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Úvod 

Výrobci automobilů čelí během výroby mnoha problémům. 
Přísné normy vyžadují dokumentaci každého kroku. Výrobci 
musí nyní prokazovat, že přesnost je u nich samozřejmostí. 
A jelikož spotřebitelé vyžadují stále vyšší kvalitu, lepší 
bezpečnost a sofistikované infotainmentové systémy za nižší 
ceny, mnoho výrobců musí hledat efektivnější způsoby výroby.

Jedním z nejvýznamnějších způsobů jak snížit náklady a 
zvýšit přesnost a efektivitu výroby je zhodnotit dávkovací 
systémy.

Tento návod vám pomůže stanovit:

•  Jaká dávkovací zařízení jsou pro jednotlivé oblasti výroby 
automobilů dostupná

•  Jak může dané zařízení pomoci překonat problémy při výrobě

Mějte na paměti, že jde pouze o obecné zásady. Každá 
aplikace je odlišná. S výběrem nejlepšího řešení vám pomohou 
zkušení specialisté v oboru. 

„�Při�výrobě�je�spolehlivost�vším.�A�právě�tu�nám�přináší�
dávkovače�EFD.�Kdyby�všechna�naše�zařízení�fungovala�
tak�dobře...�naše�práce�by�byla�snazší.“�

–�Firma�Ford�Motor���
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Šrouby, vruty, vzpěry a konstrukce palivových filtrů 
Tryskové dávkovače anaerobních lepidel Liquidyn P-Jet CT z jakéhokoli směru 
bez kontaktu s podkladem. Jelikož není nutný pohyb v ose Z, přináší toto 
řešení výrazně vyšší rychlost pro vysokoobjemové aplikace.

Přínosy:
• Dávkování na těžko dostupné nebo nerovné povrchy
• Přesné, opakované nanášení počínaje 0,5 nL
• Rychlost cyklu až 280 Hz (cyklů za sekundu)
• Delší provozní doba mezi intervaly údržby

P-Jet CT je jedním z mála bezkontaktních dávkovačů na trhu, který umí 
dávkovat reaktivní kapaliny jako jsou anaerobní lepidla.

Pro kontaktní výdej je nejspolehlivějším řešením membránový dávkovač 
752V-SS. Jeho rychlost přesahuje 500 dávek za minutu. Pro mikrodávkování 
lze použít jehlový dávkovač xQR41 z řady MicroDot™ s vlhčenými součástmi 
PEEK (polyetherketon), jenž přináší konzistentně velké dávky o průměru od 
0,18 mm.

Pro manuální použití je vhodný dávkovač kapalin ovládaný operátorem, 
například Ultimus™ řady I-III. Tyto vzduchem poháněné dávkovače eliminují 
odhady, využívají stlačený vzduch a mikroprocesorem řízené časovače a 
generují přesné a stále stejné dávky.

Pro vnitřní vrtání motorů nebo ucpávky se používá systém 7860C Radial 
Spinner, jenž nanáší vrstvu materiálu na vnitřní stěny. 

Kapaliny při výrobě automobilů

Dávkování anaerobních látek  

Tryskové dávkování anaerobních materiálů P-Jet CT s 
vysokou přesností. 

Membránový dávkovač EFD 752V nanáší kapalinu na svorku 

Radiální rotační dávkovač nanáší vrstvu materiálu na vnitřní stěny 
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Hadice, tlumiče, snímací magnety, střešní okna a zrcátka 
Liquidyn P-Jet CT je jedním z mála bezkontaktních dávkovačů, který umí 
přesně a neustále stejným způsobem nanášet kyanoakrylátová lepidla vysokou 
rychlostí a s nízkou mírou údržby. Jeho konstrukce umožňuje pracovat s nízkým 
napětím 24 V a s tlakem vzduchu 2-5 barů (29-72 psi), díky čemuž se umí velmi 
dobře přizpůsobit jakémukoli automatizovanému procesu. 

P-Jet�CT�se�rovněž�snadno�ovládá�prostřednictvím�programovatelného�
logického�automatu�(PLC).�Při�spárování�se�světelnou�laserovou�závorou�lze�
pro�účely�dokumentace�uchovávat�záznam�o�každé�dávce.�

Dávkovač 752V-UHSS je vyroben z inertního materiálu UHMW (polymer s 
mimořádně vysokou molekulovou váhou) a představuje ideální kontaktní 
dávkovač pro nanášení kyanoakrylátu. Ve spojení s jednotkou ValveMate™ 8000, 
jenž řídí velikost dávky, pracuje systém dobře i v automatizovaném procesu.

