Prezentă în România din 1997, Chorus Engineering
este o companie specializată în echipamente pentru
prelucrarea maselor plastice, oferind soluții complete
pentru aplicația din următoarele domenii: turnare
prin injecție, extrudare, suflare, reciclare precum și
sisteme periferice și de răcire industrială.

Viziune
Dorim să fim lider de referință în consultanță,
precum și în furnizarea de utilaje și servicii
post-vânzare în sectorul prelucrării
materialelor plastice.
Scopul nostru este:
Să fim o companie caracterizată prin
eficiență și flexibilitate.
Să includem în portofoliul nostru numai
produse de calitate care vor satisface
cerințele și nevoile clienților noștri.
Să respectăm mediul precum și factorul
uman, și să menținem un mediu plăcut la
locul de muncă în care toți angajații să se
simtă inspirați și să aibă dorința de a
oferi performanțe ridicate.

Valori
Valorile noastre sunt alcătuite din:
performanță, implicare, flexibilitate, inovație,
conectivitate, puterea informației, și mai
degrabă implicarea pentru un viitor
sustenabil din toate punctele de vedere. Ne
străduim să fim aliniați cu valorile care ne
caracterizează.

Contact

Misiunea noastră este misiunea clienților noștri.
Succesul clienților noștri este succesul nostru.

Str. Lucian Blaga, nr. 3,
bl. J5, sc. 1, ap. 16,
București – sector 3
[T]: 021-322.48.99
[@]: info@chorus.mc

Produse & Soluții
Puterea Piovan se bazează pe moștenirea unei
experiențe și abilități stabilite de-a lungul
timpului, precum și pe capacitatea de a oferi o
gamă completă de echipamente auxiliare
capabile să satisfacă toate cerințele din
diverse sectoare industriale: Preforme și Sticle
PET, Ambalaje Rigide, Componente Auto,
Componente Tehnice, Aplicații Medicale,
Termoformare Ambalaje și Folii Tehnice, Folie
Flexibilă, Țevi, Profile, Cabluri, Fibre și Benzi de
Ambalare, Reciclare și Compuși.
Cu abilități înalte de inginerie, Piovan dezvoltă
soluții personalizate de instalații, cu
caracteristici îmbunătățite și inovatoare.

Alimentare și Transport

Uscare

Piovan oferă o gamă completă de încărcătoare
cu pâlnie monofazice și trifazice, pentru
manipularea flexibilă și rapidă a polimerilor,
fără risc de eroare, contaminare sau risipă de
material.

Pentru tratarea polimerilor higroscopici, inclusiv
a celor cu cerințe speciale de uscare, Piovan
oferă o gamă largă de uscătoare cu desicant.

Acestea pot funcționa ca unități individuale sau
pot face parte dintr-un sistem centralizat cu un
grup de pompe de vid și diverse dispozitive de
alimentare și transport pentru materii prime:
silozuri interioare sau exterioare, stații de
descărcare big bag, stații de cuplare manuale
sau automate, sisteme de desprăfuire.
Toate unitățile de stocare/alimentare și
transport și componentele aferente au
caracteristici specifice în funcție de tipologia
materialului tratat și configurația instalației.

Aceste uscătoare sunt disponibile în versiunile
cu paturi desicant cu rotor sau cu tehnologie cu
aer comprimat. Toate modelele garantează cea
mai mare constanță a parametrilor de proces
permițând cea mai bună calitate a produsului
final. Noua generație de uscătoare Piovan
asigură o funcționare optimizată în diferitele
faze de procesare și o eficiență energetică
ridicată.
În plus, Piovan oferă uscătoare cu aer cald, de
asemenea disponibile și pentru debite mari
pentru a îndepărta umiditatea de suprafață din
materialele termoplastice non-higroscopice.
Piovan oferă, de asemenea, soluția ideală pentru
uscarea matrițelor.
Astfel, Piovan realizează o serie de uscătoare
dedicate pentru a evita orice risc de condensare
pe suprafața matriței, mai ales în aplicațiile de
turnare prin injecție și suflare caracterizate prin
cicluri rapide, precum și în sistemele de
preforme PET.

