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Virksomhedsbeskrivelse

Siden 1990 har vi arbejdet som en kompetent partner, når det
gælder sikker påføring og holdbare limninger indenfor den moderne industri, og vort markedsorienterede tætte samarbejde med
vore kunder har sikret en konstant udvikling indenfor vore produktområder.
Vort mål er at tilbyde alle vore
limudstyrsprodukter, så de er
kompatible med ledende OEM
leverandører, vi skaber ikke
monopol, vi giver frihed så
vore kunder kan vælge:
– Bedste pris
– Lager i Vejle, adgang til produkter hurtigt når der er behov
for det.
– Hurtig respons, også udenfor
normal kontortid.
– Kvalitet, gode kompatible
produkter.
– Service, det er vor filosofi at
kundens produktion har højeste prioritet, vi tilkaldes også
udenfor normal kontortid.

Tidsbesparelse ved
problemer og haveri.
Lager og værksted i Vejle – og
vi lagerfører ikke blot de mest
forekommende limtyper, reserve- og forbrugsdele – vi har
også nye anlæg og nyrenoverede låne/lejeanlæg til afhjælpning af pludselige akutte
situationer.

Lim-Tech ApS
Industrivej 5
7120 Vejle Ø
Tel.: 75711977
Fax: 75712877
Mail: info@lim-tech.dk
WWW.lim-tech.dk

Vort påføringsudstyr omfatter kompatible påføringsaggregater såvel om reservedele til bestående limpåføringsanlæg både indenfor koldlim og hotmelt, således at vi ikke blot arbejder med nyinstallationer, men også yder service og leverer reservedele til de
fleste forekommende limpåføringsaggregater på markedet.
Vi har et omfattende sortiment af specielt formulerede limtyper,
som opfylder den moderne industris krav om alsidighed, gode og
rene maskinegenskaber med den optimale omkostningseffektivitet.

”frihed til
at vælge”

Hotmelt anlæg

Produktoversigt
C Serien 4, 8, 16, 30 & 50 L

Sikkerhed for top præstation
C Serien tilbyder det højeste tekniske niveau, en simpel og komplet styring, i et design som gør vedligehold og service simpel.
C hotmeltanlægs serie:





Opretholde produktiviteten
Tilpasset markedsstandard
Brugervenlig anvendelse

Hotmelt anlæg

Produktoversigt
Evolution C (EC) serien 4, 8 og 14 L

Tag kontrol
Evolution C seriens teknologi er den nyeste innovation indenfor
hotmeltanlæg. Dens design er en kulmination af funktioner, som
er specielt frembragt for at imødekomme de behov som hotmelt
brugere world wide har anmodet om løsninger på.
Et nyt brugervenligt kontrolpanel sikrer en hurtig og nem konfiguration af de ønskede parametre. EC serien tilbyder optimal driftsikkerhed og total kontrol over anlægets drift.

EC hotmeltanlægs serie:





Enkelhed, ydeevne, holdbarhed
Kontrolpanel med LCD skæm for
nem programmering og brug.
Standardiseret mål tillader universal
installation.

Hotmelt anlæg

Produktoversigt
V serien – tandhjulspumpe anlæg
8, 16, 30 & 50 L samt 30 og 50 L PUR

Mere end De forventer

M serien – tandhjulspumpe anlæg
15, 30, 65, 120 & 170 L

Et nyt skridt i kontrol teknologi

VDRUM og VPAIL
Tromlesmelter 20 & 200 L.

Driftsikkerhed i Deres proces

Hotmelt slanger

Produktoversigt
I forskellige diameter og længder

Stabilitet som en norm
Vore hotmeltslanger er på grund af deres avancerede design, store antal forskellige inderdiameter, og mange forskellige længder,
kombineret med kompatibilitet med de forekommende fabrikater
af limanlæg den ideelle løsning for transport af hotmelt.

Hotmeltslanger:




Stort antal længder og diameter
- Ø8, Ø13, Ø16 og Ø20mm.
- Op til 26 m længde.

Vandfast option med speciel
fittings og gummiovertræk,
til fugtige omgivelser.

Kompatible elektriske
stik med standard føler.

HP slanger til højeffekt
forbrug og forbedret mekanisk resistance.

Homogenitet
Fleksibilitet
Kompatibilitet

Hotmelt pistoler Produktoversigt
MS serien (AOSC)
Vore MS serie er:







Kompatibel med standard slanger og anlæg.
Op til 2.400 cyklusser pr. minut.
1 moduls og flermoduls pistoler.
Nem montering og skift af komponenter.
Driftsikker design.

ME serien (AOAC)
Vore ME serie er:

MS LP serien







Kompatibel med standard slanger og anlæg.
Op til 2.400 cyklusser pr. minut.
1 moduls og flermoduls pistoler.
Nem montering og skift af komponenter.
Rent klip af hotmelten ved dysen

MK Minimoduls serien

MZ Spraypistol serien
Vore MZ spraypistol serie er:



Spraydyser




BAT 25 M

Tilbyder den seneste teknologi og
avanceret design for hotmelt spraypåføring.
Alsidig pistol design sikrer hurtig og
nem tilpasning til maskinstruktur og
kundebehov.
Driftsikker design.
Kan anvendes med vor BAT moduler.

BAT 25 L

Swirl spray MZ

Hotmelt moduler Produktoversigt
Moduler til hotmelt pistoler

Forpligtigelse til kontrol
Vore hotmelt moduler er designet og fremstillet til industriel anvendelse hvor der kræves præcis og kontrolleret placering af
hotmelt lim på et materiale.
Lim-Tech moduler giver:






Ensartet påføring.
Kompatibilitet med standardudstyr.
Rent cut-off ved dysen.
Bredeste sortiment på markedet.

BAT 25 S

Special spraymoduler:
BAT 25 L

BAT 25 E

BAT 25 M

BAT 22

BAT 25

Et modul, flere
dyseplader.

Hotmelt dyser

Produktoversigt
Et-huls, flerhuls, lige, vinkel, spray
Optimal tolerance kontrol

Vore hotmelt dyser giver en fremragende mønster kontrol, homogen og præcis placering for opnåelse af optimeret produkt kvalitet.
Lim-Tech hotmelt dyser tilbyder:





Overlegen kvalitet
Homogen og præcist mønster
Hurtig montering

Lige dyser til punkt eller
stribe påføring.

Lige dyser 1-huls, 2-,
3- og 4-huls

Vinkel dyser 1-, 2- og
3-huls

H20 dyser 1-, 2- og 3huls, vinkel dyse.

Lim-Tech hotmelt dyser er 100% kompatible med markeds standard, findes i et stort antal hul diameter og vinkler.
Indskruningsdyser

Spraydyser

Hotmelt tilbehør Produktoversigt
Reserve- og vedligeholdelsesdele
Når driftsstop er en omkostning
man ikke har råd til

Vort mål er at tilbyde alle vore
produkter så de er kompatible
med ledende OEM leverandører, vi skaber ikke monopol,
vi giver frihed så vore kunder
kan vælge:
– Bedste pris
– Lager i Vejle, adgang til produkter hurtigt når der er behov
for det.
– Hurtig respons, også udenfor
normal kontortid.
– Kvalitet, gode kompatible
produkter.
– Service, det er vor filosofi at
kundens produktion har højeste prioritet, vi tilkaldes også
udenfor normal kontortid.

Siden december 1993 har vi leveret omkostningseffektive produkter til hotmelt udstyr, vore slanger, dyser og øvrige dele passer til
anlæg fra bl.a. Acumeter, Airprint, Caltrans, Conrad, Graco,
ITW/LTI Dynatec, Meler, Meltex, Melton, Mercer, Moen, Nordson©, Pyles, Robatech, Sierra, Slautterback, Spraymation, Valco
og Walcom.

Vort program omfatter bl.a.:













Tilbehør
Pumper
Kontrolkort
Tankfilter til standard kompatible anlæg såvel som til special
anlæg
Fittings til pistoler, slanger og hotmeltanlæg
In-line slangefilterholdere og filtre til pistoler / slanger
O-ringe, skruer, dyserensenåle, rensevæsker og andet tilbehør
Holdere og monteringstilbehør til pistoler
Luftfittings og luftslanger
Mac magnetventiler
Service

Mac 3/2

Tidsbesparelse ved
problemer og haveri.
Lager og værksted i Vejle – og
vi lagerfører ikke blot de mest
forekommende limtyper, reserve- og forbrugsdele – vi har
også nye anlæg og nyrenoverede låne/lejeanlæg til afhjælpning af pludselige akutte
situationer.