Pro manuální použití doporučujeme vzduchem poháněné dávkovače z řady 
Ultimus. Ve spojení se stříkačkami a písty Nordson EFD přinášejí tyto dávkovače 
konstantní dávky. Zúžené konce dávkovačů Optimum® SmoothFlow™ s 
potahem z PTFE pracují při dávkování kyanoakrylátů nejlépe. 

Kapaliny při výrobě automobilů

Dávkování kyanoakrylátů 

Dávkovače kyanoakrylátů P-Jet CT s dlouhými intervaly údržby. 

Ošetření plošných spojů pomocí xQR41 

Dávkování lepidel pro  
UV ošetření 

Vyplňování a utěsňování elektronických součástí 
Pro aplikace vyžadující mikrotečky lze použít jehlový dávkovač xQR41, který 
zajišťuje dávky lepidla pro ošetření pomocí UV již od průměru 0,007” a má 
nastavitelný zdvih jehly, což uživateli umožňuje zachovat přesnou velikost dávky.  

xQR41�má�rychloupínací�svorku,�jež�snižuje�obslužnost�na�sekundy.�Modulární�
konstrukce�umožňuje�přizpůsobit�dávkovač�téměř�libovolnému�druhu�použití.�

Pro vyplňování či utěsňování elektrických komponent jsou jehlové dávkovače 
xQR41 a 741V nejlepší. 741V-SS se vyrábí z pasivované nerezové oceli 303. 
Každý dávkovač má nulový mrtvý objem mezi jednotlivými dávkami. 

Automobilové snímače  
Dávkovače Liquidyn P-Jet CT zvládnou některé z nejsložitějších úkolů při 
výrobě automobilů, včetně nanášení anaerobních lepidel a kyanoakrylátů 
pro UV ošetření. Žádný jiný bezkontaktní dávkovač tento typ aplikace při 
sestavování automobilových snímačů nezvládne. 
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Kapaliny při výrobě automobilů 

Dávkování epoxidů 

Dávkování těsnicích látek 

Hydraulická čerpadla, skříně motoru, palivová čerpadla, 
převodové skříně a koncovky hnacích hřídelí 
Pro aplikace vyžadující tlak kapaliny až 7 barů (100 psi) doporučuje EFD 
pístový dávkovač 725DA-SS. Přináší přesnou kontrolu a nastavení zdvihu pro 
průtok kapaliny a zpětné odsátí.

Pro aplikace s tlakem až 172 barů (2 500 psi) doporučujeme dávkovač 
736HPA. Tečky i linie jsou trvale stejné a nedochází k odkapávání mezi 
dávkami. Velikost dávky u obou dávkovačů lze snadno ovládat pomocí 
kontroléru ValveMate 8000.  

Vlepování chromových lemů, emblémů na kryty kol a 
zrcátek do krytů  
Pro manuální aplikace doporučujeme vzduchem poháněné dávkovače z řady 
Ultimus. Společně s komponentami Optimum eliminují tyto dávkovače rozptyl 
při ručním dávkování kapalin. Zúžené hroty dávkovačů přinášejí optimální 
průtok pro střední až vysokou hustotu dávkovaných kapalin. 

Vysokotlaký dávkovač 736 umí nanášet materiály pod tlakem až 
172 bar (2 500 psi) 

Dávkovače Ultimus mají nastavení času ≥ 0,001, což zaručuje 
výbornou ovladatelnost. 

Spojování zpětných a bočních zrcátek, krytů snímačů  
a panelů 
Pro jednosložkové tepelně zpracovávané epoxidy doporučuje společnost EFD 
pístový dávkovač 725DA-SS. 725DA nabízí nastavení zdvihu a automatické 
zpětné odsátí na konci cyklu, s možností dávkování široké škály látek, od 
střední až po vysokou hustotu.

Pro dvousložkové epoxidy lze použít vložky Nordson EFD 2K a statické 
mixéry, jež přinášejí vysoký míchací výkon a rozdělují a opětovně spojují 
materiál do homogenního toku, což zajišťuje při aplikaci pevný spoj. 

