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Bevezetés

  

Az autóipari gyártók számos kihívással szembesülnek a 
termelés	során.	A	szigorúbb	jogszabályi	előírások	miatt	
minden folyamatot dokumentálni kell. A gyártóknak most 
bizonyítaniuk	kell,	hogy	a	pontosság	alapvető.	Mivel	
a	vásárlók	jobb	minőséget,	megnövelt	biztonságot	és	
kifinomult	infotainment	rendszereket	keresnek	lehetőleg	
alacsonyabb áron, számos gyártónak hatékonyabb 
munkamódszereket kell találnia.

Az	egyik	legfontosabb	lehetőség	a	költségcsökkentés	
megvalósítására, miközben javítjuk a pontosságot és a 
hatékonyságot a termelési folyamatokban, ha kiértékeljük 
az	adagolási	műveleteinket.

Ez az útmutató segít meghatározni:

•		Milyen	adagoló	berendezések	állnak	rendelkezésre	
különböző	autóipari	alkalmazásokhoz

•		Hogyan	segíthetnek	ezek	a	berendezések	megoldani	a	
termelés kihívásait

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak útmutatás. Minden 
alkalmazás	különböző.	Tapasztalt	alkalmazási	szakértőnk	
segíthet kiválasztani a legjobb megoldást Önnek.  

“�A�gyártás�során�a�megbízhatóság�elsődleges.�Ezt�
biztosítják�számunkra�az�EFD�szelepek.�Ha�minden�
berendezésünk�ennyire�jól�működne�...�sokkal�könnyebb�
lenne�a�munkánk.”

 
–�Ford�Motor�Company��
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Csavarok,	rugóstagok	és	üzemanyagszűrő	szerkezetek
A Liquidyn® P-Jet CT bármilyen irányból képes anaerob ragasztókat 
szórni anélkül, hogy hozzáérne a felülethez. A Z-tengely mozgásának 
kiküszöbölésével	ez	a	megoldás	jelentősen	gyorsabb	termelést	biztosít,	ami	
nélkülözhetetlen	a	nagyvolumenű	alkalmazásokhoz.

Előnyei	többek	között:
•	Adagolás	nehezen	hozzáférhető	vagy	egyenetlen	felületekre
Precíz,	megismételhető	adagolás	0,5	nl	mennyiségtől
Akár 280Hz-es ciklus sebesség (ciklus/másodperc)
Hosszabb	üzemeltetési	idő	a	karbantartások	között

A�P-Jet�CT�továbbá�egyszerűen�vezérelhető�meglévő�PLC-n�keresztül.�
Lézeres�érzékelővel�kombinálva�rögzít�minden�egyes�adagolást,�így�a�folyamat�
dokumentált�lesz.

Érintéses adagoláshoz a 752V-SS membránszelep a leginkább megbízható 
megoldás. A ciklussebessége meghaladja a percenkénti 500-at. 
Mikroadagolás	esetén	a	xQR41	Series	MicroDot™	tűszelep	PEEK-kel	
(poli(éter-éter-keton)-nal) nedvesített alkatrészekkel egyforma mennyiségeket 
adagol	akár	0,18	mm	átmérőben.

Asztali	felhasználásnál,	ha	operátor	által	működtetett	folyadékadagolót	
használna, az Ultimus™	I-III	sorozat	jelent	megoldást.	Ezekkel	a	levegővel	
működtetett	adagolókkal	nincs	szükség	próbálgatásra,	mivel	a	légnyomás	
és	mikroprocesszoros	időzítők	segítségével	végez	pontos	és	egyforma	
adagolást.

Belső	motorfuratok,	ill.	kupakok	esetén	a	7860C	radiális	forgórendszerrel	lehet	
a	belső	falakra	bevonatot	készíteni.	

Autóipari folyadék megoldások

Anaerob szerek adagolása 

P-Jet CT anaerob szerek precíziós szórásához.

EFD	752V	membránszelep	folyadékot	adagol	egy	tömlőbilincsre

Radiális	forgószelep	belső	falakon	készít	bevonatot
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Tömlők,	lengéscsillapítók,	érzékelő	mágnesen,	
napfénytetők	és	tükörszerkezetek	
A Liquidyn P-Jet CT az érintésmentes adagolószelepek egyike, amely 
képes pontosan szórni cianoakrilát ragasztókat nagy sebességgel, kiváló 
ismételhetőséggel	és	minimális	karbantartással.	A	kialakítása	lehetővé	teszi,	
hogy 24 V-os kisfeszültségen üzemeljen, 2-5 bar (29-72 psi) légnyomással, 
ezáltal könnyen alkalmazható bármely automatizált folyamatban.

A�P-Jet�CT�továbbá�egyszerűen�vezérelhető�meglévő�PLC-n�keresztül.�
Lézeres�érzékelővel�kombinálva�rögzít�minden�egyes�adagolást,�így�a�folyamat�
dokumentált�lesz.��

Az	inert	UHMW	(ultranagy	molekulatömegű)	polietilénből	készült	752V-UHSS	
szelep ideális választás, ha cianoakrilát alkalmazáshoz van szükség érintéses 
adagolószelepre. A ValveMate™	8000	vezérlővel	kombinálva	az	adagolt	
mennyiség	szabályozható,	és	jól	működik	automatikus	folyamatban	is.

