REMIX S.A.
Program produkcji
i dostaw

O firmie
Jesteśmy jedną z czołowych firm w Polsce produkującą wysokiej jakości urządzenia do obróbki cieplnej metali, piece
topialne i cynkownicze. Istniejemy na rynku od 1990 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dążeniu do spełniania
oczekiwań klientów udało nam się zdobyć ich zaufanie zarówno w kraju jak i za granicą. Wśród naszych klientów znajdą
Państwo wiele krajowych i światowych firm kluczowych sektorów gospodarki. Obecnie dostarczamy urządzenia dla
przemysłu m.in.: maszynowego, samochodowego, zbrojeniowego, odlewniczego, cynkowniczego.
W 2012 roku firma REMIX S.A. podpisała umowę z amerykańską firmą AFCHolcroft o kooperacji technicznej (licencje i know-how) i handlowej na mocy której
REMIX S.A. zostałwyłącznym partnerem firmy AFC-Holcroft na Europę.
Dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze pracowniczej systematycznie podnosimy
jakość naszych wyrobów. We własnym dziale konstrukcyjny wykonujemy projekty
urządzeń, tworzymy prototypy wdrażając nowatorskie rozwiązania. Posiadmy
certyfikat EN ISO 9001:2000.
OFERTA:
Urządzenia do obróbki cieplnej
i cieplno-chemicznej metali:
linie technologiczne na bazie pieców:
Sealed Quench, wgłębnych, przelotowych
linie technologiczne do patentowania drutu
piece komorowe przystosowane do pracy
w atmosferach ochronnych i atmosferze powietrza
piece z wysuwnym trzonem
piece wgłębne
piece kołpakowe
piece przelotowe ( taśmowe, rolkowe)
piece z obrotowym trzonem
piece z poziomą retortą
piece przepychowe
piece muflowe
piece do obróbki cieplnej aluminium
piece próżniowe
Urządzenia towarzyszące
urządzenia załadowczo-wyładowcze
urządzenia myjące i suszące
urządzenia do wytwarzania atmosfer
wanny hartownicze
urządzenia do rafinacji stopów odlewniczych

Piece komorowe
Procesy:
nagrzewanie do hartowania
odpuszczanie po hartowaniu
wyżarzanie
nagrzewanie
przed obróbką plastyczną
Temperatura pracy:
650oC - 1000oC
Masa wsadu:
100 - 1000 kg

Linie do cynkowania ogniowego
linie na bazie pieców z wanną stalową do cynkowania
niskotemperaturowego
piece wannowe z wanną ceramiczną
Piece topialne i pogrzewcze
piece tyglowe (stacjonarne i przechylne)
piece wannowe, szybowo-wannowe
Pompy ciepła
powietrzne pompy ciełpa
Serwis, remonty i modernizacje
uruchomienia urządzeń u klienta
remonty i modernizacje izolacji cieplnej
remonty i modernizacje systemów grzejnych
remonty i modernizacje szaf sterowniczych
zmiana układów sterowania
okresowe przeglądy i serwis urządzeń
Części zamienne
elementy grzejne (z drutu oporowego, z taśmy, sylitowe i inne)
tygle i akcesoria odlewnicze
oprzyrządowanie odlewane
(tace, płyty denne, prowadnice, tory rolkowe itd.)
kosze spawane na wsad
retorty i pokrywy stosowane w piecach wgłębnych
materiały ceramiczne (maty, płyty, prostki)

Linie technologiczne na bazie pieców komorowych typu SQ
Procesy:
nawęglanie
gazowe
węgloazotowanie
gazowe
nagrzewanie
do hartowania
wyżarzanie
Temperatura pracy:
650oC - 1000oC
Masa wsadu:
200 - 1200 kg

generator atmosfery

Piece z wysuwnym trzonem
Procesy:
wyżarzanie
podgrzewanie przed hartowaniem
Temperatura pracy: do 1000oC
System grzejny: elektryczny lub gazowy

Sealed Quench na licencji AFC-Holcroft

Piece muflowe
Procesy:
nawęglanie
wyżarzanie
odpuszczanie
azotowanie
niskotemperaturowe
Temperatura pracy:
600oC - 1100oC
Masa wsadu:
20 - 100 kg

Piece wgłębne
Procesy:
nawęglanie
azotowanie
wyżarzanie
odpuszczanie
Temperatura pracy:
o
o
600 C - 1000 C
Masa wsadu:
120 - 1500 kg

