extruderului de pe o parte a maşinăriei pe
cealaltă parte într-un timp foarte scurt. Nu
mai este nevoie de demontarea extruderului pentru a putea să fie montat pe cealaltă
parte.", ne-a spus Frank Hofmann, în timp

HOFMANN - proiectat pentru viitor!

Ca producător de top, HOFMANN furnizează tehnologie de marcare a drumurilor
de 60 de ani, din anul 1952.
Gama de produse a companiei cuprinde
o paletă largă de utilaje pentru marcaje orizontale: de la maşini mici controlate
manual şi maşini autopropulsate care pot
fi conduse, la camioane de marcare a drumurilor de diferite dimensiuni, de până la

29 de tone masă totală admisă; maşini de
uscare şi maşini de îndepărtare a marcajelor, dar şi utilaje de topire a materialelor
termoplastice.
La cererea clienţilor, Hofmann poate colabora cu ei şi să elaboreze soluţii aplicate
individual.
Utilizatorii au un avantaj considerabil datorită contactului strâns pe care Hofmann
îl are cu cercetarea şi dezvoltarea dar şi
cu aplicarea în practică a noilor descoperiri
ştiinţifice.
Diverse sisteme de aplicare sunt disponibile pentru vopsele,
plastice spray-abile şi extrudabile în doi
componenţi, precum şi pentru materiale
spray-abile şi extrudabile termoplastice.
În funcţie de tipul materialelor de marcare,
utilajele sunt, de asemenea, disponibile
pentru marcare la presiune joasă sau la
înaltă presiune fără aer.
Beneficii particulare pot fi realizate cu:
• MultiDotLine ® / MultiDotLine ®- Plus-extruder pentru marcaje definite aglomerate,
profile şi simple.

• Spotflex ® -sistem de marcaje aglomerate
• Pompe dozatoare destinate să opereze
în funcţie de urmă
(CONEX ®), menţinând astfel volumul stabilit de material pe metrul liniar, indiferent
de schimbările vitezei de deplasare (AMAKOS ®).
Hofmann oferă consultanţă de specialitate
şi îndrumare clienţilor săi, din momentul
cumpărării până la punerea în funcţiune a
utilajelor, precum şi training oferit utilizatorilor de către inginerii companiei.

ce ne arăta cel mai mare utilaj de la stand.
El ne-a prezentat una dintre noutăţile de
care era foarte mândru, un dispozitiv de
variare a influenţei presiunii. Acesta permite ca, în cazul în care maşina de marcare
îşi schimbă viteza, ritmul trasării liniilor să
se schimbe de asemenea, datorită schimbării presiunii.

Frank Hofmann, Managing Director Hofmann GmbH (centru), împreună cu Bogdan Ionescu,
director Plastidrum (stânga), şi Cristian Surcel, General Manager Crystal Technologies (dreapta)

Sistemele moderne de comunicare şi logistică garantează un service rapid şi aprovizionarea rapidă cu piese de schimb la
nivel mondial.
Frank Hofmann, Managing Directorul firmei germane Hofmann GmbH, este fiul
celui care a întemeiat compania acum
mai bine de o jumătate de secol. El a fost
ghidul nostru la standul Hofmann de la Intertraffic Amsterdam 2012. "Aceasta este
o maşinărie de extrudare termoplastică,
care are un dispozitiv special de mutare a

O altă noutate adusă de companie este
un dispozitiv pentru realizarea liniilor după
profile. "Produce puncte foarte mici din
material în doi componenţi. Toate aceste
puncte sunt spray-ate de la o distanţă mică
şi, ca rezultat, avem o linie punctată.", ne-a
explicat Managing Directorul firmei germane. El ne-a arătat cadrul articulat al noilor
maşini de marcat. "Noi am inventat aceste
maşini cu aproape 45 de ani în urmă şi,
după o pauză foarte lungă, am început să
producem noi modele!".
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