Asztali	folyamatok	esetén	levegővel	működtetett	adagolókat	javasolunk,	például	
az	Ultimus	sorozatot.	A	Nordson	EFD	fecskendőhengerekkel	és	dugattyúkkal	az	
adagolók mindig egyforma mennyiséget adagolnak. Az Optimum® SmoothFlow™ 
kúpos és PTFE-bevonatos adagolóhegyek leginkább cianoakrilátok 
adagolásához alkalmasak.

Autóipari folyadék megoldások

Cianoakrilátok adagolása

A P-Jet CT a karbantartások között hosszú ideig képes CA-t szórni.

xQR41 PCB-t tömít

UV kötésű ragasztók 
adagolása 

Elektronikus komponensek kiöntése és tömítése 
A	mikroméretű	pontokat	igénylő	alkalmazások	esetén	az	xQR41	tűszelep	
akár	150	µm	átmérőjű	UV	kötésű	ragasztócseppeket	is	képes	adagolni,	és	az	
állítható	tűmozgás	lehetővé	teszi	a	felhasználónak,	hogy	fenntartsa	a	pontos	
cseppméretet.

A�xQR41�hüvelykujjal�kezelhető�QR�(gyorskioldó)�zárral�rendelkezik,�ami�
másodpercekre�csökkenti�a�cserék�idejét.�Moduláris�kialakítása�csaknem�
bármilyen�alkalmazásra�adaptálhatóvá�teszi.�

Az elektromos komponensek kitöltéséhez és tömítéséhez az xQR41 és 
741V	tűszelepek	jelentik	a	legjobb	választást.	A	741V-SS	passzivált	303-as	
rozsdamentes acélból készül. Ezeknél a szelepeknél nincs folyadék maradék két 
adagolás között. 

Autóipari	érzékelő	szerkezetek	
A Liquidyn P-Jet CT szórószelepek képesek kezelni az autóipari összeszerelés 
legtrükkösebb	folyadékai	közül	is	néhányat,	ideértve	az	UV	kötésű	anaerobokat	
és	UV	kötésű	cianoakrilátokat.	Ezt	az	alkalmazást,	amit	az	autóipari	érzékelők	
összeszerelésénél használnak, semmilyen más érintésmentes szelep nem 
tudja kezelni. 
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Epoxik adagolása

Tömítőanyagok adagolása

Hidraulika szivattyúk, motorburkolatok, üzemanyag 
szivattyúk, sebességváltó házak és hajtótengelyek 
végzáró dugói 
Legfeljebb	7	bar	(100	psi)	folyadéknyomást	igénylő	alkalmazások	
esetén az EFD a 725DA-SS dugattyús szelepet javasolja. Következetes 
szabályozhatóságot és löketállítást biztosít a folyadékáramláshoz és 
visszaszíváshoz is.

Nagyobb,	legfeljebb	172	bar	(2.500	psi)	folyadéknyomást	igénylő	
alkalmazások esetén a 736HPA szelepet javasoljuk. Egyforma pontokat és 
vonalakat	adagol,	valamint	megelőzi	a	csepegést	az	adagolások	között.	Az	
adagolt mennyiséget mindkét szelep esetén könnyen lehet szabályozni a 
ValveMate	8000	vezérlővel.

Króm díszítések és dísztárcsa emblémák ragasztása, 
valamint üvegek ragasztása tükörburkolatba 
Asztali	alkalmazások	esetén	az	Ultimus	sorozat	levegővel	működtetett	
adagolóit javasoljuk. Az Optimum komponensekkel együtt ezek az adagolók 
kiküszöbölik az asztali folyadékadagolási folyamatok változékonyságát. A 
kúpos adagolóhegyek a legjobb áramlási sebességet biztosítják a közepes- és 
nagy viszkozitású folyadékokhoz. 

A 736 nagynyomású szelep akár 172 bar (2.500 psi) nyomáson is 
képes adagolni.

Az	Ultimus	adagolók	időzítése	akár	≥	0,0001	másodperc	is	lehet	a	
kivételes szabályozhatóság érdekében. 

Belső	és	külső	visszapillantó	tükrök,	érzékelő	házak	és	
panelek ragasztása 
Az	egykomponensű,	hőre	keményedő	epoxik	esetén	az	EFD	a	725DA-SS	
dugattyús szelepet javasolja. A 725DA esetén állítható a löket, valamint a 
ciklus végi visszaszívás, és közepes és nagy viszkozitású folyadékok széles 
választékát tudja adagolni.

Kétkomponensű	epoxik	esetén	a	Nordson	EFD	2K	patronok	és	statikus	
keverők	kiváló	keverési	teljesítményt	nyújtanak,	az	egymástól	elválasztott	
anyagokat	homogén	árammá	keverik,	ezáltal	erős	kötést	biztosítanak	a	
folyadék alkalmazásával.

