Suomi

Crossover Kauhat

Vaihda moduulia, älä
kauhaa!

XO tulee sanasta Crossover mikä kuvaa täysin uudentyyppistä konseptia lisälaitemarkkinoilla. Crossover
on lisälaite, joka koostuu kauhan rungosta ja sen pohjaan kytkettävästä vaihdettavasta työlaitteesta.
Uusi rakenne jossa yhteen kauhanrunkoon voidaan liittää useita työmoduuleita, mahdollistaa nopean
siirtymisen työstä toiseen.

Crossover helpottaa työskentelyä kun haluat:
Suorittaa useita työvaiheita samalla peruskoneella
Vaihtaa seulottavan materiaalin raekokoa
Proasessoida toisistaan poikkeavia materiaaleja
Vaihtaa seulonnasta murskaukseen
Vaihtaa kokonaan toiseen seulontatekniikkaan esimerkiksi
kiekkoseulasta täryseulaan
Käyttää samaa kauhaa lastauksen tai materiaalin siirtämiseen.
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Markkinoiden monikäyttöisin
kauha !
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Tämä tuotekehitysprojekti on ollut ainutlaatuinen ja kenties kiinnostavin yrityksen historiassa. Kaikki alkoi siitä kun
kohtasimme yhä uudelleen asiakkaita jotka halusivat seuloa materiaalia useaan raekokoon. Kun lopulta onnistuimme
lähestymään ongelmaa uudella tavalla, ratkaisu näytti itsestään selvältä; tarvitsemme vaihdettavan työmoduulin!
Erilaiset kiekkoseulamoduulit ovat erityisalaamme. Oli selvää että voisimme tarjota moduuleita erilaisilla teräväleillä, ja
esimerkiksi murskaterillä, niin että asiakas voisi prosessoida kaikki materiaalinsa yhdellä kauhalla. Nähtyämme ensimmäisen
seulaelementin toiminnassa ideat alkoivat todenteolla lentää; Millaisia muita moduuleita voisimme tehdä? Voisivatko
moduulit olla jotain muuta kuin seuloja?
Vastaus oli tottakai. Moduuli voisi olla kaikkea passiivisesta umpipohjasta mihin tahansa laitteeseen joka tarvitsee siilon
tai kauhan. Tulevaisuudessa luvassa onkin paljon uusia käyttötarkoituksia ja ehkä tulemme näkemään hiekoituslaitteen,
betonimyllyn tai kadunpesulaitteen. Seuraa markkinointiviestintäämme nähdäksesi viimeisimmät keksintömme.
Voit myös kääntyä puoleemme jos sinulla on materiaalinkäsittelyn liittyvä onglema. Ratkaisu saattaa löytyä juuri sinun
työhösi suunnitellusta moduulista! Vaikka uusi moduuli voi vaatia jokin verran suunnittelu työtä, saatat yllättyä edullisesta
toteutuksesta.
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