyjnej Extruder KH300 

 Zastosowanie urządzenia do kontroli powierzchni gumowej KODAK scaner

 Własna produkcja tulei z włókna szklanego OXXO oraz cylindrów powietrznych

INNOWACJA PRODUKTU

 System wymiany powierzchni gumowej EOS Sleeves min. dla przemysłu meblarskiego 
i opakowań blaszanych



Parametry urządzenia:
max Ø gumy 380 mm, max Ø rdzenia 310 mm, max ciężar rdzenia+guma 700 kg, L-walca 5000mm
min. Ø gumy 80-160 mm (zależy od zastosowanego elastomeru)

Extruder KH300 + Covermatic linia produkcyjna do pokrywania gumą rdzeni metalowych / tulei
formowych, której zastosowanie zapewnia:

• automatyzacje procesu nakładania mieszanki
• wielkoseryjną  produkcję
• jednorodność powierzchni oraz brak efektu łączenia gumy
• zdecydowana poprawa jakości końcowej powierzchni gumowej
• spójność struktury gumy –brak wewnętrznych pęcherzy 
• brak wtrąceń i przebarwień dzięki funkcji paserowania mieszanki gumowej
• bezrdzeniową wulkanizację tulei

INNOWACJA TECHNOLOGII  - EXTRUDER KH300 



KONTROLA JAKOŚCI - SKANER KODAK   

Rozdzielczość: 2 µm

Odstępy skanowania: 2 mm

Czas skanowania 1 m2: 1 minuta 



PRZYKŁADOWA KARTA 
KONTROLI WYKONANA PRZY 
UŻYCIU SKANERA KODAK -
SKAN POWIERZCHNI TULEI. 

BRAK WADY TULEJA 
PREMIUM Z EXTRUDERA



„innowacyjność produktu”:

• wprowadzenie systemu wymiany powierzchni gumowej EOS Sleeves

• SERYJNA PRODUKCJA TULEI na magazyn

EOS (Exchange Of Surface) Wymiana powłoki. Z mitologii greckiej EOS to bóstwo związane z kultem jutrzenki,

uosobienie brzasku/świtu. Zatem świt, nowy dzień – nowe światło, nowe spojrzenie na, walce/sleevy, w skrócie nowoczesny produkt,

zapewniający przewagę konkurencyjną. EOS Sleeves.

INNOWACJA PRODUKTU -EOS SLEEVES



nowe produkty:

Bezrdzeniowa produkcja tulei formowych sleeves dla :

Przemysłu meblarskiego:

• TULEJE LAKIERNICZE GŁADKIE i TZW. OPTI 20-50 ShA

• TULEJE / DRUKARSKIE

- DO DRUKU NA TWARDYCH I PŁASKICH POWIERZCHNIACH

• TULEJE OLEJOWE 20-35 ShA

• TULEJE GĄBCZASTE DO BEJCY i OLEI

• TULEJE Poliuretanowe 15-50 ShA

Dostępne w ramach systemu wymiany powłoki  
EOS Sleeves 48h

NOWE PRODUKTY



REKOMENDACJE



Piszą o nas….



Rekomendacje z IKEA 
Babimost –użytkownika 
systemu EOS na SORBINI



Rekomendacje Dolmeb
Świdnica  –użytkownika 
systemu EOS na SORBINI



Rekomendacje: 
BARLINEK INWESTYCJE 

Sp. z o.o.
użytkownika systemu 
ma linii lakierniczej 

BURKLE



Rekomendacje: 
FINISHPARKIET FABRYKA 

PARKIETU Sp. z o.o.
użytkownika systemu na 

linii lakierniczej BURKLE



Rekomendacje: 
JAWOR Nowe Miasto 

użytkownika systemu na 
liniach lakierniczych

BURKLE, SORBINI, SUPERFICI



Rekomendacje: 
CONSTRACT Rożental

użytkownika systemu na 
liniach lakierniczych

SORBINI



ZŁOTY MEDAL DREMA 2014



EOSPren

15 ShA
30 ShA lakierowanie UV  
50 ShA



SYSTEM EOS Sleeves 
- wymogi -



1. TULEJE i CYLINDRY POWIETRZNE

a) montaż tulei na cylinder
b) jak to działa?
c) standaryzacja rozmiarów cylindra

2. Określenie zakresu i poziomu współpracy dla EOS Sleeves

SYSTEM EOS SLEEVES - WYMOGI



TULEJE GFK

• System EOS oparty jest na tulejach GFK z włókna szklanego



TULEJE GFK GUMOWANIE

• Tuleja GFK pokrywana jest gumą jak 
standardowy walec metalowy

• Możliwa identyfikacja tulei -RFID

http://www.aegid.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/ID1xxweiss_01.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3cbody%20style=%22margin:0;%20background:#fff;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=a9485421856971dadec559ff5e80d1e8


MONTAŻ TULEI 

Gotowa ogumowana tuleja nakładana jest na cylinder powietrzny:
• niezbędna jest instalacja sprężonego powietrza o mocy ok. 6 barów
• stanowisko do mocowania cylindra



JAK TO DZIAŁA?



MONTAŻ TULEI 
Gotowa ogumowana tuleja nakładana jest na cylinder powietrzny:
• niezbędna instalacja sprężonego powietrza o mocy ok. 6 barów
• stanowisko do mocowania cylindra



MONTAŻ TULEI 
• LIGUM zapewnia wykonawstwo uniwersalnego stanowiska z 

uwzględnieniem konstrukcji czopów stosowanych walców



• LIGUM zapewnia wykonawstwo nowych cylindrów powietrznych
lub przeróbkę klasycznych rdzeni klienta na cylindry 
przy zachowaniu odpowiednich parametrów grubości płaszcza 
stalowego

CYLINDER POWIETRZNY I MONTAŻ



SYSTEM EOS SLEEVES - KORZYŚCI

System wymiany powierzchni gumowej obejmuje:

1. EOS Sleeves –tuleja z włókna z nową okładziną gumową 
PREMIUM o znakomitej jakości powierzchni

2. Bezpieczeństwo Klienta -gwarancja dostępności tulei

3. Dostawa gotowej –tulei w ciągu 48h po zamówieniu (przy przyjęciu współpracy)

4. Wymierne korzyści ekonomiczne:
• przejęcie przez LIGUM zapasów walców gromadzonych przez Klienta 
• zakup tulei z magazynu LIGUM w systemie wymiany 
• eliminacja czasu regeneracji standardowych walców
• brak kosztów transportu walców do regeneracji
• ograniczenie transportu wewnętrznego u klienta 
• zmniejszenie powierzchni magazynowania walców oraz kosztów związanych z 

zarzadzaniem zapasami
• zmniejszenie kosztów wymiany powierzchni poprzez redukcję średnicy powłoki gumowej 

5. Zapewnienie wykonawstwa cylindrów powietrznych i stanowisk montażu

7. Rozwój technologii sleeves –zastosowanie przez producentów linii lakierniczych jako standard

6. Możliwość zastosowania pełnej identyfikacji tulei w systemie rollerID przez klienta

8. System EOS znacznie ułatwia możliwość testów nowych powłok elastomerowych

9. Zapewniamy pełen serwis po wdrożeniu systemu