Az�OptiMixer™�optimális�keverést�biztosít�20%-kal�kisebb�hosszúságon,�mint�
a�hasonló�statikus�négyszög�keverők.�30%-kal�kevesebb�visszamaradó�anyag,�
hatékony�és�költségtakarékos�választás.

Az	OptiMixer	kisebb	hosszúságon	biztosít	jobb	keverési	minőséget.
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Zsír adagolása

Sebességváltók, biztonsági kapcsolók, km óra meghajtó 
fogaskerekek,	napfénytető	sínek,	O-gyűrűk,	zárak	és	
fúrt lyukak 
A PICO® Pµlse™, a Liquidyn P-Jet CT és a P-Dot CT érintésmentes 
adagolórendszerek	szabályozott	mennyiségű	zsírt,	kenőanyagot	vagy	olajat	
tudnak szórni különféle autóipari alkalmazásokban. Tapasztalt alkalmazás 
szakértőnk	segíthet	meghatározni,	hogy	melyik	felel	meg	leginkább	az	Ön	
alkalmazásához.	A	szórás	előnye	a	hagyományos	érintéses	adagolással	
szemben ezeknél az alkalmazásoknál többek között a megnövelt precizitás és 
ismételhetőség,	és	a	szeleptől	függően	akár	1500Hz-es	folyamatos	sebesség.

A szórás kiküszöböli a Z-tengely mozgását, ezáltal felgyorsítja a termelést. 
Mivel	egyáltalán	nem	ér	hozzá	a	felülethez,	egyszerűbben	tud	nehezen	
elérhető	helyeken	adagolni	bármilyen	szögből,	akár	fejjel	lefelé	is.

Ajtókilincsek,	üléstámla	döntők,	vezérlőgombok,	
tengelykapcsoló szerkezetek és fékszerkezetek
Sűrű	zsírok	érintéses	adagolásához	az	EFD	a	736HPA-NV	nagynyomású	
szelepet javasolja. A rozsdamentes acél szelep akár 172 bar (2500 psi) 
nyomáson is képes adagolni, az adagolási sebesség pedig meghaladja a 
percenkénti 400 ciklust. Az állítható löketvezérlés szabályozza a nyomáslengést 
nyitáskor és a visszaszívást záráskor, ezzel meggátolja a csepegést.

Általános kenés
Ha	zsírt	kell	szórnia,	az	EFD	két	lehetőséget	javasol:	a	781	sorozat	
szórószelepei	külső	szóráshoz,	és	a	782RA	sorozat	belső	szóráshoz.	Mindkettő	
kiemelkedően	egyenletes	fedettséget	biztosít,	és	az	LVLP	(kis	térfogatú	és	kis	
nyomású	levegővel	működő)	technológiának	köszönhetően	az	adagolásnál	
nincs	átfedés	vagy	ködképződés.	A	programozható	fúvókalevegő	késleltetés	
minden	szórási	ciklus	után	biztosítja,	hogy	a	fúvóka	nem	tömődik	el,	valamint	
csökkenti	a	karbantartási-	és	állásidőt.	

Liquidyn P-Jet CT zsírt adagol a hengerbe.

Aktivátor szórása ablak szegélyére.

A PICO Pµlse	piacvezető	sebességgel	és	pontossággal	végzi	 
a szórást. 

Hővezető zsír adagolása

Aktuátorok, felszerelések, kapcsolók és csatlakozók 
A	Nordson	EFD	PICO	Pµlse	szórórendszerei	hővezető	zsírokat	szórnak	
különböző	motorizált	alkatrészekre	és	elektromos	csatlakozókra.	A	PICO	
szelepek piezoelektromos technológiát alkalmaznak, hogy akár 1500Hz-es 
folyamatos sebességgel végezzenek szórást, kimagaslóan jól szabályozott 
folyamatban.

Előnyeik	többek	között:		
•		Cserélhető,	moduláris	kialakítás	a	rugalmasság	érdekében,	hogy	teljesíteni	

tudja a termelés változó igényeit
•	Szerszámot	nem	igénylő	zár	a	gyorsabb	szerelhetőség	érdekében
•	Akár	0,5	nl-es	mikrocseppek
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Ragasztók és  
primerek szórása

Kenőanyagok szórása

Olaj szórása

Ablakok	huzattömítő	kerete	és	szegélyek	rögzítése	
kétoldalas ragasztóval 
Nagyon vékony vonalakhoz a 781Mini™ sorozat szelepe a legjobb választás. 
1	mm	(0,04")	és	25,4	mm	(1,0")	közötti	átmérőben	tud	mintákat	szórni.	Kissé	
szélesebb mintázatok esetén az EFD a 781S sorozat szórószelepét javasolja.

Ezek a szelepek kivételesen egyenletes fedettséget, szigorúan szabályozott 
szórási mintázatokat, minimális túlszórást, hatékony átvitelt és percenként 
400-at	meghaladó	ciklus	sebességet	kínálnak.	Az	egyszerűbb	és	menet	
közbeni	beállításhoz	kombinálja	a	ValveMate	vezérlővel,	ami	lehetővé	teszi,	
hogy	az	adagolás	helyének	közelében	állítsa	be	az	időt	és	nyomást.