Piece z poziomą retortą
Procesy:
azotowanie
węgloazotowanie
wyżarzanie
Temperatura pracy:
o
o
560 C - 700 C
Masa wsadu:
do 1000 kg

Piece taśmowe
Procesy:
nawęglanie
węgloazotowanie
nagrzewanie do hartowania
wyżarzanie
odpuszczanie
Temperatura pracy: 200oC - 960oC
Szerokość taśmy: 100 - 1000 mm

Urządzenia towarzyszące
urządzenia załadowczo - wyładowcze
urządzenia myjące i suszące
wanny hartownicze
generatory do wytwarzania atmosfer
windy i przenośniki
urządzenia do rafinacji stopów odlewniczych

Piece tyglowe
Z zależności od potrzeb klientów oferujemy
piece tyglowe przechylne i stacjonarne.
Przeznaczenie:
topienie
przetrzymywanie
Rodzaj wsadu:
aluminium, miedź, srebro
cynk, cyna i inne
System grzejny:
elektryczny
gazowy
olej opałowy

Masa wsadu:
do 1200 kg dla stopów miedzi
do 1000 kg dla stopów aluminium
Maksymalna temperatura w tyglu:
do 1450oC dla stopów miedzi
do 1250oC dla stopów aluminium

Piece wannowe
Przeznaczenie:
topienie aluminium
przetrzymywanie ciekłego aluminium
System grzejny:
elektryczny
gazowy
Masa wsadu:
od 300 do 8000 kg stopów aluminium
Maksymalna temperatura
w komorze grzejnej: do 1100oC

Piece do obróbki cieplnej aluminium
W zależności od potrzeb klienta do obróbki
cieplnej odlewów mogą być stosowane:
piece komorowe
piece przelotowe
linie technologiczne do pracy ciągłej
Procesy:
przesycanie
starzenie
System grzejny:
elektryczny
gazowy
Temperatura pracy: od 200oC do 600oC
Masa wsadu:
od 500 do 10000 kg stopów aluminium

Linie do cynkowania ogniowego
Piece
z wannami stalowymi
Przeznaczenie:
cynkowanie ogniowe
niskotemperaturowe
Pojemność robocza wanny:
do 350 ton
Maksymalna temperatura
w kąpieli cynkowej:
460oC
Wydajność wanny
(przy cynkowaniu):
do 8 ton/h
System grzejny:
elektryczny lub gazowy

Piece z wannami ceramicznymi
Przeznaczenie:
cynkowanie ogniowe wysokotemperaturowe
Pojemność robocza wanny:
do 100 ton
Maksymalna temperatura
w kąpieli cynkowej:
600oC
Wydajność wanny
(przy cynkowaniu):
do 2 ton/h
System grzejny:
elektryczny
lub gazowy

Serwis, remonty i modernizacje
Uruchomienia urządzeń u klienta
Modernizacje i remonty urządzeń zarówno
własnej produkcji jak i urządzeń innych
producentów:
wymiana wymurowania (izolacji cieplnej)
wymiana elementów grzejnych
remonty i modernizacje systemów grzejnych
remonty i modernizacje szaf sterowniczych
zmiana układów sterowania
Okresowe przeglądy i serwis urządzeń
Remonty i modernizacje urządzeń pod kątem
spełniania norm bezpieczeństwa

Tygle i inne akcesoria odlewnicze
Tygle do topienia metali:
grafitowe - uniwersalne
z węglika krzemu SiC (X)
- przeznaczone do pieców o dużej mocy
z węglika krzemu SiC (XO)
- tygle z dodatkową warstwą ochronną
odporną na bezpośrednie działanie płomienia

Akcesoria odlewnicze:
osłony czujników temperatury
lance do odgazowywania
podstawy pod tygle
łyżki do czerpania ciekłych metali
pokrywy tygli
kadzie oraz termosy do przewożenia
ciekłego metalu

Części zamienne
elementy grzejne (z drutu oporowego,
taśmy oporowej, sylitowe, rurkowe)
wkłady grzejne do rur promieniujących
oprzyrządowanie odlewane: tace,
płyty denne, prowadnice, tory rolkowe,
wirniki mieszarek atmosfery
retorty i pokrywy stosowane
w piecach wgłębnych.
mufle
kosze spawane na wsad
czujniki temperatury
materiały ceramiczne: maty,
płyty, prostki, zaprawy

Zakład Utrzymania Ruchu w Gorzycach
39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52
tel. +48 15 644 68 64
fax +48 15 644 68 64 wew. 15
e-mail: zur@remixsa.pl
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