Leder

http://u-posten.dk/2017-02/leder.html

Nyhedsbrevet fra Uddeholm

Februar 2017

Nyheder

Arkiv

Uddeholm.dk

”Fuld belægning”
hos Uddeholm Coating
Technology

Leder

Fire markante nyheder fra
Uddeholm på VTM 2017
U-Posten har denne gang fokus på udstillingen
Værktøjsmaskiner 2017 i Odense i perioden 28.
februar til 3. marts 2017, hvor vi deltager med egen
stand. Desuden er der en artikel om den officielle
indvielse af vores nye PVD belægningscenter i
Kolding fredag den 27. januar, hvor ca. 100
personer fra branchen blev vist rundt i centret og
havde mulighed for at fortsætte snakken over en
bid brød.
Med det nye belægningscenter er det naturligt, at
PVD belægninger fra vores egen produktion vil
være i fokus på VTM-udstillingen, men vi vil
desuden fokusere på de seneste produktnyheder
fra Uddeholm.
Det drejer sig om det nye universelle pulverstål
Uddeholm Vanadis 8 SuperClean, som på sigt vil
afløse Vanadis 6, Vanadis 10 og Vanadis 23 i vores
produktportefølje.
Herudover er det Uddeholm Idun, som er et rustfrit,
sejhærdet holderstål til udskiftelige skærende
platter.
Kom og mød os på stand C4638

Sidst men ikke mindst introducerer Uddeholm i
foråret 2017 det revolutionerende pulverstål
Uddeholm Vanax, som på skelsættende vis
kombinerer en stor slidstyrke med høj
rustbestandighed. Vi har brugt mange år på
udviklingen af dette stål og forventer os meget af
lanceringen. Stålet er især anvendeligt til
værktøjsapplikationer i plastindustrien,
komponenter og knive til fødevareindustrien samt
andre sliddele i korrosive eller ætsende miljøer.
Kom og hør mere om alle disse markante nyheder
på vores stand C4638 på VTM 2017.
Print selv adgangskort til VTM 2017

Uddeholm Vanadis 8
SuperClean
Vanadis 8 SuperClean er et pulvermetallurgisk
fremstillet værktøjsstål, som er udviklet til
bearbejdning af emnematerialer, hvor der stilles
meget store krav til værktøjsstålet.
Læs mere

Åge Østergaard
Direktør
Uddeholm A/S Danmark

Uddeholm Vanax
SuperClean

Download/print artikel

Vanax SuperClean er et nyudviklet
pulvermetallurgisk fremstillet værktøjsstål med
unikke egenskaber.
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God fornøjelse med læsningen af U-Posten

tir. 28.2

Betina Susott

Vi har siden november 2016 i Uddeholm Coating
Technology tilbudt PVD belægninger fra egen
produktion i Kolding. Fredag den 27. januar var der
”fuldt belagt” i belægningscentret, da vi holdt officiel
indvielse af anlægget.

Verdens første og eneste patenterede,
rustbestandige holderstål hedder Idun. Det er
specielt udviklet til bearbejdede værktøjsholdere for
skærende platteværktøjer.
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