Hengerfuratok 
Ehhez az alkalmazáshoz a legjobb választás a radiális szórórendszer. Az EFD 
782RA	radiális	szórószelepei	LVLP	(kis	térfogatú	és	kis	nyomású	levegővel	
működő)	technológiával	készítenek	egyforma	bevonatokat.	Tökéletes	
választás kis- és közepes viszkozitású anyagok szórásához 25,4 mm (1") és 
304,8	mm	(12")	közötti	átmérőjű	alkatrészek	belsejében.	

Fém	préselési	alkalmazások	motorháztetőhöz,	ajtókhoz,	
panelekhez és konzolokhoz; hajlítás; formázás; 
lemezbordázó	gépek	radiátorok	és	fűtőradiátorok	
gyártásához  
Olaj	vagy	más	kenőanyag	szórásához	a	MicroCoat™ kenési rendszer 
a	legjobb	választás.	Az	LVLP	(kis	térfogatú	és	kis	nyomású	levegővel	
működő)	technológiát	alkalmazó	érintésmentes	rendszer	vékony,	egyenletes	
olajfilmet készít, amely teljes fedettséget biztosít sokkal kevesebb anyag 
felhasználásával,	kiküszöbölve	a	túlszórást	és	a	ködképződést.

Az	akár	nyolc	szeleppel	is	működtethető	rendszer	felső	és	alsó	fedést	is	tud	
biztosítani	állandó	vagy	impulzusszerű	kenési	alkalmazásokhoz	is.

Alkatrészek jelölése 781Mini szeleppel.

Az	egyenletes	és	egyforma	belső	szórási	alkalmazásokra	a	782RA	
a legjobb választás.

Csökkentse legalább 60%-kal az anyagköltségeket a  
MicroCoat segítségével.

“Több�mint�900.000�alkatrészt�préseltünk�csupán�4�liter�
olaj�felhasználásával.�Amikor�mikroszkóp�alatt�ellenőriztük�
a�szerszámot,�nem�volt�látható�kopás.”

–�Zierick�Manufacturing�Corporation
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Tinta és festék szórása

Festékek és  
primerek szórása

Hibák és hivatkozási pontok jelölése, egyforma 
alkatrészek megkülönböztetése 
A 781RC-SS MicroMark™ rendszer tökéletes eszköz a szórásos jelöléshez. 
Megbízhatóan	és	egyenletesen	tud	mikrolitertől	milliliterig	terjedő	
mennyiséget	szórni	anélkül,	hogy	eltömődne,	csepegne	vagy	kiszáradna.	
A	ValveMate	8040	vezérlővel	kombinálva	a	szelep	megismételhető	
adagolást,	valamint	ködképződés	és	túlszórás	nélküli	fedést	biztosít.

Olyan tinták és festékek esetén, amelyeknél a pigmenteket a 
szuszpenzióban	kell	tartani,	az	EFD	recirkulációs	szórófejes	jelölőrendszer	
alkalmazását javasolja. Egyformán kerek mintázatot és csíkokat készít 
túlszórás nélkül. 

A�kategóriájában�az�egyetlen�olyan�rendszer,�amely�recirkulációs�pumpát�
használ,�hogy�kiküszöbölje�az�eltömődést,�valamint�a�karbantartási-�és�
állásidőt,�amelyek�gyakran�előfordulnak�a�normál�jelölőrendszerek�esetén.��

Burkolatok,	műanyag	rács	körüli	és	formázott,	süllyesztett	
részek színezése 
A	xQR41	szelep	tökéletes	választás,	ha	nagyon	szűk	helyeken	van	szükség	
mikroméretű	pontokra	és	vonalakra/csíkokra.	Asztali	megoldásként	a	
Performus™ sorozat adagolók széles választékát kínálja olyan funkciókkal, 
mint	az	időzített	vagy	állandó	üzemelés,	digitális	vákuum	kijelzés	és	
tanítás. Manuális összeszerelés esetén az EFD kézi adagolószelepei ideális 
megoldást nyújtanak csíkok és cseppek adagolására olyan alkalmazásoknál, 
ahol	nincs	szükség	időzített	adagolásra.	

A	781RC	keringető	szórószelep	nem	engedi	leülepedni	a	pigmenteket.

A	xQR41	60%-kal	kisebb,	mint	a	hasonló	tűszelepek.
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Autóipari folyadék megoldások

Forrasztópaszták és 
folyasztószer

Elektronika, légkondicionálás, gyújtási rendszerek, 
üzemanyag	rendszerek	és	rögzítőkonzolok	
A	vonalakhoz/csíkokhoz	és	mikroméretű	cseppekhez	két	motortípussal	kapható	
794 szállítócsigás rendszer teljes megoldást kínál a forrasztó paszta adagolásra. 
Réz forrasztó paszta és folyasztószer adagolásához a 725DA-SS dugattyús 
szelepet	javasoljuk	löketállítással.	A	741V-SS	tűszelep	esetén	nincs	folyadék	
maradék	és	pozitív	lezárás,	és	nagyon	jól	működik	igen	kicsi	folyasztószer	
cseppek esetén is.

