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900 STANDARD MODELLER PÅ LAGER
LET UDSKIFTNING AF MODELLER
KUNDESPECIFICEREDE CYLINDRE
HURTIG LEVERING
HØJESTE KVALITET

UNIC Stainless Cylinder ® er en pneumatiske cylinder - udviklet og
produceret af HNC Group. Et kvalitetsprodukt i rustfrit stål, som
især er rette mod de høje krav fra fødevare- og medicinalindustrien.
UNIC Stainless Cylinder ® er den mest rengøringsvenlige rustfrie
cylinder på markedet.
Derudover, har HNC Group de korteste leveringstider på markedet.
Takket være en meget fleksibel produktion og en meget høj kvalitet
har HNC Group den førende rolle for rustfrie cylindre. Både
standardcylindre og cylindre fremstillet efter kundeønske, leveres
indefor få dage.

Maskinerne, som bruges indenfor fødevare- og medicinalindustrien har
behov for pneumatiske cylindre, som holder bedre og fungerer i længere tid i det barske miljø, som opstår på grund af de mange rengøringer og stærke rengøringsmidler.
Vores rustfrie stålcylinder kan klare alle disse skadelige påvirkninger og
er af højeste kvalitet!
Vores cylindre har et design, som sætter rengøringsvenlighed og funktionalitet højt. Alle mulige smudssamlere såsom boltehoveder, skilleflader
og skruehuller er konstrueret på en speciel måde.
UNIC er udviklet og fremstilles i henhold til internationale normer. Vi kan
naturligvis også levere rustfrie stålcylindre efter kundens helt specielle
ønske. Vores konstruktionsafdeling sidder klar til at modtage deres forespørgsel. Vi har udviklet beslag, som gør det hurtigt og nemt at udskifte
en aluminiumscylinder med en UNIC rustfri stålcylinder.
Ved hjælp af vores eget modulsystem indenfor rustfri stålcylindre og
de engagerede medarbejdere i vores montageafdeling garanterer vi
markedets korteste leveringstid. Vores service ligger langt over gennemsnittet – det står vi inde for.

DESIGN & UDVIKLING
I vores udviklingsafdeling lægger vi stor vægt på
design, nem rengøring og funktionalitet. I HNC Group
konstruere vi vores cylindere i SolidWorks, som er
et effektivt visualiseringsværktøj. Det giver også
kunderne mulighed for at få tilsendt en 3D-fil af en
cylinder, som så kan bruges direkte i en eksisterende
3D konstruktion. Vi kan naturligvis lave tegninger i
henhold til vores kunders ønsker.
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O-Ring
Baggavl

DIN/ISO 6431
Diameter: 12 - 25 mm
Slaglængde: 10 - 500 mm (standardcylinder)
Max. slaglængde: 1000 mm (specialcylinder)
Med magnet for aftastning, Ø16-Ø25 mm
med justerbar bremse
Kan fås:
•
Kemikalieresistens
•
Varmefast (+150 C)

DIN/ISO 15552
Diameter: 32 - 160 mm
Slaglængde: 10 - 500 mm (standardcylinder)
Max. slaglængde 2000 mm (specialcylinder)
Med magnet for aftastning og justerbar bremse
Kan fås:
•
Kemikalieresistens
•
Varmefast (+150 C)

STØRSTE

DET
STANDARD PROGRAM
PÅ MARKEDET
TILBEHØR & RESERVEDELE
•
•
•
•
•
•

Bredt udvalg af drejebeslag til alle standarder
Stempelstangsgafler og sfærisk ledøjer med gevind til alle størrelser
Reed-kontakter i plast og rustfrit stål
Rep.sæt til alle størrelser
Servicevejledning og dokumentation
Fittings i alle standarder

UNIC Stainless Cylinder ® er et yderst fleksibelt cylinderprogram
i et design ud over det sædvanlige. Du kan sammensætte
programmet efter eget ønske, cylindrene levers med integreret
beslag, og de kan let asskilles og serviceres.

CUSTOMERS’
SPECIFICATIONS
CUSTOMERS’ SPECIFICATIONS
Vi fremstiller fl ere forskellige specialløsninger, f.eks. mejerifl ange for
hurtige og nem montage eller cylindre med justerbar slaglængde.
UNIC Stainless Cylinder er et yderst fl eksibelt cylinderprogram i et design
ud over det sædvanlige. Du kan sammensætte programmet efter eget
ønske, cylindrene levers med integreret beslag, og de kan let asskilles og
serviceres.

2D OG 3D

DEN KORTESTE
LEVERINGSTID PÅ
MARKEDET

UNIC Stainless Cylinder ® har allerede i en lang årrække været kendt for
den fremragende kvalitet.
Både standard- og specialfremstillede cylindre kan produceres inden for
meget kort varsel. Vores leveringstider er den korteste i hele markedet!
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AUTOMATION
& PROCES

MERE END 30 ÅR
Siden 1979 har HNC Group leveret løsninger til automatisering og effektivisering af produktionen
til mange af de førende danske virksomheder, såsom til fødevare- og medicinalindustrien.
Sammen med vores kunder udvikler vi fremtidssikrede løsninger og produkter til at opfylde de
stadigt stigende krav til miljø, sikkerhed, renlighed og sporbarhed.
Vores mål er at give kunderne de mest innovative løsninger på markedet. Derfor har vi
gennem årene udviklet produkter løbende og uddannet vores medarbejdere. Vores viden og
erfaring danner grundlag for vores arbejde sammen med vores innovative produkter, der fører
til vellykkede løsninger til vores kunder

FAMILIEEJET VIRKSOMHED
MANGE ÅRS ERFARING
EGEN UDVIKLING OG MONTAGE
DEDIKERET PERSONALE
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