Cristalizare
Pentru acele procese de producție care
utilizează PET amorf atât din granule virgine,
cât și din material măcinat provenit de la sticle,
recipiente, fibre, foi de termoformare și benzi de
ambalare, Piovan oferă o gamă completă de
cristalizatoare, pentru a realiza procesul de
pregătire a materialului înainte de faza de
turnare prin injecție sau extrudare.
O bună cristalizare permite optimizarea și
simplificarea fazei de uscare, fără riscul de
aglomerare sau lipire a materialului cu
posibilitatea de a recupera procente mari de
material măcinat.

Dozarea volumetrică și
gravimetrică

Granulare

Cu o gamă completă și versatilă de dozatoare
volumetrice, mixere gravimetrice de lot și
unități cu măsurare prin pierdere în
greutate, toate concepute pentru procese de
injecție și extrudare, Piovan este capabil să
ofere răspunsul adecvat pentru toate cerințele
de dozare și amestecare a componentelor.

Gama de granulatoare pornește de la mașinile
mici instalate lângă mașinile de injecție, ușor de
personalizat pentru a reduce eficient
dimensiunea până la tocătoarele cu un singur
arbore, capabile de reducere a dimensiunii
pentru materiale variate, cum ar fi deșeuri de
plastic de volum în aplicațiile de reciclare.

Tehnologia adoptată asigură o mare precizie și
repetabilitatea dozării, independent de vibrațiile
mașinii de prelucrare, și ajustarea constantă la
valoarea setată.

Modelele sunt disponibile pentru granulare inline și înafara linei, în timp ce camerele de tăiere
și rotoarele permit tăierea eficientă a oricărui
material plastic, dur, moale, rece sau fierbinte,
oferind material mărunțit de o calitate
remarcabilă într-o gamă largă de aplicații:
injecție, suflare, turnare, extrudare și
termoformare.

Toate modelele sunt dezvoltate pentru a
respecta cele mai înalte standarde de precizie,
inclusiv în cazul unor: procente foarte mici de
dozat, variații ale dimensiunilor granulelor sau
densității în vrac, materiale critice sau prăfuite.

Toate mixerele Piovan garantează un amestec
omogen fără risipă de ingrediente, minimizarea
rebuturilor de producție și de materiale de
recuperare la fiecare schimb de producție.

Oferta este completată de sisteme de
desprăfuire concepute pentru separarea și
eliminarea pulberii în măcinatură.

Software

Controlul temperaturii

Pentru a integra, monitoriza și programa toate
unitățile auxiliare de pe un PC aflat la distanță,
Piovan dezvoltă sisteme software, atât cu
platformă standardizată, cât și în variantă
personalizată conform caracteristicilor
specifice instalației și cerințelor de control și
supraveghere ale clientului.

Pentru o producție repetabilă, de înaltă calitate
și fără rebuturi, este necesar să se mențină la
temperatură constantă matrița, șnecul
extruderului, capetele de calibrare sau cilindrii
și calandrele de termoformare.

Pentru răcirea precisă a matrițelor si a uleiului
hidraulic al mașinilor de turnare prin injecție și
suflare, extrudere, linii de termoformare etc.,
Aquatech, o companie Piovan, oferă o gamă
completă de răcitoare de apă.

Cu o gamă completă de regulatoare de
temperatură, în versiuni cu apă, apă
presurizată sau ulei, Piovan garantează un
control precis și exact al temperaturii pentru a
obține cea mai mare eficiență a procesului de
transformare.

Acestea pot fi dedicate unei singure mașini sau
pot fi utilizate pentru soluții centralizate pentru
sectorul de producție sau întreaga fabrică.
Toată gama asigură optimizarea consumului, în
primul rând datorită compresoarelor ermetice
de tip melc.

De asemenea, stabilitatea în funcționare a
unităților Piovan asigură consumuri reduse de
energie, cu optimizare directă (rezistențe de
încălzire) și indirectă (apă răcită).

Mai mult, modelele portabile permit recuperarea
căldurii de condensare prin redirijarea aerului în
instalație în timpul iernii, în timp ce modelele de
capacitate mai mare pot fi combinate cu un
sistem de free-cooling, care exploatează aerul
rece din mediu permițând astfel economii
considerabile de energie.

Operatorul poate controla funcționarea
sistemului de la distanță, poate modifica și
automatiza reglajul unor parametri, poate
diagnostica potențiale probleme și poate
planifica lucrările de producție.
Sistemele software Piovan permit elaborarea
completă a datelor de producție și analizarea
într-un mod complet și detaliat al procesului de
transformare a materialelor plastice.

Răcire