MAC 3/2 High flow

Mac 4/2

Mac 5/2 High flow

Mac 5/2 Mini

Koldlimsudstyr

Produktoversigt
Transport og påføring af væsker
Sikkerhed for top præstation

Vort program omfatter bl.a.:


Limforsyningsenheder







Membranpumper
Stempelpumper
Trykfødebeholder
Styringer
Limfordeler, slanger og tilbehør

Nyhed
Koldlimspistoler til stribe, punkt og spraypåføring



Elektriske pistoler
Elektromagnetiske limpistoler er designet til at påføre lim med høj
hastighed. Til punk-, stribe- eller spraypåføring.
Disse pistoler er alsidige og kan anvendes med mange forskellige
limtyper eller andre væsker, med lav/medium viskositet. Hovedfordelen ved denne type pistoler er, at de kan arbejde med en meget hurtig åbne- og lukkefrekvens, som muliggør præcis kontaktfri punkt- og
stribepåføring.

AMMKD-500 LV/KV
Super elektropneumatisk ventil
til meget hurtige intermitterende
opgaver.
Den klarer meget korte cyklus
tider og store viskositetstolerance.
Op til 200 signalcykluser pr.
sekund.



Elektropneumatiske pistoler
Kompakt elektropneumatisk limpistol med lang dyse, mirkojustering
som giver en fin kontrol over limmængden, dobbelteffekt (åbner og
lukker med lufttryk), med påmonteret magnetventil. Velegnet til kontakt og nonkontakt limpåføring. Til punk-, stribe- eller spraypåføring.
Denne koldlimsventil kan også efter behov leveres I udførelse til opløsningsmidler eller acetat opløsninger.

Lim

Produktoversigt
Hotmelt, dispersionslim og spec. lim

Kvalitet er garanti for succes
Vi har et omfattende sortiment af specielt formulerede limtyper, som
opfylder den moderne industris krav om alsidighed, gode og rene
maskinegenskaber med den optimale omkostningseffektivitet.

Emballagelukning og kartonrejsning






Kasselukning.
Karton- og bakkerejsning.
Poseformning / fyldning / lukning.
Æskeformning / fyldning / lukning.
Palleteringslime.

Pose- og sækfremstilling
 Pastøs lim til poseproduktion.
 Stivelseslim til sækkeproduktion.
 Limtyper til side- og bundlimning.
 Limtyper til reaktivering / varmforsegling.

Hotmelt

Etikettering
 Dåseetikettering.
 Etikettering af glaskrukker.
 Flaskeetikettering, glas og syntetiske.

Dispersionslim

Til den grafiske industri









Lim til kachering og laminering.
Papir/karton laminering.
Glansfolie kachering.
Aluminiumsfolie laminering.
Specialfilm til papir og karton.
Fleksible emballager.
Tapetlaminering.
Lakker og funktionelle coatings.

Bølgepap- og karton emballage
 Side tank limning.
 Overliggende limkar - til 4- og 6punktlimning.
 Rudeisætning.

Rørvikling





Etikettering.
Spiralvikling.
Konvolutvikling
Anakonda forsegling.

Kuverter, blanketter og direct
mails






Sidelime.
Rudelime.
PVAc/dekstrin til limklap.
Latex til selvklæbende prod.
PS-limtyper til limklap med silikonepapir.

Produkter til træindustrien









Generel samling.
Laminering.
Panelproduktion.
Kantlimning.
Træfinish.
Postformning .
Membranpresning.
Kontaktlime og speciallime.

Industriel og håndværksmæssig bogproduktion






Til produktion af bogomslag.
Dispersions- og hotmelt ryglim.
Animalsk lim til rygforing.
Indhængningslim.
Sidelim.

Tobaksindustrien
 Cigaret fremstilling.
 Emballagelukning.

