Piece rolkowe
Rollenherdofen
Roller hearth furnaces
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
SECO WARWICK
66-200 Świebodzin,
Sobieskiego 8 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Janina Niedzielska
werbung@secowarwick.com
Tel:
www.secowarwick.com

Opis przedmiotu zamówienia
Firma SECO/WARWICK oferuje szeroki asortyment pieców przeznaczonych do
walcowania na gorąco stalowych kęsów, sztab, płyt i odlewek oraz walcowania na
zimno zwojów taśm i drutów. Walcowanie na gorąco – przepustowość naszych
pieców do podgrzewania stali wynosi 120 ton na godzinę z możliwością
zastosowania różnych metod sterowania i rozruchu w celu zapewnienie najwyższej
jakości produktu. Są to m.in. piece rolkowe czy pokroczne. Walcowanie na zimno –
mechaniczne właściwości i jakość powierzchni są bardzo ważne w przypadku
wyżarzania drutu i pasów stalowych. Stosowana przez nas technologia wyżarzania
daje doskonałe wyniki przy zachowaniu niskich kosztów na tonę oraz jednolitej
jakości zarówno szerokich jak i wąskich zwojów. Usługi przemysłowe Oferujemy
szeroki wachlarz usług związanych z systemami do wytwarzania stali, na przykład
projekty przebudowy, obsługę w terenie, studia wykonalności, dostarczanie części
zamiennych, dostarczanie wyposażenia, modernizacja układów sterowania i spalania
oraz przetwarzania. Dzięki oferowanym usługom zapewniamy naszym klientom
osiągnięcie lepszych parametrów, niższych emisji, lepszej wydajności i jednolity
rozkład temperatury produktu.

Informacje uzupełniające
Urządzenia do walcowania na gorąco - Piece pokroczne - Piece z ruchomym
paleniskiem - Piece przepychowe - Piece rolkowe - Piece z trzonem rolkowym - Piece
z trzonem wysuwnym - Piece z wywrotnicą - Układy sterowania - Układy spalania
Urządzenia do walcowania na zimno - Wyżarzanie konwekcyjne w atmosferze
wodoru (100% wodór lub krakowany amoniak jako atmosfery ochronnej /krakowany
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amoniak) - Wyżarzanie pasów stalowych i linie trawienia - Karbowane wewnętrzne
pokrywy ochronne - Piece dzwonowe - Układy zaworów - Układy chłodzenia i
przechowywania zwojów - Układy sterowania - Systemy osuszania Polykath - Piece
do suszenia

CPV
Piece przemysłowe

Załączniki

roller-hearth-furnace.jpg

Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
05.05.2019

Ważna od
06.11.2018

Branże
Maszyny i urządzenia

Nabywcy poza granicami kraju
TAK

5

6