Operátor által irányított folyamatok esetén a Performus sorozat adagolói ideálisak. 
A tanítás funkcióval nagyon könnyen beállítható a kezdeti cseppméret, és 
kimagasló folyamatszabályozást biztosít a kritikus adagolási folyamatok esetén is.

A	forrasztó	paszta	könnyű	betöltéséhez	az	Atlas™	patrontöltő	rendszert	javasoljuk.

A Performus X kiváló folyamatszabályozást biztosít forrasztási 
alkalmazások esetén. 

Válasszon	a	különleges	összetételű	paszták	széles	választékából.

Különleges forrasztó paszta

Tudjon meg többet az EFD adagoló pasztájáról, nyomtató pasztájáról, 
folyasztószeréről,	hővezető	anyagairól	és	forrasztó	maszkjáról,	beleértve	a	különleges	
formulákat	is.	A	technológia	piacvezetői	vagyunk,	és	nálunk	egy	helyen	megtalálja	a	
forraszanyagokat, adagolókat, szelepeket és automatizálási rendszereket.  

Bővebb	információért	írjon	a	solder@nordsonefd.com címre.

mailto:solder@nordsonefd.com
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Világszerte több ezer autóipari gyártó megbízható partnereként, 
továbbá	több	mint	40	országban	jelen	lévő	irodáival	a	Nordson	
EFD	globális	csapata	tapasztalt	telephelyi	műszaki	támogatást	
tud	nyújtani,	és	javaslatokat	tesz	a	leginkább	kihívást	jelentő	
adagolási feladatok megoldására. 
Az alábbiakban csupán egy rövid listát közlünk arról a 
számtalan alkalmazásról, amelyeknél kimagasló adagolási 
megoldásokat nyújtunk. 

Karosszéria rendszer komponensei
Tengelyek
	 •	Csavarok	ragasztása	

Fékek 
	 •	Furatok	kenése	a	dugattyúk	behelyezése	előtt
	 •		Tinta	szórása	az	alumínium	csövekre	az	elfogadva/elutasítva	

jelzéshez
	 •		CA	felvitele	a	gumitömlő	védők	és	a	tömlők	

összeragasztásához
	 •		Fék-,	gáz	és	motorháztető	nyitó	bowdenek	kenése
	 •		Réz	forrasztó	paszta	felvitele	acél	szerelvényekre
	 •		UV	kötésű	ragasztó	felvitele	a	tömítő	csatlakozókra	

Hajtáslánc 
	 •	RTV	felvitele	a	meghajtás	vibráció-szabályozására

Keret és felfüggesztés 
	 •	CA	felvitele	a	lengéscsillapító	komponensekre
	 •	Anaerobok	felvitele	a	rugóstagokra
	 •	RTV	felvitele	a	vonóhorog	takaró	ragasztásához

Kormányzás 
	 •		Forrasztó	paszta	felvitele	az	automatikus	szervokormány	

csövekre
	 •		Zsír	felvitele	a	csapágyakra
	 •		Ragasztók	felvitele	a	gumi	komponensekre

Kerekek és dísztárcsák
	 •	Tinta	szórása	az	abroncsokra	minőségellenőrzési	célra

Külső	rendszerek	és	komponensek
Karosszéria elemek
	 •		Zsír	és	CA	felvitele	a	napfénytető	szerkezetre

Karosszéria panelek
	 •		Zsír vagy olaj felvitele az ajtókilincsekre
	 •		Zsír felvitele a csomagtartó zárszerkezetre

Lökhárítók
	 •		Jelölőtinta	szórása	az	elfogadva/elutasítva	jelzéshez

Rácsok
	 •		RTV	felvitele	a	fényvisszaverő	embléma	és	a	rács	

összeragasztásához
	 •		Védőfesték	felvitele	a	rács	peremére

Díszítő	szegély
	 •		Króm	szegélyen	lévő	mélyedések	kitöltése	festékkel
 

Ablaktörlők,	ablak	panelek	és	ablak	tömítések
	 •		CA	felvitele	az	ajtó-	és	ablaktömítésre
	 •		Primerek	szórása	az	ablaktömítés	gumiprofiljára
	 •		Ragasztók	szórása	a	háromszög	ablakoknál

Belső	rendszerek	és	komponensek	
Tetőkárpit	és	padlóburkolatok
	 •		Habszivacs	tartóblokkok	ragasztása	a	tetőkárpit	panelekre

Utasfülke
	 •		Ragasztó	felvitele	a	műanyag	karosszéria	szegélyek	

felragasztásához
	 •		Zsír	felvitele	a	kesztyűtartó	teleszkópjának	hengerére

Ülések
	 •		Zsír	szórása	az	ülésállítás	fémszerkezeteire
	 •		Csavarrögzítő	felvitele	a	menetvédő	anyákra	és	csavarokra
	 •		Zsír	szórása	a	komponensek	vezérorsóira
	 •		Zsír	felvitele	a	forgási	pontokra	és	fogaskerék	fogakra

