
Behaal de grootste productiezekerheid dankzij 
Nordson’s ultracompacte technologie

In 2015 besliste Salop Powder Coating 
Ltd. in het Verenigd Koninkrijk om te inves-
teren in een poedercoatstraat. Zo konden 
ze nieuwe klanten in nieuwe markten aan-
trekken en de manier veranderen waarop 
het bedrijf zaken deed. Om competitief te 
zijn was het voor hen belangrijk om te in-
vesteren in technologie die procesbeheer-
sing, de grootste machinebeschikbaar-
heid en efficiëntie bij het gebruik biedt.

“De technische kenmerken van de 
Nordson Colormax³ spuitcabine en de 
Spectrum HD Powder Feed Centre zijn 
precies wat we nodig hebben voor ons 
bedrijf om efficiënter te zijn. Het kuisen 
van het poedervoorraadvat gebeurt 
automatisch, vereist geen andere vaten 
en alle interne oppervlaktes zijn duidelijk 
zichtbaar na het verwisselen van kleuren. 
Daardoor kunnen we met grote zeker-
heid vertrouwen op de kwaliteit,” legt 
Christopher Greenough, een directielid 
van Salop uit. 

Andrew Emmerson (foto onder) van 
Salop voegt toe dat “de Nordson HDLV 
poedertransportpompen vijf dagen per 
week en 10 uur per dag gebruikt worden.  
Sinds hun installatie in 2015 moesten 
we slechts één knijpventiel in een van de 
HDLV transportpompen vervangen.  Ze 
zijn dus meer dan 4.000 uur operationeel 
zonder onderhoud!”.

Van manueel poedercoaten  
naar een geautomatiseerd 
coating-systeem.
Andrew Simpox (foto boven), de ver-
antwoordelijke van de verffabriek van 
Secal Ltd in Telford (UK), een bedrijf 
dat actief is in precisie plaatbewerking, 
legt uit: “onze verfinstallatie die in 2015 
gebouwd werd, maakt het een plezier 
om ’s morgens op kantoor te komen.  Ze 
maakt het hele proces veel efficiënter, 
ze is veel eenvoudiger te bedienen en de 
afwerking is meer uniform én van een 
hogere kwaliteit”. 

Onderhoudsvrij werken
Karolina Szwugier (foto rechts), kwa-
liteitsingenieur bij Secal Ltd. voegt toe 
dat “in de 23 maanden dat het systeem 
operationeel is, heeft het nooit gefaald 
en was er een geen onderhoudstijd of 
een reserveonderdeel voor de verf-

pomp nodig.  De Nordson HD installatie 
bespaart ons geld, maakt ons productie-
ver en geeft ons volledige productiebe-
trouwbaarheid”. 

Voor meer informatie  
kan u terecht op 

www.nordson.com/hdlv  

Publirepor tage

Voor vele maakbedrijven blijven ‘lean processes’ een belangrijke focus: werken met een minimum aan grondstoffen, afval en 
het opnieuw bewerken vermijden, gebruik maken van automatisering om de productiviteit te verhogen, downtime te vermijden 
en de operationele kosten te beperken. 
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