Információs lap
Tab Ribbon
Hengerelt fémfóliák akkumulátor
csatlakozó fülek számára
A SCHLENK által gyártott hengerelt fémfóliákat főként
lítiumion - akkumulátorokhoz használják áramgyűjtő csatlakozó
fülként. Ezek a csatlakozó fülek precízen méretre hasított, hengerelt
fémfóliából készülnek és szerepük a közbenső csatlakozás biztosítása.

 Bázisanyag:
ETP- réz, ezüst, nikkel és ötvözeteik hengerkemény vagy lágy állapotban
Tiszta nikkel:
a leginkább megfelelő erre a célra, mivel jól
feldolgozható és kicsi a villamos ellenállása.

 Felület:

fémtiszta vagy egyoldalon/kétoldalon rézzel kezelt vagy
hengerplattírozott

 Vastagsági tartomány: 0,010 - 0,400 mm,

de más is szóba jöhet külön megállapodás szerint

 Szélességi tartomány: 0,600 - 30 mm ( a vastagságtól függően)

de más is szóba jöhet külön megállapodás szerint

Az ebben a publikációban szereplő adathalmaz figyelmes kutatómunka eredménye és csak információ nyújtására szolgál. Egy információ sem minősül
azonban kötelezettség vagy garancia vállalásnak. Minden felhasználónak kötelessége felhasználás előtt saját kísérleteket, próbagyártást végezni mind a
felhasználás, mind pedig a késztermék veszélyességének megállapítására. A Schlenk cég nem vállal felelősséget a jelen publikációban szereplő adatok
pontosságát és teljességét illetően.Javasoljuk a Schlenk cég Általános Szállítási Feltételeinek tanulmányozását ebben a vonatkozásban, amely az alábbi
címen található: www.schlenk.com.
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Szállítási formátumok
Acél, műanyag vagy alumínium magra tekercselve.
Sok különböző magméret kapható.

Műanyag mag oldalkarimával:
20/65 mm belső lyuk / tekercs átmérő (SSD- 200 mm)
50/95 mm belső lyuk / tekercs átmérő (SSD-250 mm)

Kúpos karimájú orsók:
HKV 125 (ID 16 mm)
HKV 160 (ID 16 mm)
HKV 200 (ID 22 mm)
Más méret is szóba jöhet külön megállapodás szerint

A SCHLENK hegerelt fémfóliák előnyei:
•
•
•
•

Sok anyagfajta és ötvözet szállítható
Széles skála egyedileg méretre szabott vastagságokból és szélességelből
Precíz hasítás - széles / keskeny
Az anyagot úgy választjuk meg, hogy a legkihívóbb felhasználói megoldásokat
is megvalósíthassuk a legszorosabb mérettűrésekkel.

A SCHLENK nagy tapasztalattal rendelkezik a fóliahengerlésben és folymatosan
fejleszti, optimalizálja az általa gyártott hengerelt fémfóliákat.
Kérjük, tekintsék át a "Hengerelt fóliák akkumulátorokhoz"
című tájékoztatónkat is!
Az ebben a publikációban szereplő adathalmaz figyelmes kutatómunka eredménye és csak információ nyújtására szolgál. Egy információ sem minősül
azonban kötelezettség vagy garancia vállalásnak. Minden felhasználónak kötelessége felhasználás előtt saját kísérleteket, próbagyártást végezni mind a
felhasználás, mind pedig a késztermék veszélyességének megállapítására. A Schlenk cég nem vállal felelősséget a jelen publikációban szereplő adatok
pontosságát és teljességét illetően. Javasoljuk a Schlenk cég Általános Szállítási Feltételeinek tanulmányozását ebben a vonatkozásban, amely az alábbi
címen található: www.schlenk.com.
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