OptiMixer™�zaručuje�optimalizované�promíchání�při�20%�snížení�délky�vůči�
srovnatelným�statickým�míchačům.�Díky�30%�snížení�zbytkového�objemu�jde�
o�efektivní�a�úsporné�řešení.�

OptiMixer poskytuje zlepšenou kvalitu směsi v kratší délce. 
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Kapaliny při výrobě automobilů 

Dávkování maziv 

Převodovky, bezpečnostní spínače, součásti rychloměrů, 
střešní okna, o-kroužky, zámky a vrtané otvory  
Bezkontaktní dávkovací systémy PICO® Pµlse™, Liquidyn P-Jet CT a P-Dot 
CT dávkují předepsaná množství maziv, lubrikantů a olejů v různých oblastech 
automobilového průmyslu. Zkušený aplikační specialista pomůže zhodnotit, 
které zařízení se vám nejvíce hodí. Výhody tryskového nanášení oproti 
tradičním kontaktnímu způsobu zahrnují přesnost a opakovatelnost při vyšší 
rychlosti – až 1500 Hz trvale, v závislosti na dávkovači.

Tryskové nanášení eliminuje pohyb v ose Z, což urychluje výrobu. Eliminace 
kontaktu s povrchem usnadňuje dávkování do těžko přístupných míst z 
libovolného úhlu, i vzhůru nohama.  

Dveřní madla, opěradla sedadel, ovládací prvky, součásti 
spojky a brzd  
Pro kontaktní nanášení hustých maziv doporučuje EFD vysokotlaký dávkovač 
736HPA-NV. Díky vysokotlaké nerezové cívce dávkuje s tlakem až 172 barů 
(2 500 psi) a rychlost dávkování přesahuje 400 cyklů za minutu. Nastavitelný 
zdvih, jenž řídí otevření a uzavření při zpětném odsátí, omezuje odkapávání.  

Všeobecná maziva 
Když potřebujete rozprášit mazivo, nabízí EFD dvě možnosti: sprejové dávkovače 
řady 781 pro vnější rozprašování a řadu 782RA pro vnitřní rozprašování. Obě 
zařízení poskytují mimořádně konzistentní nanášení a díky nízkoobjemové 
tlakové technologii (LVLP) nedochází při dávkování k nadbytečnému rozptylu 
a vzniku mlhy. Programovatelná vzduchová prodleva trysky po každém 
rozprašovacím cyklu udržuje trysku v čistotě a omezuje údržbu a odstávky.  

Liquidyn P-Jet CT dávkuje mazivo do válce. 

Rozprašování aktivátoru do lemu okna 

Dávkovače PICO Pµlse s nejvyšší rychlostí a přesností v 
celém odvětví. 

Dávkování  
termálních maziv 

Ploché aktuátory, převody, spínače a konektory  
Tryskové systémy Nordson EFD PICO Pµlse dávkují termální maziva na různé 
motorizované součásti a elektronické konektory. Dávkovače PICO používají 
piezoelektrickou technologií k dávkování konstantní rychlostí až 1500 Hz, s 
výjimečnými možnostmi řízení procesu.

Mezi výhody patří:
•  Výměnná modulární konstrukce zaručuje flexibilitu v proměnlivých 

výrobních podmínkách
• Beznástrojová montáž usnadňuje servis
• Mikrodávky o velikosti od 0,5 nL 
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Kapaliny při výrobě automobilů 

Nanášení lepidel a   
základních barev 

Nanášení maziv 

Nanášení olejů 

Utěsnění oken, lemů a oboustranných pásek 
Pro extrémně tenké linie je nejlepší volbou rozprašovač 781Mini™. Vytváří 
rozprašovací vzory od 1 mm (0,04") do 25.4 mm (0,04") v průměru. Pro mírně 
širší vzory doporučuje EFD rozprašovač z řady 781S.

Tyto rozprašovače zaručují mimořádně konzistentní pokrytí, přesné řízení 
rozprašovaných vzorů s minimálním překryvem, vysokou efektivitu a rychlost 
přesahující 400 cyklů za minutu. Pro snazší průběžné nastavování lze zařízení 
spárovat s kontrolérem ValveMate, jenž umožňuje nastavit čas i tlak u bodu 
dávkování. 

