HEATLOCK Co., Ltd.
HongKong Office :
Room 12-F, 9/FL,
Witty Commercial Building,
1A-1L Tung Choi Street, Mong Kok,
KLN, Hong Kong

HOT-RUNNER
PERFECTION
MADE BY
SWEDEN

T : +852 8120 5469

HOT RUNNER PERFECTION MADE BY SWEDEN

China Office :
Ramada Plaza, Room 1108,
Building 1, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City,
Guangdong, PRC 528311

Vores passion er varmekanalsløsninger og vi sætter en
ære i det simple, mens vi samtidig stræber efter
maksimalt udbytte ved hjælp af perfektionen fra vores
modulære opbygning

T : +86 757 2991 5868
Order & Info
E : frontdesk@heatlock.com
FOR EN KOMPLET LISTE OVER
VORES DISTRIBUTØRER VERDEN
OVER, SE VENLIGST VORES
WEBSITE
www.heatlock.com

YOUR LOCAL
HEATLOCK® PARTNER
Mouldshop A/S Baltorpbakken 10
DK - 2750 Ballerup
T : +45 7020 8484
E : sales@mouldshop.dk
www.mouldshop.dk

YOUR
GLOBAL
HOT-RUNNER
SOLUTION

Vores system er bygget i henhold til de internationale
standarder i branchen med strenge
kvalitetsstyringssystemer som nøglen i vores forretning. Vi
har mere end 30 års erfaring i varmekanalsløsninger.
Vi leverer standardprodukter eller specielle
varmekanalsløsninger og ”Hot Halfs” efter præcis jeres
specifikke krav. Alt kan simuleres til mindste detalje – hvis
nødvendigt – af vores globale partnere. Vores netværk har
topklasse teknisk know-how
CERAMIC INSULATED, CE TECHNOLOGY
HEATLOCK Varmekanalsløsninger er kendt for deres
keramiske isolering, som isolerer alle kontakt- og
styreflader fra formen. Med vores patenterede CE FIX
teknologi har vi gjort keramik nemmere at bruge med øget
holdbarhed
FANATIC ABOUT CUSTOMER CARE
HEATLOCK er servce-minded virksomhed, der er fanatiske
omkring kundepleje. Vi leverer varmekanalsløsninger, du kan
være tryg ved
GLOBAL PARTNERS
Gennemvores globale
netværk af partnere kan
HEATLOCK garantere et højt
serviceniveau uanset hvor
formen fremstilles eller kører
produktion. Uanset om din
form fremstilles i Danmark,
Tyskland, Kina, Portugal –
vores globale kundeservice er
klar til at hjælpe.

GLOBAL ASSISTANCE,
HELP ANYWHERE
Support uanset hvor i
verden
Verdensomspændende
garanti
Klar til at servicere dig
i hele
værktøjets
levetid

Teknologicenter og
reservedelslager i:
HEATLOCK
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Tyskland – USA - Kina

DK

A1

A3

SERIES

Vores “arbejdshest” der er bygget til at holde! Prisvenlig og alsidig –
varmt til koldt eller som “direct gate” løsning med nålelukke.

A3

ALL-IN-ONE

PRE-WIRED PERFECTION

Monteret og pre-kablet varmekanalssystem med kabelkanal.
Nemt at tilpasse til din form.

Varmekanalssystemet der er gen-tænkt for at gøre det simpelt og
nemt at bruge med maksimalt udbytte. Uendelig liste af muligheder,
der passer til alle typer sprøjtestøbning – endda også højtekniske
materialer.

A2

MODULAR

Når kvalitet og performance betyder noget! Flydende
manifold-system med store modulære muligheder, der passer ind I
alle typer af sprøjtestøbning

CE-FIX CERAMICS
Keramisk klemme teknologi, CE FIX, vores banebrydende udvikling
af den gennemprøvede keramiske isoleringsteknik.

A3

FAST HALF PERFECTION

Vores hurtige og simple varmekanalsløsninger – alt er
monteret og pre-forbundet til den faste formpart. Nemt at
tilpasse til din form og nemt at fjerne når formen skal ned til
service.

HOT HALF PERFECTION

HEATLOCK
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Fuldt monteret og testet “Hot Half”, der er designet til en lang
levetid. Nemt at installere og servicere – fås til alle
formkasse-standarder. Design-standard uden kompromiser!

