WEEK VAN DE OPPERVLAKTETECHNIEKEN

Nieuwe machine met S3p coatingtechnologie in de kijker
i

Tijdens de klantendag bij Oerlikon Balzers
op 5 september ll. stond alles in het teken
van de nieuwe machine met S3p coatingtechnologie. Voor deze technologie ontving Oerlikon Balzers al een ESEF Award
‘Innovatieve Materiaaltoepassingen’. ESEF
is de grootste en belangrijkste vakbeurs in
de Benelux op het gebied van toeleveren,
uitbesteden, productontwikkeling en engineering.

De innovatie van deze technologie zit in
de combinatie van de nieuwe coatingtechnologie S3p (Scalable pulsed power
plasma) met de nieuwe machine ‘Ingenia’, waarmee de oppervlaktebehandeling
wordt uitgevoerd. Zowel de technologie
als de machine zijn door Oerlikon Balzers
ontwikkeld.Vooral eindgebruikers van speciale en dure microgereedschappen zoals
microboren met een diameter van minder
dan 1 mm, zijn gebaat met deze nieuwe
coating. De langere standtijden van de gereedschappen (tot 400% meer boringen)
in combinatie met een hogere nauwkeurigheid van het bewerkte oppervlak zorgen voor belangrijke kostenbesparingen.
De jury erkende het hoge marktpotenXMIIPZER&%0-5ZSSVHI½NRQIGLERMWGLI
industrie. Daarom kreeg Oerlikon Balzers
de award.

BALIQ™ MICRO TISINOS,
COATING VOOR MICROBEWERKEN VAN (GE)HARDE
MATERIALEN
BALIQ™ MICRO TISINOS behoort tot
de familie van BALIQ™ coatings die met

Oerlikon Balzers
Georges Volder

de nieuwste S3p technologie geproduceerd worden. S3p, begin 2013 geïntroduceerd door Oerlikon Balzers, combineert
de voordelen van arc verdampen met
die van sputtertechnologie. Het resultaat
is een combinatie van het beste uit twee
werelden.
BALIQ™ MICRO TISINOS, op basis van
TiSiN, is bijzonder geschikt voor het microbewerken van zeer harde materialen,
vb. Stavax.
De belangrijkste eigenschappen zijn:
 >IIV ½NRI KISQIXVMItR OYRRIR REY[keurig bewerkt worden
- Lange levensduur van de microgereedschappen, zelfs in zeer belastende werkomstandigheden
- Werkstukken kunnen in één fase volledig afgewerkt worden, waardoor dure
nabehandelingen (napolijsten) overbodig worden
- Tijd- en kostenbesparend dankzij de uiterst hoge betrouwbaarheid van de gecoate microgereedschappen
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Launch S3p
technology

Launch BALIQ coating family

Extending BALIQ in Cutting Tools
BALIQ ALTINOS and
BALIQ TISINOS for
Finishing applications and
indexable inserts

Launch coating family
BALIQ UNIQUE

Entering new Market Segments

BALIQ MICRO ALCRONOS
for Microtools
BALIQ ALCRONOS
for Taps

BALIQ MICRO TISINOS
for Micromachining
of hardened steels up to 70 HRC
BALIQ ALCRONOS and
BALIQ TISINOS for Reamers

The Art of Coating:
Outstanding wear
protection properties
combined with a look
that is absolutely unique.

THE FUTURE

BALIQ CARBOS for Precision
Components applications:
General Engineering, Medical,
High End Deco, Motorsports

S3p technology and its BALIQ
coatings open horizons in the
coating technology today and in
future.

BALIQ ALCRONOS
for Metal Forming
BALIQ ALCRONOS
for Plastics Processing

BALIQ ALCRONOS and
BALIQ TISINOS for Milling

BALIQ TISINOS and
BALIQ ALTINOS for Drilling

BALIQ TINOS for Taps
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BALIQ UNIQUE
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