Vrtání válců 
Nejlepší volbou pro tento druh aplikace je radiální rozprašovací systém. 
Radiální rozprašovač EFD 782RA používá nízkoobjemovou tlakovou 
technologii (LVLP) pro nanášení jednolitých vrstev. Jde o perfektní metodu 
nanášení maziv se střední viskozitou dovnitř součástí o průměru 25,4 mm (1") 
až 304,8 mm (12"). 

Mazání kovových součástí kapot, dveří, panelů a závěsů, 
ohýbání, formování a žebrování při výrobě chladičů a topení 
Při rozprašování oleje či jiného maziva je mazací systém MicroCoat™ nejlepší 
volbou. Pomocí nízkoobjemové tlakové technologie (LVLP) nanáší tento systém 
olej jako jemný, souvislý film, který povrch kompletně pokryje a přitom stačí 
mnohem méně oleje a nedochází k nadměrnému rozprašování či ke vzniku mlhy.

Systém využívá až osm ventilů a zaručuje rovnoměrné pokrytí v horních i 
dolních částech v rámci kontinuálního či pulzního provozu. 

Nanášení značek pomocí dávkovače 781Mini 

Pro rovnoměrné, konzistentní nanášení vnitřních vrstev je 782RA 
nejlepší volbou. 

Snížení nákladů na olej o 60 % a více pomocí systému MicroCoat. 

„Ošetřili�jsme�více�než�900�000�součástí�a�stačily�nám�
necelé�4�litry�oleje.�Když�jsme�nástroj�zkontrolovali�pod�
mikroskopem,�nebylo�na�něm�žádné�viditelné�poškození.“�

–�Zierick�Manufacturing�Corporation
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Kapaliny při výrobě automobilů 

Nanášení inkoustu a barev 

Dávkování barev a 
základních barev 

Označování defektů a referenčních bodů a odlišování 
podobných součástí  
Rozprašovač 781S se dokonale hodí pro nanášení značek. Spolehlivě a 
konzistentně nanáší mikrolitrová až mililitrová množství bez ucpávání, 
odkapávání nebo zasychání. Společně s kontrolérem ValveMate 8040 
poskytuje tento dávkovač možnost opakovatelného dávkování a umístění 
bez mlhy či překryvů.

Pro inkousty a barvy, které vyžadují pigment, jenž zůstává v suspenzi, 
doporučuje EFD recirkulační rozprašovací značkovací systém. Vytváří 
jednotné kruhové vzory a pruhy bez překryvů.  

Jde�o�jediný�systém�svého�druhu,�která�používá�jedinečné�recirkulační�
čerpadlo�a�eliminuje�ucpávání,�údržbu�a�odstávky,�které�jsou�častým�rysem�
běžných�značkovacích�systémů.�

Nanášení barev na lemy, oblasti kolem mřížky a 
zahloubené části ražených dílů 
Dávkovač xQR41 se dokonale hodí pro mikrotečky a pruhy ve velmi 
stísněných prostorách. Pro ruční práci nabízí řada Performus™ širokou škálu 
dávkovačů s funkcemi jako trvalý provoz, digitální vakuové zobrazení a 
funkce Teach (výuka). Pro manuální práce slouží řada ručních dávkovačů 
EFD, ideálních pro pruhy a kapky v aplikacích, kdy je nutné dávku přesně 
načasovat. 

781RC recirkulační rozprašovač uchovává pigment v suspenzi. 

xQR41 je o 60 % menší než srovnatelné jehlové dávkovače. 
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Kapaliny při výrobě automobilů

Nanášení pájecí pasty  
a tekutiny 

Elektronika, klimatizace, zapalovací systémy, palivové 
systémy a úchyty 
Se dvěma dostupnými motorovými typy pro nanášení pruhů a mikroteček 
představuje šnekový dávkovací systém 794 kompletní řešení pro dávkování 
pájecí pasty. Při dávkování pájecí pasty a tekutiny doporučujeme pístový 
dávkovač 725DA-SS s nastavením zdvihu. Jehlový systém 741V-SS má nulový 
mrtvý objem a kladný uzavírací systém a funguje velmi dobře i pro velmi malé 
dávky tekutiny.

Pro operátorem řízené procesy je ideální řada dávkovačů Performus. Systém 
má výukovou funkci Teach, která umožňuje snadno na začátku nastavit 
velikost dávky, a přináší výjimečnou možnost řízení procesů v kritických 
dávkovacích aplikacích.

