
LIGNA visade på utveckling och framsteg inom träbearbetning
Sherwin-Williams, ledande inom industriell träbehandling, rapporterar från LIGNA i Hannover under maj. I år visade LIGNA, den
ledande internationella mässan för träindustrin, en stark innovativ anda med demonstrationer av olika tekniker, inklusive LED. 

Totalt 96 000 mässbesökare tog del av årets LIGNA-mässa, och fick beskåda de senaste industriella innovationerna samt möjlighet att skapa
nya affärskontakter. Sherwin-Williams fokus i år var att visa upp hela produktsortimentet och genom olika maskinleverantörer demonstrera
LED-härdning och andra teknologier för existerande och potentiella kunder.

Hela 1567 utställare visade upp ny teknik och innovativa produktionsutrustningar – besökarna presenterades för en mängd nya maskiner och
verktyg för varje aspekt av träbearbetningsprocessen. Livedemonstrationer av möbelproduktion i simulerade fabriksanläggningar var en av
flera höjdpunkter för de som besökte LIGNA, vilket gav en första inblick i fördelarna med integrerad, högeffektiv tillverkning.

Lars Sandqvist, Senior Engineering Manager på Sherwin-Williams delar med sig av sina insikter: "När det gäller nya trender verkar det som om
LED finns överallt i år och det finns fler robotar – både för hantering och träbehandling. För två år sedan var LED fortfarande alldeles nytt
men i år kan vi se att flera kunder ersätter UV-härdande teknik med LED", säger Sandqvist och fortsätter:

"LIGNA är en bra indikator för vart industrin är på väg. Till exempel efterfrågar alla våra kunder nu skräddarsydda produkter vilket visar att
ytbehandling inte längre enbart handlar om standardlösningar", säger Sandqvist. 

Precis som tidigare år visade Sherwin-Williams upp produkter tillsammans med några av de större maskinleverantörerna, för att visa
träytbehandlingslösningar "in action". En av dessa var Bürkle, som fokuserade på LED-härdning och de var mycket optimistiska när det gäller
mässans resultat:

"Vi använder en Roller Coater laddad med Beckry Seal UL1810 och Beckry Clear UM1820 från Sherwin-Williams för att visa upp LED-
härdningsprocessen live här på LIGNA, vilket har skapat ett stort intresse. LED är stort just nu och vi för diskussioner med flera kunder om
implementering av LED-härdning. Faktum är att en av världens största möbeltillverkare överväger att implementera LED i alla sina
produktionslinjer över hela världen. Därför är årets LIGNA viktig för oss: Vi har en unik möjlighet att verkligen visa fördelarna med LED-
härdning", säger Patrick Ade, försäljningschef hos Bürkle, och avslutar,

"Detta hade naturligtvis inte varit möjligt utan stöd från tekniker på Sherwin-Williams. De drev på oss i ett tidigt skede och utvecklade de rätta
produkterna för LED-härdning."
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Om Sherwin-Williams Product Finishes

Genom sin avdelning Product Finishes är Sherwin-Williams en ledande aktör inom industriell ytbehandling som levererar lokala
ytbehandlingslösningar i global skala till OEM-företag och underleverantörer. Med hjälp av dedikerade ytbehandlingsexperter tillför Sherwin-
Williams värde till ytbehandlingsprocessen genom att erbjuda teknisk assistans på plats, skräddarsydda produkter, färg- och designservice,
samt processförbättrande expertis. Sherwin-Williams drar nytta av en infrastruktur som spänner över sex kontinenter och tillhandahåller
innovativa ytbehandlingsprodukter i såväl vätske- som pulverform för att skydda trä, metall och plast, samt utrustning och tillbehör som
används vid applicering av ytbehandlingar. För en bättre finish, fråga Sherwin-Williams™.

Om Sherwin-Williams

Sherwin-Williams är en global ledare inom utveckling, tillverkning och försäljning av ytbehandling och relaterade produkter, med mer än 39 700
anställda och med verksamhet i 120 länder. Vi marknadsför oss genom mer än 4000 färgbutiker, bilåterförsäljare och industridistributörer. Med
en årlig försäljning på 11 miljarder dollar är vi den största tillverkaren av ytbehandlingsprodukter i USA och den tredje största i hela världen. 