HVAC rendszerek 
Légkondicionáló rendszerek
	 •		Szilikonolaj	szórása	az	AC	blokk	kis	nyílásaiba
	 •		Forrasztó	paszta	felvitele	az	AC	komponensek	tömítéseire
	 •		Forrasztó	paszta	és	folyasztószer	felvitele	az	alumínium	

csövekre
	 •		CA	felvitele	a	klímavezérlő	rendszerek	tömítéséhez
	 •		Zsír	felvitele	a	fogaskerekekre	és	sínekre
	 •		Korrozív	folyasztószer	felvitele	az	AC	elemekre
	 •		Zsír	felvitele	az	AC	csatornák	aktuátor	tengelyeire

Radiátorok	és	hőcserélők
	 •		Kenőolaj	felvitele	a	fűtőradiátorokat	előállító	lemezbordázó	gépre

Hajtáslánc rendszerek és komponensek 
Levegő	indukciója
	 •		Epoxi	felvitele	a	kondenzátorok	köré

Motor és motorkomponensek
	 •		RTV	felvitele	az	FHP	motorok	mélyedéseibe
	 •		Zsír	felvitele	az	indítómotorokra	és	generátorokra
	 •		Forrasztó	paszta	felvitele	az	indítómotorokra	és	generátorokra
	 •		Zsír	és	tömítőanyagok	felvitele	a	villanymotor	burkolatra
	 •		Ragasztók	felvitele	a	villanymotor	burkolatra
	 •		Kenőanyag	szórása	a	szívócsövekbe
	 •		Viaszos	kenőanyag	felvitele	a	motor	főtengely	tömítéseire
	 •		Festék/tinta	szórása	a	motor	alkatrészeinek	azonosítására
	 •		Anaerobok	felvitele	a	burkolólemez	ászokcsavarjaira
	 •		Cianoakrilát	felvitele	a	motor	tömlőszerkezeteire

Hidraulika szivattyú
	 •		Tömítőanyag	felvitele	a	hidraulika	szivattyú	varrataira

Autóipari folyadék megoldások

Folyadék alkalmazások 
alkatrészek szerint
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Üzemanyagrendszerek
	 •		Tömítőanyagok	felvitele	az	üzemanyag	befecskendezésre	és	

üzemanyag szivattyúkra
	 •		Az	üzemanyag	befecskendezés	és	üzemanyag	szivattyúk	kenése
	 •		Forrasztó	paszta	felvitele	az	üzemanyag	befecskendező	

szerkezetre
	 •		Forrasztó	paszta	felvitele	az	üzemanyag	szivattyúkra	és	

üzemanyagcsövekre
	 •		Forrasztó	paszta	felvitele	a	fék-/szervokormány	csövekre
	 •		Tömítőanyagok	felvitele	az	üzemanyag	kupak	szellőzőjére
	 •		Ragasztó	tömítőanyag	felvitele	az	üzemanyagrendszer	

merevcsövére
	 •		Festék	felvitele	a	fojtószelepház	szerkezet	csavarjára
	 •		CA	felvitele	a	gumitömlő	védők	és	a	tömlők	összeragasztásához
	 •		Anaerobok	felvitele	a	szűrőszerkezetek	ragasztásához

Sebességváltók
	 •		Tömítés	felvitele	az	automata	sebességváltó-házra
	 •		Tömítőanyag	felvitele	a	sebességváltó-ház	nyílásaira
	 •		Cianoakrilát	felvitele	a	vezérműtengelyre
	 •		Zsír	felvitele	a	tengelykapcsoló	aktuátor	komponenseire
	 •		Ventilátor	meghajtótengely	csapágyainak	feltöltése	zsírral
	 •		Festék	szórása	a	meghajtótengely	jelölésére

Elektromos, elektronikus rendszerek és 
komponensek
Elektronika (általános)
	 •		Forrasztások	felvitele	a	csatlakozókra
	 •		UV-re/nedvességre	kötő	ragasztók	felvitele	az	utánfutó	csatlakozóra
	 •		Elektronikus	komponensek	kiöntése	UV	kötésű	szilikonnal
	 •		Epoxi	felvitele	csatlakozók	kiöntéséhez
	 •		Folyasztószer	és	forrasztómaszk	felvitele	nyomtatott	áramkörökre
	 •		Hővezető	zsír	felvitele	termosztát	integrált	áramkörére
	 •		Automata	sebességváltó	nyomás	jelátalakítóin	lévő	ellenállások	

forrasztása
	 •		Vezeték	érintkezők	bevonása	epoxival

Vezérlő	kapcsolók
	 •		Zsír	felvitele	kapcsolókra
	 •		Epoxi	felvitele	elektronikus	vezérlőmodulok	tömítésére

Vezető	tájékoztatása	és	műszercsoportok
	 •		Elektromosan	vezetőképes	zsír	felvitele	a	műszercsoport	

érintkezőire

Villanymotorok
	 •		Zsír	felvitele	az	ablaktörlő	motor	végzáró	kupakjára
	 •		Ablaktörlő	motorok	kiöntése	UV	kötésű	szilikonnal