Pro snazší doplňování pájecí pasty lze doporučit bombičkový systém Atlas™. 

Performus V nabízí skvělé ovládání při pájení. 

Vyberte si ze široké škály speciálních past. 

Speciální pájecí pasty

Získejte více informací o dávkovací pastě EFD, tiskové pastě, proudění, 
teplotních složkách a pájecí masce, včetně speciálních složení. Jsme přední 
společností v oblasti dávkování pájecích kapalin a zajistíme vše pro pájení, 
dávkování i automatizaci.

Více informací získáte na adrese solder@nordsonefd.com.

mailto:solder@nordsonefd.com
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Globální tým společnosti Nordson EFD je důvěryhodný partner  
tisíců výrobců automobilových dílů na celém světě, má pobočky  
ve více než 40 zemích a poskytuje lokální profesionální technickou 
podporu a poradenství pro nejnáročnější dávkovací problémy.
Níže vidíte pouze stručný seznam oblastí, v nichž poskytujeme 
špičková dávkovací řešení.  

Součásti šasi 
Nápravy 
 • Nanášení lepidel na šrouby 

Brzdy 
 • Mazání kalibru před vložením pístu
 •  Nanášení inkoustu na hliníkové trubice s označením prošel/

neprošel
 • Nanášení kyanoakrylátů při lepení pryžových ochran na hadice
 • Mazání kabelů brzd, akcelerátoru či kapoty
 • Nanášení měděné pasty na ocelové armatury
 • Aplikace UV lepidel pro utěsnění konektorů  

Pohon 
 • Nanášení RTV pro řízení vibrací hnacího systému 

Kostra a zavěšení 
 • Nanášení kyanoakrylátů na součásti tlumičů
 • Nanášení anaerobních lepidel na vzpěry tlumičů
 • Nanášení RTV na spoje lemů nebo zavěšení přívěsu 

Řízení 
 • Nanášení pájecí pasty na vedení posilovače řízení
 • Nanášení maziva na ložiska
 • Nanášení lepidla na pryžové komponenty  

Kola a kryty kol 
 • Nanášení inkoustu na pneumatiky pro účely kontroly kvality 

Vnější systémy a komponenty 
Hardware karosérie 
 • Nanášení maziva a kyanoakrylátů na součásti střešního okna 

Karosérie 
 • Nanášení maziv nebo oleje na madla dveří
 • Nanášení maziv na pojistku zavazadlového prostoru 

Nárazníky 
 • Nanášení značek označujících stav prošel/neprošel  

Mřížky
 • Nanášení RTV pro uchycení odrazného emblému na mřížku
 • Nanášení odolné barvy kolem okrajů mřížky 

Dekorativní lem
 • Vyplnění drážek v chromovaném lemu barvou 

Čelní okna, okenní tabulky a těsnění oken
 • Nanášení kyanoakrylátů na těsnění dveří a oken
 • Nanášení základních barev na pryžový profil utěsnění oken
 • Nanášení lepidel na trojúhelníková okna  

Vnitřní systémy a komponenty 
Čalounění stropu a podlaha
 • Připevnění pěnových bloků na panely čalounění

Zádržné systémy
 • Nanášení lepidla na plastové boční lemy
 • Nanášení maziva na tlumič nárazů odkládací skříňky

Sedadla
 • Nanášení maziva na kovové nastavovací rámy sedadel
 • Nanášení pojistných kapalin na matice a šrouby
 • Nanášení maziv na vodicí šrouby a komponenty
 • Nanášení maziv na závěsy a ozubená kola 

Systémy HVAC 
Klimatizační systémy
 •  Rozprašování silikonového oleje do malých otvorů v bloku klimatizace
 •  Nanášení pájecí pasty na těsnicí linie komponent klimatizace
 •  Nanášení pájecí pasty a kapaliny na hliníková potrubí
 •  Nanášení kyanoakrylátů pro utěsnění klimatizačních systémů
 •  Nanášení maziva na převody a držáky
 •  Nanášení korozivních kapalin na součásti klimatizace
 •  Nanášení maziva na hřídele aktuátorů pro klimatizační vedení 

Radiátory a tepelné výměníky
 • Mazací olej pro žebrovací stroj na výrobu topných těles 

Systémy a komponenty posilovače řízení  
Přívod vzduchu
 • Nanášení epoxidu kolem kondenzátoru 

