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BvL korfwasinstallatie

BvL industriele reinigingsmachines

Voor uw loonwerk

BvL Oberflächentechnik GmbH ontwerpt en bouwt premium kwaliteit wasmachines,
zowel standaard als op maat gemaakt. Steeds gebaseerd op een milieuvriendelijk,
waterig reinigingsproces. Zowel voor de eenvoudigste klussen maar steeds vaker voor
de meest gecompliceerde reinigingsprocessen met zeer hoge reinheidseisen staan we
met BvL voor u klaar. Aan de hand van een uitvoerige analyse van de onderdelen en
uw eisen geven we u steeds een deskundig advies. Voor de machine, maar ook voor
het proces en de controle.

U kunt uw onderdelen bij ons laten stralen, trommelen of reinigen. Ofwel uitbesteden bij de bron.

BvL draaitafelinstallatie

Het leveringsprogramma omvat onder andere:
- Dompelspoelmachines
- Sproeiwascabines (bovenladers en voorladers)
- Korf wasinstallaties (dompelen en sproeien voor intensieve reiniging)
- Hoge druk reiniging (tot 3000 bar) met robot
- Wastunnels
- Wasmachines voor zeer grote en zware onderdelen
- Specials

Teknox sproeiwasmachine

Oberfläche ntechnik

Finishing Technology

Advies, procesbegeleiding en service
De Ploeg Techniek beschikt over een jarenlange ervaring op het
gebied van stralen, trommelen en reinigen. We beschikken over
een eigen proefstation en loonwerk-afdeling waar we u graag
een demonstratie geven met uw onderdelen.
In goed overleg met onze partners kunnen we u steeds van een
professioneel advies voorzien. Voor meer informatie verwijzen
we u ook graag naar hun websites.
En last but not least: onze ervaren servicedienst zorgt voor
onderhoud en technische ondersteuning. Kortom: alles uit één
hand.
Vele jaren ervaring staan borg voor een goed advies

Testcentrum annex loonwerkafdeling

Teknox sproeiwasmachines
Teknox uit het Italiaanse Bologna produceert sinds 1967 een uitgebreide lijn
sproeiwascabines van een goede kwaliteit tegen een zeer gunstige prijs.

Stockmeier Chemie reinigingsmiddelen
Stockmeier Chemie GmbH behoort tot de top in Europa en produceert een reeks
van milieuvriendelijke en uiterst effectieve reinigingsmiddelen.
Voor een maximaal resultaat, een constante kwaliteit en een lange levensduur.
Stockmeier reinigingsmiddelen

Metallform waskorven
Om onderdelen goed te kunnen reinigen moeten ze liefst van alle kanten goed
aangestraald kunnen worden. Om dit mogelijk te maken leveren we met Metallform
GmbH een fraai programma rvs waskorven. Hierin kunnen de onderdelen op een zo
efficiënt mogelijke manier geplaatst en aansluitend gereinigd worden.

Metallform waskorven
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Straaltechnieken

Straalmiddelen

Trommelontbramen

Het AGTOS programma bestaat o.a. uit:
-

Werpstralen

Muldenbandinstallaties
Hangbaaninstallaties
Rollenbanen
Draadgaasbandinstallaties
Draaitafels
Specials
Filtersystemen
Laad- en lossystemen, transportsystemen
Reservedelen voor vrijwel alle merken

AGTOS werpstraalinstallaties

Agtos hangbaan

Reservedelen

Cogeim Europe is al jarenlang een toonaangevend bedrijf in het produceren van
werpstraalmachines en biedt al ruim 40 jaar technologische oplossingen voor
bedrijven op het gebied van oppervlaktebehandeling. Hun werpstraalmachines zijn
geschikt voor intensieve toepassingen waarbij hoge betrouwbaarheid en
consistente prestaties belangrijk zijn.

ERBA is een van ’s-werelds grootste fabrikanten van
trommelontbraammachines. ERBA ontwerpt en bouwt
kwalitatief hoogwaardige installaties tegen een
verrassend lage prijs.

OTEC precisiefinish

OTEC Präzisionsfinish GmbH produceert vooral high-tech
trommelmachines waarmee zeer hoogwaardige finishes
bereikt kunnen worden. Met hun centrifugaalslijpmachines
en hun streamfinishing technologie laten ze ook uw onderdelen er perfect uitzien. Dat geldt ook voor uw 3D-geprinte
delen (AM = Additive Manufactoring).

Rechte vibrator

Bestaande machines kunnen we moderniseren, verder automatiseren en qua
proces optimaliseren.
Daarmee kan uw bestaande machine weer jaren langer mee.
We voeren graag een kosteloze analyse voor u uit.

