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GORĄCE KANAŁY   SZWEDZKA DOSKONAŁOŚĆ.   
PRODUKCJA W CHINACH

Gorące kanały to nasza pasja.  Z dumą proponujemy 
proste, skuteczne rozwiązania , które sprostają 
najtrudniejszym wyzwaniom .

Działamy w oparciu o międzynarodowe standardy ścisłej 
kontroli jakości oraz zarządzania.  Mamy ponad 30 letnie 
doświadczenie w produkcji gorących kanałów.  
Dostarczamy produkty katalogowe, specjalne oraz całe 
gorące połówki dopasowane do konkretnych wymagań 
naszych klientów.  Działamy globalnie poprzez sieć 
partnerów dostarczających know-how na najwyższym 
poziomie technicznym.

IZOLACJA CERAMICZNA, TECHNOLOGIA CE

Systemy Heatlock są rozpoznawalne poprzez 
zastosowanie ceramicznych izolatorów we wszystkich 
punktach kontaktu z formą.  Nasza opatentowana 
technologia CE pozwala na łatwe stosowanie elementów 
ceramicznych.

SERWIS

HEATLOCK bardzo dba o wysoki poziom obsługi klienta.  
Chcemy być Państwa partnerem nie tylko dostawcą.

GLOBALNI PARTNERZY

Działając poprzez sieć 
swoich globalnych 
partnerów HEATLOCK 
gwarantuje wysoki poziom 
obsługi bez względu na to,  
gdzie Państwa forma jest 
produkowana lub używana.  

Nasze główne centra 
techniczne znajdują się w

CHINACH*NIEMCZECH*USA

Globalne wsparcie, Pomoc 
zawsze i wszędzie
•Pomoc dostępne wszędzie
•światowa gwarancja
•Commitment to service
you for the lifetime of
the mould.

WSPARCIE TECHNICZNE 
PRZEZ CAŁY CZAS
UŻYTKOWANIA FORMY   



A3 SZYBKIE POŁÓWKI

Nasze proste i szybkie rozwiązania gorącokanałowe.  
złożone i okablowane.  Łatwe w montażu i serwisowaniu 
formy.

W pełni złożona i przetestowana gorąca połówka stworzona by 
trwać.  Łatwy montaż i serwis dla wszystkich dostępnych na rynku 
standardów korpusów.   

CAŁE GORĄCE POŁÓWKI

Przełomowe rozwinięcie naszej sprawdzonej technologii izolatorów 
ceramicznych, CE-fix.

CE-FIX CERAMIKA

A3 Wszystko w jednym

Gorące kanały o największej wydajności.  Ogromna lista opcji by 
sprostać najtrudniejszym zadaniom - w tym tworzywom 
technicznym i zbrojonym.

Jeśli liczy się jakość i największa wydajność.   System pływających 
rozdzielaczy.  Paleta opcji modułowych do zastosowania we 
wszelkich rodzajach zaformowania.

A2 SYSTEM MODUŁOWY

Nasz podstawowy system.  Stworzony do ciężkiej pracy.  
Niezawodny, dostępny, wszechstronny.  Wtrysk bezpośredni i 
pośredni w zimny kanał.  Dysze zamykane.

A1 SERIA A3 PERFEKCJA

Złożone fabrycznie, okablowane i gotowe do pracy systemy 
gorących kanałów.  Najłatwiejszy montaż w formie.