Motor a jeho součásti
 • Nanášení RTV do prohlubní na motorech
 • Nanášení maziva do startérů a alternátorů
 • Nanášení pájecí pasty do startérů a alternátorů
 • Nanášení maziva a těsnicí hmoty do krytu motoru
 • Nanášení lepidel do krytu motoru
 • Rozprašování maziva do rozdělovacích potrubí
 • Nanášení voskových maziv do těsnění klikové hřídele
 • Rozprašování barvy/inkoustu pro identifikaci součástí motoru
 • Nanášení anaerobních lepidel na výstupky pro kryt
 • Nanášení kyanoakrylátu na motorové hadice

Hydraulické čerpadlo
 • Nanášení těsnicí hmoty na švy hydraulického čerpadla

Kapaliny při výrobě automobilů

Aplikace kapalin podle 
součástí 
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Palivové systémy
 • Nanášení těsnicí hmoty na vstřikovací systém a palivová čerpadla
 • Nanášení pájecí pasty na vstřikovač paliva
 • Nanášení pájecí pasty na palivová čerpadla a vedení
 • Nanášení pájecí pasty na vedení posilovače brzd a řízení
 • Nanášení těsnicí hmoty to na výdech palivového víčka
 • Nanášení těsnicího lepidla na úvodní část potrubí palivového systému
 • Nanášení barvy na šroub nebo těleso škrticí klapky
 •  Nanášení kyanoakrylátu při lepení pryžových ochranných prvků 

na hadice
 • Nanášení anaerobních lepidel při lepení konstrukce filtru

Převodovka
 • Nanášení těsnicí hmoty na kryt automatické převodovky
 • Nanášení těsnicí hmoty na otvory v převodové skříni
 • Nanášení kyanoakrylátu na vačkovou hřídel
 • Nanášení maziva na komponenty aktuátoru spojky
 • Naplnění ložisek hnací hřídele mazivem
 • Rozprašování barvy při označování hnací hřídele   

Elektrické, elektronické systémy a komponenty  
Elektronika (obecně)
 • Nanášení pájky na konektory
 • Nanášení lepidla pro ošetření UV proti vlhkosti na zásuvku přívěsu
 • Naplnění elektronických komponent silikonem pro ošetření UV
 • Nanášení epoxidu při plnění konektorů
 • Nanášení kapaliny a pájecí masky na plošné spoje
 • Nanášení teplotní pasty na desku s integrovaným termostatem
 • Pájení rezistorů na automatické převodové tlakové převodníky
 • Pokrytí hrotů epoxidem 

Řídicí spínače
 • Nanášení maziva na spínače
 • Nanášení epoxidu při utěsňování elektronických řídicích modulů

Informace pro řidiče a přístrojové desky
 • Nanášení ochranného maziva na kontakty v přístrojové desce

Elektromotory
 • Nanášení maziva na koncovku motoru stěračů
 • Naplnění motorů stěračů silikonem pro ošetření UV  

Zapalovací a startovací systémy
 •  Pájení komponent v automatických elektronických 

zapalovacích modulech
 • Nanášení epoxidu, RTV a pájecí pasty na napěťové regulátory
 • Nanášení epoxidu, RTV a pájecí pasty na kondenzátory
 • Nanášení epoxidu, RTV a pájecí pasty na zapalovací systémy
 • Nanášení epoxidu, RTV a pájecí pasty na plošné spoje
 • Nanášení těsnicí hmoty a kapaliny na snímače modulu zapalování
 • Nanášení silikonového maziva na kryty zapalovacích kabelů 

Osvětlení a světlomety
 • Nanášení těsnicího materiálu na těleso světla
 • Připevnění pryžového těsnění na čelní světlomet
 • Nanášení pájecí pasty na těleso čelního světlometu

Snímače, relé a regulátory
 • Nanášení lepidla na kabel protiblokovacího brzdového snímače
 • Nanášení epoxidu a ochranné vrstvy na snímače
 • Nanášení Hysolu na kamerový snímač
 •  Nanášení lepidla pro ošetření UV na kabeláž magnetického 

snímače paliva
 • Nanášení epoxidu pro zapouzdření elektroniky
 • Nanášení epoxidu při plnění snímačů, např. palivových pedálů
 • Nanášení plastových lepicích teček na vakuové snímače

Kabeláž a svazky konektorů
 • Nanášení maziva na svazky vodičů
 • Nanášení RTV při utěsňování kabelových koncovek 