Het programma omvat onder andere de volgende mogelijkheden:
-

Rondvibratoren met een geïntegreerd separeerzeef

-

Rechte vibratoren waarmee u ook langere producten kunnen trommelen

-

Centrifugaalslijpmachines voor zeer korte procestijden

MHG persluchtstraalcabines

-

Streamfinish installaties

MHG Strahlanlagen GmbH ontwerpt en bouwt premium kwaliteit straalcabines,
zowel standaard als op klantspecificaties. Hun focus is vooral gericht op het
professioneel gebruik waar een goede kwaliteit gewenst is. Dit komt vooral tot
uiting in het gebruiksgemak, de goede stofafzuiging en de lange levensduur.

-

Drogers in diverse varianten

-

Recyclinginstallaties om het afvalwater te zuiveren en te hergebruiken

-

Specials met desgewenst een volledig automatische afloop

Filters, borstels, etc.

Service, onderhoud en reservedelen voor straalmachines

Vapormatt en Vixen natstraalcabines

Vapormatt ontwikkelt en produceert al vele jaren topkwaliteit natstraalinstallaties.
Van handbediend tot volledig geautomatiseerde installaties. Van Vixen leveren we
een aantal standaard cabines tegen een aantrekkelijke prijs.
Natstralen is een speciale straaltechniek waarbij een egale, satijnachtige finish
wordt verkregen. Reinigen en stralen in één bewerking. Veel minder of geen last
meer van achterblijvende straalmiddel- of stofdeeltjes. Ook wordt dit proces steeds
vaker toegepast op rvs delen voor de voedingsmiddelen- en medische industrie.
Er wordt daarmee een gladder en beter tegen bacteriën bestand oppervlak
verkregen. Ook als milieuvriendelijk alternatief voor het beitsen. Vapormatt heeft dit
proces ontwikkeld en op de markt gebracht onder de naam “ Finiblast FoodFinish”.

CONTRACTOR

VAPORMATT

VIXEN

Chips en compounds

De Ploeg Techniek is als een van de weinige aanbieders gespecialiseerd in het onderhoud
van zowel de eigen merken als wel van nagenoeg alle overige merken straalinstallaties.
Met een aantal ervaren en deskundige monteurs en de beschikking over een groot
assortiment reservedelen houden we ook uw straalinstallatie maximaal inzetbaar.

MHG straalcabines

MHG

Centrifugaal slijpmachines

Service en onderhoud

Contracor GmbH bouwt al vele tientallen jaren standaard straalcabines in grote
series voor een aangenaam lage prijs. Prima cabines in het middensegment.

COGEIM

Ons leveringsprogramma omvat nagenoeg alle soorten straalmiddelen. Net als bij
de rest van ons programma werken we alleen samen met premium leveranciers
zoals WINOA (voorheen Wheelabrator-Allevard) en Toscelik op het gebied van de
metallische straalmiddelen, Potters voor de glasparels en Imexco voor het korund.
Steeds met als doel een zo constant mogelijk straalproces tegen marktconforme
prijzen. Uiteraard met een goed advies en procesbegeleiding.

Upgrade bestaande machines

Contracor persluchtstraalcabines

AGTOS

ERBA trommelontbraammachines

In samenwerking met Agtos leveren we reservedelen
voor alle merken straalmachines. Kwaliteit niet minder
dan het origineel, maar veel aangenamer geprijsd.

Cogeim

Vapormatt natstraalcabines

Straalmiddelen

Reservedelen

AGTOS ontwerpt en bouwt topkwaliteit werpstraalmachines, zowel standaard als
op maat gemaakt. Het AGTOS-team bestaat uit straalspecialisten met vele jaren
ervaring hetgeen tot uiting komt in het gebruiksgemak en de lange levensduur van
hun straalinstallaties.

Persluchtstralen

Rondvibrator

Alle soorten straalmiddelen

Samen met onze partners OTEC en Novatech GmbH brengen we
een serie milieuvriendelijke compounds op de markt alsmede een
compleet programma kunststof en keramische chips.

Streamfinishing

Het leveringsprogramma omvat onder andere:

Chips en compounds

WINOA

TOSCELIK

POTTERS

IMEXCO

ERBA

OTEC

-

Keramische chips

-

Kunststof chips

-

Porselein chips

-

Drooggranulaat

-

Compounds

-

Polijstpasta’s

-

Afvalwaterreinigers

NOVATECH

www.deploegtechniek.nl

