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Hannecard, met zijn sterke ervaring in de papierindustrie, 
is ook een van de weinige experts ter wereld die ter paatse 
rolbekledingen en -services aanbiedt. Dankzij ons complete 
aanbod van speciale thermische coatings tot slijpen, verspanen en 
balanceren, kan Hannecard u ondersteunen bij het optimaliseren 
van uw machine-efficiëntie, papierkwaliteit en productiecapaciteit.

Met onze hoogwaardige on-site services hoeft u niet langer uw rollen 
naar onze fabriek te sturen of de wals uit de machine te verwijderen, wat 
resulteert in kortere onderhoudstijd, minder uitvaltijd en kosteffectieve 
oplossingen. Met onze on-site teams proberen we altijd zo snel 
mogelijk te reageren op uw problemen, noodgevallen en behoeften.

ONZE ON-SITE DIENSTEN
Heeft u professionele ondersteuning ter plaatse nodig, waar u ook bent? Onze gekwalificeerde servicemonteurs zijn nooit ver weg. We bieden 
one-site services voor alle hoofdrolposities aan en in het bijzonder voor droogtrommels, pope en wikkelwalsen.

1. Walsbekleding 2. ‘High release’ behandeling 3. Oppervlakregeneratie

4. Oppervlakslijpen 5. Oppervlakbewerking 6. Meten & dynamisch uitbalanceren

7. Lagerpassingen reparatie

Slijpen herstelt problemen met zowel het opper- 
vlak als de vorm. Het verbetert de droogcapa- 
citeit, vermindert breuken in de papierbron, 
verbetert het CD-profiel, verlengt de levensduur 
van vilt en vergemakkelijkt het reinigen. (tot 0,15 
mm/Ø)

Het uitbalanceren kan ter plaatse worden uitge- 
voerd zonder de onderdelen te verwijderen of bij 
de klant nadat de onderdelen zijn verwijderd. Dit 
bespaart veel tijd en kosten die anders zouden 
zijn ontstaan door downtime.

Wolfraamcarbide coatings met instelbare 
oppervlakruwheid

MEER INFORMATIE NODIG?

Voor meer informatie, gelieve uw lokale Hannecardpartner te contacteren of  
breng een bezoek aan onze website : www.hannecard.com 

Op teflon gebaseerde oppervlakbehandeling voor 
de beste release-eigenschappen op  
droogtrommels

Oppervlakregeneratie is nodig om een geschikte 
oppervlakteruwheid terug te krijgen

Oppervlakbewerking wordt toegepast in geval 
van sterke afwijking van het oppervlakprofiel of 
grote impact. (tot 1 mm / Ø)

Op elk type rol/positie (thermisch gespoten 
coating)

Onze on-site diensten omvatten onder andere:


