
SERVICE 

СЕНИ – експресно производство 
на О-пръстени –   
когато скоростта  е важна! 

В случай, че е наистина наложително и когато не е 

възможно дълго прекъсване на работния Ви процес, СЕНИ 

предлага на клиентите си експресно производство на О-

пръстени. Тази специална услуга помага на потребителите ни да 

излязат бързо от неприятни ситуации. Това означава, че О-

пръстените, изработени с висока прецизност, които не са на склад, 

могат да бъдат произведени за около 5-6 дни. Тези поръчки се 

поставят в „бързото платно“ на усъвършенствания ни 

производствен процес и се доставят за възможно най-кратко време. 

Общо 10 различни, често използвани еластомерни 

материали се пазят в постоянна наличност, специално за експресни 

поръчки. Те включват  FPM/FKM, FVMQ, VMQ, NBR и EPDM смеси. 

По поръчка могат да се изработят и други смеси, чрез експресния 

производствен процес, при положение че съставките са на склад. 

За уточнение, моля свържете се с нашия отдел Продажби! 
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СЕНИ – експресно производство на  
О-пръстени – бърза помощ за Вашето 
оборудване! 

Направената бърза поръчка от Вас, веднага се интегрира в производствения ни процес и се 

координира перфектно. Това означава, че са възможни много кратки срокове за доставка. 

Следващата таблица дава представа за основните материали, които са постоянно на склад, както 

и максималното количество за поръчка. То зависи и от размера на О-пръстена. Броят на 

календарните дни, след подадена поръчка, зависи и от момента на получаване на поръчката*. 

Нашият отдел Продажби ще се радва да Ви предостави информация за точната дата на доставка. 

Срокове за  експресното производство  на  О-пръстени 

Качество Материал Твърдост 
Shore A 

Цвят Специфични характеристики Време** за производство 
след поръчка 

до 10 h след 10 h 

AP 300 EPDM 70 черен peroxidically cross-linked 5 6

AP 302 EPDM 70 черен Одобрения: FDA, USP Class VI, 3-A Sanitary 
Standard; peroxidically cross-linked 

5 6

AP 310 EPDM 70 черен FDA одобрение, peroxidically crosslinked 5 6

HF 875 FKM 75 кафяв Висока устойчивост на химикали 5 6

Vi 500 FKM 80 черен 5 6

Vi 564 FKM 70 черен 5 6

Vi 665 FKM 75 син FDA одобрение 5 6

P 583 NBR 70 черен 5 6

Si 770, FL FVMQ 70 син Много добра нискотемпературна 
гъвкавост и устойчивост на  химикали 

5 6

Si 820 VMQ (silicone) 70 червен 
BfR (Federal Institute for Risk Assessment) и 

FDA одобрение 
5 6 

Максимални количества 
при експресна поръчка 

Външ. Диаметър в мм Макс. кол-во 

≤ 220 60 

221 - 550 40 

551 - 1400 25 

* срокът за доставка след производство зависи от 

куриерската фирма 

**  измерено в работни дни. 

Изработка на О-пръстени от материали, различни от горепосочените също е възможна 

при експресното ни производство. Скоростта на доставка зависи от това дали търсената 

смес е вече на склад или ще бъде приготвяна тепърва. Моля свържете се с нас за 

уточнение! 

Опростена  схема  за  заплащане : 

Заплащате  нормалната цена на О-ринговете при твърда такса за експресна изработка в 

размер на 500 лв. Минималните количества за поръчка и минималната цена за доставка 

не важат при тази услуга. 
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