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POPOLNI VROČEKANALNI DOLIVNI SISTEMI, PROIZVEDENI  
S STRANI  ŠVEDSKEGA PODJETJA NA KITAJSKEM

Naša strast so rešitve  vročekanalnih dolivnih sistemov in 
ponosni smo na doseženo raven enostavnosti, ob kateri pa še 
vedno vzdržujemo kar najvišji nivo učinkovitosti, ter 
modularne popolnosti.

Naša dejavnost je zastavljena v skladu z mednarodnimi 
poslovnimi standardi, s strogim sistemom za nadzor 
kakovosti in upravljanja, ki predstavlja ključen element pri 
našem poslovanju. Nenazadnje imamo več kot 30 let izkušenj 
z rešitvami  vročekanalnih dolivnih sistemov.

Dobavljamo standardizirane proizvode, ali pa posebne rešitve 
vročekanalnih dolivnih sistemov z vročekanalnimi elementi, v 
skladu z vašimi specifičnimi potrebami. V primeru potrebe po 
simulacijah, so le te priložene k samim rešitvam s strani naših 
globalnih partnerjev. Našo mrežo sestavljajo le vrhunski 
strokovnjaki z vrhunskim tehnološkim znanjem.

KERAMIČNA IZOLACIJA, CE TEHNOLOGIJA

HEATLOCK rešitve vročekanalnih dolivnih sistemov so znane 
po svoji keramični izolaciji, ki izolira vse kontaktne in 
lokacijske točke v orodju. Z patentirano CE fix tehnologijo 
smo naredili keramiko, ki je še enostavnejša za uporabo, s 
povečano obstojnostjo.

PREDANOST SKRBI ZA STRANKE

HEATLOCK je podjetje, ki je nadvse predano skrbi za 
stranke.Dostavljamo vam rešitve vročekanalnih dolivnih 
sistemov, ter smo vaš zvesti poslovni partner.

GLOBALNI PARTNERJI
S pomočjo globalne mreže 
partnerjev, zagotavlja 
HEATLOCKvisoko kakovostne 
storitve, ne glede na to, kje se 
proizvajajo vaša orodja. Orodja 
lahko izdelujete na Kitajskem, 
v Nemčiji, na Portugalskem, v 
Veliki Britaniji... naš globalni 
klicni servis bo ustrezno 
poskrbel za vas.

Tehnološki center in skladišča 
nadomestnih delov:

Kitajska * Nemčija * ZDA

Pomoč kjerkoli

Garancija, 
zglobalno 
veljavnostjo

Predanost 
servisiranju za 
celotno 
življenjsko 
dobo vašega 
orodja,

GLOBALNA ASISTENCA, 
POMOČ KJERKOLI

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 

Za ogled celotnega seznama naših 

distributerjev po svetu, prosimo 

obiščite našo spletno stran.

YOUR LOCAL

HEATLOOK   PARTNER

ZwCAD SLOVENIA 

PE Prečna ulica 9b 

2000 MARIBOR, Slovenia, EU

T : +386(2)4711240
E  :  info@zwcad.si



A3  POPOLNI HITRI SESTAVI

Naša hitra in preprosta rešitev vročekanalnega dolivnega 
sistema, sestavljena in pred-povezana s ploščami za hitro 
sestavljanje. Enostavna namestitev v vaše orodje, kot tudi 
odstranitev, ko je potreben servis orodja.

Povsem sestavljen in testiran vročekanalni dolivni sestav, zasnovan 
za dolgo življenjsko dobo. Enostavna namestitev in servis, za vse 
vrste standardnih orodnih ohišij. Brezkompromisne standardne 
zasnove.

POPOLNI VROČEKANALNI DOLIVNI SESTAV

Tehnologija keramičnih spon CE-FIX, prelomnica v razvojunapredne 
keramične izolacijske tehnologije.

CE-FIX KERAMIKA

A3 A3 VSE-V-ENEM

Vročekanalni dolivni sistem, načrtovan za enostavno in preprosto 
uporabo z maksimalno učinkovitostjo. Obsežen seznam opcij, 
primernoza vse vrste orodij, vključno s procesnim inženiringom 
polnjenja s talino.

Ko sta kakovost in učinkovitost na prvem mestu. Plavajoči razvodni 
blok  z veliko modularnih možnosti, ki so primerne za vse vrste orodij.

A2 MODULARNO

Naš osnovni proizvod, z izjemno obstojnostjo. Cenovno ugoden in 
raznovrsten, kombinacija vroče hladno ali neposreden dolivek z 
zapornim ventilom.

A1 SERIJE A3  POPOLNA PRED-NAPELJAVA

Sestavljeni in pred-povezani vročekanalni sistemi, s prehodi za el. 
vodnike. Enostavna namestitev v vaše orodje.