Gyújtás- és indítórendszerek
	 •		Az	automata	elektronikus	gyújtás	modul	komponenseinek	

forrasztása
	 •		Epoxi,	RTV	és	forrasztó	paszta	felvitele	a	feszültségszabályozókra
	 •		Epoxi,	RTV	és	forrasztó	paszta	felvitele	a	kondenzátorokra
	 •		Epoxi,	RTV	és	forrasztó	paszta	felvitele	a	gyújtásrendszerekre
	 •		Epoxi,	RTV	és	forrasztó	paszta	felvitele	az	áramkörökre
	 •		Tömítőanyag	és	folyasztószer	felvitele	a	gyújtás	modul	érzékelőire
	 •		Szilikonzsír	felvitele	a	gyújtáskábel	törésgátlóira
 

Világítás és fényszórók
	 •		Tömítőanyag	felvitele	a	lámpaszerkezetekre
	 •		Gumi	tömítés	ragasztása	a	fényszóró	szerkezetre
	 •		Forrasztó	paszta	felvitele	a	fényszóró	szerkezetre

Érzékelők,	relék	és	szabályozók
	 •		Ragasztó	felvitele	a	blokkolásgátló	érzékelő	vezetékére
	 •		Epoxi	és	egyenletes	bevonat	felvitele	az	érzékelőkre
	 •		Hysol	felvitele	vezérlés	érzékelőre
	 •		UV	kötésű	ragasztó	felvitele	az	üzemanyag	érzékelő	mágnes	

vezetékeire
	 •		Epoxi	felvitele	elektronikai	alkatrészek	bevonására
	 •		Epoxi	felvitele	érzékelők,	pl.	gázpedál	érzékelő	kiöntéséhez
	 •		Műanyag	ragasztó	pontszerű	felvitele	vákuum	érzékelőkre

Vezetékek és vezetékköteg csatlakozók
	 •		Zsír	felvitele	vezetékkötegekre
	 •		RTV	felvitele	vezetékköteg	csatlakozók	tömítéséhez

Többfunkciós rendszerek és komponensek
Rögzítők
	 •		Tömítőanyagok	felvitele	anyákra,	csavarokra	és	szegecsekre
	 •		Csavarrögzítők	felvitele	anyákra,	csavarokra	és	szegecsekre
	 •		Berágódás	elleni	bevonatok	felvitele	anyákra,	csavarokra	és	

szegecsekre
	 •		Tapadásmentes	bevonatok	felvitele	anyákra,	csavarokra	és	

szegecsekre

Szűrők
	 •		Tömítőanyag	felvitele	az	olajszűrőre
	 •		Hengeres	szűrő	alkatrészeinek	szórása

Tömítések
	 •		Ragasztó	felvitele	a	tömítések	és	műanyag	alkatrészek	

összeragasztásához
	 •		CA	pontszerű	felvitele	a	motorháztető	tömítő	gumi	

felragasztásához

Tömlők	és	szíjak
	 •		CA	felvitele	a	gumitömlő	védők	és	a	tömlők	összeragasztásához

Bowdenek
	 •		Zsír	felvitele	a	gumigyűrűkre
	 •		Fék-,	gáz	és	motorháztető	nyitó	bowdenek	kenése

Tükrök
	 •		Zsír	szórása	a	tükörszerkezet	forgási	pontjaira
	 •		Epoxi	felvitele	a	tükörlap	köré
	 •		UV	kötésű	ragasztó	felvitele	a	tükör	nyílásainak	tömítésére
	 •		RTV	felvitele	az	üveg	megtartásához	a	műanyag	burkolatban
	 •		Cianoakrilátok	felvitele	a	tükörszerkezetre

Mágnesszelepek
	 •		Epoxi,	forrasztó	paszta	és	tömítőanyagok	felvitele	a	

mágnesszelepekre

Autóipari folyadék megoldások

Folyadék alkalmazások 
alkatrészek szerint



10

A	Nordson	EFD	1963	óra	a	legkiválóbb	minőségű	termékeket	
és ügyféltámogatást nyújtja, és a precíziós adagolás minden 
egyes általunk fejlesztett termékében megtalálható az 
alkalmazásukkal kapcsolatos alapos tudás.

Az autóipari gyártók számára az EFD innovatív adagolás 
technológiája javíthatja a gyártási folyamatokat, valamint jobb 
szabályozottságot és költséghatékonyságot biztosíthat, miközben 
általánosan	javul	a	termékminőség	és	a	termelékenység.

Anyagok megtakarítása 
Az	eltérő	anyagok	ragasztásához	és	külső	behatásoknak	kitett	
alkatrészek	tömítéséhez	szükséges	nagyteljesítményű	anyagok	
többsége drága, ami miatt a hulladékcsökkentés fontos 
szempont. Mivel az autóipari termékeket nagy számban állítják 
elő,	az	alkatrészenkénti	kis	költségcsökkentések	is	jelentős	
megtakarítást eredményezhetnek.