Víceúčelové systémy a komponenty  
Spojovací materiál
 • Nanášení těsnicí hmoty na matice, šrouby a nýty
 • Nanášení pojistných kapalin na matice, šrouby a nýty
 • Nanášení vrstev proti zadření matic, šroubů a nýtů
 • Nanášení protistruskových povrchů na matice, šrouby a nýty

Filtr
 • Nanášení těsnicí hmoty na olejový filtr
 • Sprejování součástí pro ohýbací filtr

Těsnění
 • Nanášení lepidla pro připevnění těsnění k plastovému dílu
 •  Nanášení kapek kyanoakrylátu při připevňování pryžového 

těsnění kapoty 

Hadice a řemeny
 •  Nanášení kyanoakrylátu při připevňování pryžových ochranných 

prvků na hadice

Kabely
 •  Nanášení maziva na pryžovou průchodku
 •  Mazání kabelů k brzdám, akcelerátoru nebo západce kapoty 

Zrcátka
 • Rozprašování maziva na úchyty zrcátek
 • Nanášení epoxidu po obvodu zrcadla
 • Nanášení lepidla pro ošetření UV při utěsňování mezer v zrcátku
 • Nanášení RTV pro přichycení zrcadla do plastového krytu
 • Nanášení kyanoakrylátů do konstrukce zrcátka

Solenoidy
 • Nanášení epoxidu, pájecí pasty a těsnicích hmot na solenoidy 

Kapaliny při výrobě automobilů

Aplikace kapalin podle 
součástí 
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Společnost Nordson EFD je oddaná maximální kvalitě svých 
výrobků a podpoře zákazníků již od roku 1963 a do každého 
přesného vyvinutého dávkovače vkládá hluboké aplikační znalosti.

Výrobcům automobilů mohou inovativní dávkovací technologie 
EFD pomoci zlepšit výrobní procesy, podpořit kontrolu, zefektivnit 
náklady a zároveň zvýšit celkovou kvalitu jednotlivých dílů i výkon. 

Úspora surovin  

Mnoho z vysoce kvalitních materiálů určených pro spojování 
nesourodých součástí je velice nákladných, a proto je omezování 
odpadu důležitá otázka. Kvůli velkému počtu vyráběných 
součástí automobilů může i malé snížení nákladů na jeden díl 
znamenat významnou úsporu. 

•  Snížení odpadu o 50 a více procent

•  Maximální vyprázdnění zásobníků minimalizuje odpad během výměn

•  Uzavřená konstrukce omezuje odpady pramenící z předčasného 
vysychání materiálů

•  Výrazně nižší počet zmetků, což šetří materiál, který by byl 
potřebný pro výrobu nových dílů 

Vyšší kvalita  

Systémy Nordson EFD pro dávkování kapalin se vyrábějí z 
vysoce kvalitních surovin v bezkřemíkových závodech a slouží k 
dodávkám trvale stejných, přesných dávek jednotlivých kapalin. 
Omezuje se tak množství práce související se zmetkovostí 
a opravami, což snižuje celkové provozní náklady a zvyšuje 
kvalitu produkce. 

Zvýšená produktivita 

Díky rychlejšímu a přesnějšímu dávkování surovin obvykle obsluha 
a stroje vyrobí za jednotku času více dílů. Kromě toho, přesnější 
aplikace pomocí systémů EFD vede k časovým úsporám a snížení 
nákladů na čištění, což dále zvyšuje produktivitu.  

Řešení pro automobilový průmysl

Proč Nordson EFD? 
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K dispozici je vám celosvětová síť zkušených aplikačních 

produktových specialistů společnosti Nordson EFD, kteří s vámi 

prodiskutují váš projekt na dávkování a doporučí systém, který 

splní technické požadavky i rozpočet.

Dohodněte si konzultaci telefonicky nebo e-mailem. 

800.556.3484

info@nordsonefd.com

www.nordsonefd.com/recommendations

Buďme v kontaktu 

Vyžádejte si více informací 

Řešení pro automobilový průmysl

mailto:info@nordsonefd.com
http://www.nordsonefd.com/recommendations
https://www.youtube.com/user/efdinc
https://twitter.com/nordsonefd
https://plus.google.com/111549937807173482428
https://www.linkedin.com/company/nordson-efd
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