
W
ychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rynku, polska firma 
Adal z Czosnowa już od po-
nad 30 lat wspiera swoim 

doświadczeniem klientów z Polski i zagranicy 
chcących unowocześnić lub wybudować 
instalacje do szeroko rozumianej inżynierii 
powierzchni. Adal oferuje dostawę „pod klucz” 

Inwestycje „pod klucz” 
Nowe malarnie proszkowe dla producenta maszyn rolniczych

Ciągłe dążenie do zwiększania jakości swoich produktów, 
rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska, a także 
presja konkurencji do zmniejszania kosztów produkcji 
powoduje, że wiele firm decyduje się na modernizację już 
istniejących lub budowę nowych lakierni. Tendencja ta dotyczy 
także producentów maszyn rolniczych.

linii technologicznych i urządzeń do malo-
wania proszkowego i mokrego. W ostatnich 
latach przedsiębiorstwo zrealizowało m.in. 
kilka projektów dla producentów maszyn 
rolniczych.

Specyficzne wymagania dotyczące 
urządzeń dla rolnictwa powodują, że głów-
ny nacisk przy projektowaniu położono na 

Gniazdo malowania proszkowego z kabiną PCV i odzyskiem w cyklonie. 

Pionowe kanały wyciągowe zapewniają prawidłowy 
rozkład wentylacji w kabinie PCV. 

Przejezdna kabina INOX ze stałymi filtrami do 
malowania krótkich serii. 

Piec polimeryzacji z komorą wstępnego żelowania. 

Stacja wspomagania załadunku/
rozładunku ciężkich detali. 

prawidłowe przygotowanie powierzchni przed 
procesem malowania. Dobór odpowiedniej 
technologii chemicznego bądź mechanicz-
nego przygotowania powierzchni zapewnia 
spełnienie wysokich wymagań dotyczących 
wytrzymałości mechanicznej powłoki ma-
larskiej.

Nie można także obecnie pomijać kwe-
stii efektu końcowego, czyli dekoracyjności 
powierzchni malowanej. Dla odbiorcy końco-
wego liczą się przecież nie tylko parametry 
eksploatacyjne, ale również wygląd produktu.

Dla swojego klienta firma Adal zrealizo-
wała w ciągu ostatniego roku dwie malarnie 
proszkowe stalowych elementów maszyn 
rolniczych. 
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R a d o s ł a w  O s i a k 
Adal 

cjowa oczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych 
oraz stacja wody demi. Ta malarnia również 
została wyposażona w automatyczny przeno-
śnik typu Power&Free oraz windę w obszarze 
załadunku/rozładunku detali. Zainstalowane 
gniazdo proszkowe z odzyskiem w cyklonie 
oraz dwoma ręcznymi aplikacjami typu Co-
rona umożliwia osiągniecie wydajności na 
poziomie 80 m2/h pomalowanej powierzchni, 
przy udziale 3-4 pracowników.

Oddane do użytku malarnie znacząco 
poprawiły zarówno ergonomię pracy, jak 
i jakość wyrobu końcowego. Nie można 
pominąć także aspektu ekonomicznego – 
produkcja na nowych, energooszczędnych 
i wydajnych urządzeniach zapewniła obni-
żenie kosztów produkcji, a w efekcie zwięk-
szenie konkurencyjności na wymagającym 
rynku maszyn rolniczych.                     

pływ materiału przez wszystkie gniazda 
technologiczne. W strefach załadunku 
i rozładunku zainstalowano windy uła-
twiające pracownikom podwieszanie 
bądź zdejmowanie z przenośnika cięż-
kich detali;

 uzupełnieniem całej instalacji jest posia-
dana już przez inwestora śrutownica.

 Maksymalne gabaryty malowanych de-
tali L × B × H = 5,05 × 1,25 × 1,6 m, waga 
maks. 500 kg. Wydajność tak zaprojekto-
wanej malarni osiąga wartość 120 m2/h 
pomalowanej powierzchni przy udziale 3-4 
pracowników. Realizacja inwestycji, od pod-
pisania umowy do uruchomienia produkcji, 
trwała ok. 5 miesięcy.

Dla tego samego klienta, około miesiąc 
później, firma Adal uruchomiła następną ma-
larnię proszkową, tym razem w kompletacji 
rozszerzonej o chemiczne przygotowanie 
powierzchni przed malowaniem. Mycie detali 
odbywa się w 4-strefowej, 5-zabiegowej 
myjce natryskowej w oparciu o technologię 
fosforanowania cyrkonowego. Uzupełnieniem 
gniazda przygotowania powierzchni jest por-

Gniazdo malowania proszkowego z kabiną INOX i odzyskiem w cyklonie. 

Oczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych. 

Suszarka po myciu. 

Myjka natryskowa taktowa. 

Obie te instalacje zastąpiły przestarzałe 
i wyeksploatowane linie malarskie. Pozwoliło 
to na podniesienie konkurencyjności ofero-
wanych produktów.

Pierwsza linia, zlokalizowana w Lublinie, 
została dostarczona w kompletacji:

 gniazdo malowania proszkowego z od-
zyskiem proszku w cyklonie i ręczną ka-
biną z PCV zapewniającą szybką zmianę 
kolorów (10-15 min.);

 przejezdne gniazdo malowania proszko-
wego ze stałymi filtrami oraz kabinę ze 
stali INOX do malowania krótkich serii de-
tali. Od części hali, na której odbywa się 
„brudna” produkcja oba gniazda zostały 
odseparowane zabudową z wymuszoną 
wentylacją oraz filtracją zasysanego po-
wietrza (clean-room);

 piec polimeryzacji do utwardzania farby 
proszkowej mieszczący 5 stanowisk po-
stojowych. W piecu wydzielono dodatko-
wą komorę wstępnego żelowania, która 
umożliwia wspólne wygrzewanie detali 
malowanych na różne kolory;

 zautomatyzowany przenośnik typu Power 
&Free, zapewniający prawidłowy prze-
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