•	Csökkentse	az	anyagveszteséget	legalább	50	százalékkal

•		Ha	minél	jobban	kiürülnek	az	anyagok	tárolóedényei,	azzal	
csökken a váltásoknál a hulladék mennyisége

•		A	zárt	rendszer	csökkenti	a	hulladék	mennyiségét,	mivel	
minimálisra	csökken	az	anyagok	idő	előtti	megkötése

•		Jelentősen	kevesebb	hibás	termék,	amivel	megtakarítható	a	
hibás	termékek	előállításához	felhasznált	anyag

Jobb	minőség		
A Nordson EFD folyadékadagoló rendszerei szilikonmentes 
létesítményekben	készülnek	kiváló	minőségű	alapanyagokból,	
és	arra	terveztük	őket,	hogy	minél	egyenletesebb	és	precízebb	
módon adagolják a folyadékokat. Ezzel csökken a hibás 
termékek	és	átdolgozások	miatti	munkaidő,	így	a	teljes	
üzemeltetési	költség	is,	miközben	javul	a	termékminőség.

Termelékenységi	előnyök
A	gyorsabb	és	egyenletesebb	adagolásnak	köszönhetően	az	
operátorok	és	összeszerelő	gépek	jellemzően	több	alkatrészt	
állítanak	elő	óránként.	Továbbá	az	EFD	rendszereknek	
köszönhető	precízebb	alkalmazással	csökken	a	takarításhoz	
kapcsolódó	munkaidő	és	költség,	ezáltal	tovább	javul	a	
termelékenység. 

Autóipari megoldások

Miért a Nordson EFD?



11

Autóipari megoldások

Hasznos információk

Szakértői	javaslatok	
A legtöbb Nordson EFD folyadékadagolási szakember legalább 10 éves 
tapasztalattal	segíti	ügyfeleinket	a	legmegfelelőbb	adagolási	megoldás	
megtalálásában.
Kérjük hívja a +36 70 63 20 300-as telefonszámot, vagy írjon emailt a 
hungary@nordsonefd.com–ra	szakértői	tanácsadásért!

CAD modellek keresése 
Könnyen	megtalálhatja	az	EFD	szelepek,	vezérlők,	adagolótűk,	tartályok,	
alkatrészek, szerelvények 3D és 2D CAD modelljét itt: 
3D�Content�Central 

Alkalmazási videók 
Látogasson el videó galériánkba, hogy hozzáférhessen több mint 100 
alkalmazás,	és	egyéb	promóciós	videóinkhoz!	Tekintse	meg,	hogyan	működnek	
az EFD adagolók és érintésmentes szelepek a valóságban.
Video�galéria

Szelep kiválasztási segédlet 
Találja	meg	könnyedén	az	alkalmazásához	illeszkedő	szelepeket	a	folyadék	
típus segítségével, ismerje meg a Nordson EFD által biztosított adagolási 
megoldások	széles	választékát!	
Szelepek�applikáció�szerint 

Applikáció tesztelés 
Kérjen alkalmazási tesztet az ön által használt folyadékkal és alkatrészeivel, 
hogy	meggyőződjön	az	Ön	és	ügyfele	számára	a	legmegfelelőbb	megoldásról.	
Kérjük	töltse	ki	az	alábbi	űrlapot:	
Igényeljen�tesztet 

Könnyű	cikkszám	keresés	
Találja	meg	könnyen	az	EFD	szelepek	és	vezérlők	3D	és	2D	CAD	modelljeit.	
Könnyen kereshet digitális katalógusunkban, amelyben a termékeket 
cikkszámok és kulcsszavak alapján is keresheti. 
Digitális�katalógus

mailto:mailto:hungary%40nordsonefd.com?subject=
http://www.3dcontentcentral.com/parts/supplier/EFD,-Inc.aspx
http://www.nordson.com/en/divisions/efd/resource-center/video-gallery
http://www.nordson.com/-/media/Files/Nordson/efd/Products/Other/Valves/Nordson_EFD_Valve_Selection_Guide.pdf?la=en
http://www.nordson.com/hu-HU/divisions/efd/contact-us/applications-testing-request
http://catalogs.nordsonefd.com
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A	Nordson	EFD	tapasztalt	termék	alkalmazási	szakértőkből	álló	

globális hálózata az Ön rendelkezésére áll, hogy megvizsgálják 

az	adagolási	feladatát,	és	a	műszaki	követelményeknek	és	

költségvetésnek	megfelelő	rendszert	javasoljanak	Önnek.

Kérjen konzultációt telefonon vagy e-mailben.

+36 70 63 20 300

hungary@nordsonefd.com

www.nordsonefd.com/recommendations

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérjen további információkat

Autóipari megoldások

mailto:hungary%40nordsonefd.com?subject=
http://www.nordson.com/hu-HU/divisions/efd/contact-us/equipment-recommendations
https://www.youtube.com/user/efdinc
https://twitter.com/nordsonefd
https://plus.google.com/111549937807173482428
https://www.linkedin.com/company/nordson-efd


A több mint 40 országban megtalálható 
Nordson EFD értékesítők címéért látogasson 
el a www.nordsonefd.com/hu Web oldalra.

Magyarország 
+36 70 63 20 300 
hungary@nordsonefd.com 
Kollégáink telefonszámait a 
www.nordsonefd.com/Hungary oldalon találják

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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