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Naší vášní je řešení horkých systémů a zakládáme si na jejich 
jednoduchosti při zachování maximálního výkonu a perfektní 
modularity.

Společnost a výroba je nastavena dle mezinárodních 
standardů s přísným systémem vedení a kontrolou kvality 
jako základními stavebními kameny. Máme více jak 30 let 
zkušeností se systémy horkých vtoků.

Dodáváme standardizované produkty, speciální řešení 
horkých vtoků nebo horké poloviny dle Vašich požadavků. 
Vše simulované do hloubky našimi globálními partnery, pokud 
je to třeba. Naše partnerská síť má technické znalosti na 
nejvyšší úrovni.

HEATLOCK horké systémy jsou známé pro jejich keramickou
izolaci. Ta zabraňuje přenosu tepla do formy na všech
kontaktních místech horkého systému. S naším patentovaným
systémem – technologií CE-FIX - je použití keramiky ješte
jednodušší s delší životností.

Heatlock je posedlý péčí o zákazníky. Dodáváme
řešení horkých vtoků a jsme Váš štíhlý partner.

SVĚTOVÁ PARTNERSKÁ SÍŤ
Skrze naše světové partnery 
Heatlock garantuje maximální 
kvalitu služby bez ohledu na to, 
kde je Vaše forma vyráběna či 
provozována. Ať vyrábíte 
formu v Číně, Německu, 
Portugalsku či Velké Británii… 
naše služba Global Call se o 
vše potřebné postará.

Technologická centra a sklady 
náhradních dílů:

Čína * Německo * USA

GLOBÁLNÍ PODPORA

Pomoc kdekoliv

Celosvětová 
záruka
Závazek 
servisu po 
celou dobu 
životnosti 
formy

HEATLOCK Co., Ltd.

HongKong Office :

Room 12-F, 9/FL,

Witty Commercial Building,

1A-1L Tung Choi Street, Mong Kok, 

KLN, Hong Kong

T  : +852 8120 5469

China Office :

Ramada Plaza, Room 1108,

Building 1, Beijiao Town,

Shunde District, Foshan City, 

Guangdong, PRC 528311

T : +86 757 2991 5868

Order & Info

E  :  frontdesk@heatlock.com 

Kompletní seznam distributorů 

naleznete na našem webu

YOUR LOCAL

HEATLOOK   PARTNER

EICHLER COMPANY a.s.

Nová 486/32

591 02 Žďár nad Sázavou 2

T : +420 565 653 111
E  : info@eichlercompany.com

PERFEKTNÍ HORKÉ SYSTÉMY VYROBENÉ ŠVÉDSKEM V ČÍNĚ

IZOLOVANÉ KERAMIKOU - TECHNOLOGIE CE-FIX

SERVICE FANATICS



A3 FAST HALF PERFECTION

Naše rychlá a jednoduchá řešení horkých systémů, vše smonto-
vané a předzapojené v upínací desce. Velmi jednoduché pro 
montáž systému a snadno vyjmutelné v případě nutné údržby 
formy.

Kompletně smontované a otestované horké poloviny navrženy pro 
dlouhověkost. Jednoduchá instalace a údržba, kompatibilní se 
všemi standardy rámů forem. Konstrukce bez kompromisů.

HOT-HALF PERFECTION

Technologie keramických upínek CE-FIX, průlom ve vývoji našich
důkladně ověřených keramických izolačních prvků.

CE-FIX CERAMICS

A3All-In-One

Horké systémy přepracovány k naprosté jednoduchosti a účelnosti
pro maximální výkon. Velké množství variant nabízí řešení pro veškeré
způsoby vstřikování, včetně technických plastů.

Když záleží na kvalitě a výkonu. Kluzně uložené systémy s maximální 
modularitou příslušící k jakémukoliv způsobu vstřikování.

A2MODULAR

Naše série tahounů vyrobená pro dlouhou výdrž. Cenově dostupné
a univerzální, z horkého do studeného či přímo do dílu, včetně 
jehlově uzavíratelných trysek.

A1SERIES A3 PRE-WIRED PERFECTION

Smontovaný a předem zapojený horký systém s uložením kabelů. 
Jednoduchá instalace do formy.


