
Wydajność lakierni wynosi 60-80 m²/h powierzchni lakierowanej na godzinę.

W zakładzie znajduje się także automatyczna linia do lakierowania proszkowego, która umożliwia  
lakierowanie detali o maksymalnych gabarytach:

CYNKOWNIA OGNIOWA 
BAKS 
KAZIMIERZ SIELSKI 
została otwarta w 2011

Zastosowana technologia 
cynkowania jest jedną 
z najnowocześniejszych 
w Europie, co gwarantuje 
najwyższą jakość 
ocynkowanych produktów. 

Cynkownia ogniowa BAKS wyposażona jest w linie technologiczne o parametrach:

cynkowanie ogniowe długość [m] szerokość [m] głębokość [m]
wanna cynkownicza 10 1,6 3,5

lakierowanie 
proszkowe

długość [m] szerokość [m] wysokość[m] ciężar [kg]

detal 6 0,8 1 200
 

cynkowanie płatkowe długość [cm] szerokość [cm] wysokość[cm]
detal 0,2 0,2 0,2
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Nowa technologia do ochrony antykorozyjnej drobnych elementów  - cynkowanie płatkowe (lamelowe)

Technologia cynku płatkowego stosowana szczególnie w obszarze elementów złącznych, tj. śruby, wkręty, nakrętki, sprężyny, 
sprzączki itp. Może być nakładana zarówno na nakrętki jak i na śruby bez zagrożenia zatarcia lub wystąpienia innych problemów 
montażowych, przeciwdziała elektrolitycznej i chemicznej perforacji. Zaletą jest wysoka odporność korozyjna, całkowity brak 
Cr(VI), brak ryzyka nawodorowania detali, katodowa ochrona przeciwkorozyjna. Technologia akceptowana przez branżę  
motoryzacyjną, energetyczną, lotniczą oraz wiodących dostawców we wszystkich dziedzinach nowych technologii.  
Produkt ocynkowany techniką płatkową, nie wymaga dalszej obróbki, co sprawia, że jest od razu gotowy do użycia.
• doskonała odporność na korozję atmosferyczną
• estetyczny wygląd - doskonałe przyleganie do podłoża, spójność materiału
• powłoka o dobrej przewodności elektrycznej, odpowiednia dla zastosowań uziemiających
• odporność na wiele łagodnych substancji chemicznych i rozpuszczalników
• małe grubości posiadają większą odporność korozyjną niż większe grubości tradycyjnych pokryć
• cienka warstwa nakładania powłoki, w przybliżeniu 5-7 μm, pozwala na użycie dla mniejszych części, z małym ryzykiem 

wypełniania wgłębień oraz bez problemów związanych z tolerancją gwintów, nie ma potrzeby zmniejszania wymiaru 
gwintu poniżej standardowej wielkości

• przyjazny dla środowiska bezchromowy proces

NOWOŚĆ
CYNKOWANIE 
PŁATKOWE

Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

Zakład wyposażony jest w oczyszczarki śrutowe:
• oczyszczarkę kabinową
• oczyszczarkę wirnikowo-taśmową
• oczyszczarkę turbinową przygotowującą detale 
   drobne oraz większe elementy do malowania
• oczyszczarkę przelotową do stali czarnej
• oczyszczarkę przelotową do stali kwasoodpornej BAKSBAKSBAKS
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