Glaskabine












Anvendes til manuelle pulverlakeringsopgaver
Tilpasses til hver enkelt opgave
Anvendes til enten gennemkørende eller
stillestående lakeringsopgaver
Separate adgangsdøre
Udsugning foregår ud over hele kabinegulvet
eller via gulvkanaler af hensyn til optimal
ventilation
Systemet leveres med fritstående ventilations
filter
Arbejdsområde belagt med gitterriste
Opbygget over kraftigt profilstativ, der evt.
samtidigt kan bærer conveyoren
Systemet udføres i henhold til ATEX regulativet.
Vedligeholdelses- og servicevenlig opbygning
.

Aabo glaskabiner findes i mange størrelser og
tilpasses altid til den individuelle opgave, Størrelsen
afhænger af emnernes max. størrelse. Glaskabiner
er forsynet med komplet filter med støvopsamlingsbeholder. Ventilatoren suger luft fra glaskabinen
gennem filteret og til det fri eller tilbage til rummet.
Filter og ventilatoren placeres efter kundes krav og
behov.

Kabine i drift

Den indtil nu største kabine til
max. emne på 7m x 3m x 3m
Gulvriste i
arbejdsområdet
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E. Aabo Andersen A/S - i daglig tale kaldt Aabo Maleanlæg - blev grundlagt 10. april 1980 i hjemmet på Thurø,
ved Svendborg, af direktør Erling Aabo Andersen selv. I de efterfølgende år udvikler firmaet sig til at være et af
de førende danske firmaer indenfor anlæg til overfladebehandling med såvel pulver som vådlak.
Da firmaet begyndte at vokse, bliver første stop på turen torvet i Svendborg. Her har man salgskontor og
konstruktionsafdeling. Men firmaet har vokseværk og før man får set sig om, er egenproduktion en realitet, dog
i lejede lokaler. Og i 2005 kunne dørene så slås op til en nyopført fabrik, beliggende i udkanten af Svendborg.
Herfra bliver alle anlæg projekteret og fabrikeret præcis efter kundernes individuelle krav og ønsker. AABO
fremstiller selv alle komponenter for et moderne, miljøvenligt og økonomisk maleanlæg på den nye fabrik.
Opstilling af anlæg foregår selvfølgelig med AABO’s egne veluddannede montører. Montørerne klarer også
igangkøring af anlæg og oplæring af personale.
I dag, mere end 30 år efter at det hele begyndte, er det nu sønnen Claus Aabo Andersen der står i spidsen som
direktør for mere end 35 medarbejdere verden over.
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