
Este încă o inovaţie lansată de Chem-Trend.  
Dacă sunteţi interesat de HERA™ sau de oricare dintre soluţiile noastre inovatoare, contactaţi-ne astăzi.

RO.CHEMTREND.COM/CONTACT/

Un salt uriaș în ceea ce privește eficienţa, 
productivitatea și sustenabilitatea.

CE ESTE ACESTA.
Agentul nostru de demulare de înaltă eficienţă (HERA™) 
reprezintă o inovaţie cu aplicare prin micro-pulverizare, 
care oferă nenumărate avantaje faţă de agenţii de demulare 
tradiţionali. Conceput pentru a utiliza mult mai puţin agent de 
demulare pentru a obţine un rezultat similar sau îmbunătăţit, 
el reprezintă o inovaţie cu implicaţii majore pentru 
productivitate, eficienţă și sustenabilitate. De asemenea, 
HERA™ le permite companiilor din domeniul turnării sub 
presiune să își modifice metoda și echipamentele de aplicare 
a agentului de demulare, în scopul optimizării procesului.

Nu este o modificare a produsului. Mai degrabă, este o 
mentalitate cu totul nouă cu privire la posibilităţile agentului 
de demulare în turnarea sub presiune: mai eficient, mai curat 
și mai capabil.

CE REZOLVĂ ACESTA.
HERA™ ajută la o schimbare revoluţionară a modului în 
care sunt utilizaţi agenţii de demulare și a modului în care 
sunt gestionaţi. Există multe avantaje în privinţa duratei de 

viaţă a echipamentelor și a sustenabilităţii. Prin utilizarea 
unei cantităţi mult mai reduse de agent de demulare pentru 
obţinerea unui rezultat similar sau mai bun, HERA™ rezolvă 
o multitudine de provocări cu o singură inovaţie.

Ca tehnologie revoluţionară, HERA™ necesită cheltuieli de 
investiţii în avans pentru echipamente noi. Cu toate acestea, 
nenumăratele îmbunătăţiri compensează mult mai mult 
investiţia necesară pentru modernizare.

IMPACTUL.
Cu HERA™, îmbunătăţirea se poate observa într-o mare 
varietate de domenii, inclusiv:

• Utilizarea unei cantităţi mai reduse de produs, ceea ce 
conduce la mai puţine deșeuri

• O durată de viaţă prelungită a matriţei prin reducerea 
șocului termic

• O aplicare eficientă a pulverizării, dintr-o singură poziţie
• Reducerea utilizării aerului tehnologic
• O fiabilitate îmbunătăţită a procesului

Noi putem să oferim toate aceste îmbunătăţiri și în același 
timp să obţinem un avantaj economic faţă de agenţii de 
demulare tradiţionali.
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