Апарати за прахово
електростатично нанасяне
тип APEN®

Опитът и иновациите са ключови съставки
за качеството на нашата продукция вече
25 години
Разговор с д-р инж. Йордан Костадинов, Управител на фирма КОАТТЕХ

Електростатичните апарати от серия APEN® са предназначени за кабелната промишленост.
Основното им приложение е за нанасяне на талк, суперабсорбиращи прахове (SAP), а също така и за прахово боядисване
на шини, телове, маркучи, профили и т.н. Те осигуряват прецизно нанасяне, с което се удовлетворяват изискванията за
висока скорост и качество при производството на кабели.
Варна, с. Приселци
Tел: 052/ 950 119; 052/ 950 146, E-mail: office@coattech-bg.com
www.coattech-bg.com

Апарати за прахово
електростатично нанасяне
тип APEN®-BAND

Уважаеми г-н Костадинов тази година ръководената от Вас
фирма КОАТТЕХ празнува 25-годишен юбилей. Каква е равносметката Ви за изминалите години? През какви етапи премина в развитието си фирмата?
Фирма Коаттех е създадена през 1990 година във Варна. Развива своята дейност в областта на технологиите и техниката
за прахови покрития. Коаттех предлага, освен отделни модули и
апарати за покрития, като апарати за прахово електростатично
нанасяне модел CESS®, комплекси за прахово боядисване – филтърен и циклонен тип, електрически и газови пещи и сушилни,
агрегати за предварителна обработка, транспортно оборудване
за технологични линии, така също и комплексно проектиране и изграждане „до ключ” на технологични линии и инсталации за прахово
боядисване.
В резултат на мултиплициране постигнатото в областта на
праховите технологии за покрития и разширяване областите за
приложение, във фирмата бяха създадени нови изделия, като апарат за електростатично талкиране на кабели, високопрецизен апарат за нанасяне на покрития във вид на ивица при производството на метални опаковки, пещ до 650оС за декориране на стъкло и апарати за струйна обработка, приложими
при почистване на части и детайли.
Вече 25 години Коаттех отстоява лидерското място в страната в производството и реализацията на технологии и
изделия, като резултат от професионализма и иновативния подход в дейността на фирмата.
През годините Коаттех се утвърждава като реномирана европейска марка в бранша, благодарение на технологичните
новости, които й позволиха да създаде продукти, които се реализират извън пределите на страната. С гордост отбелязваме, че апарати наше производство работят в редица страни на Европа, като Италия, Испания, Франция, Русия, в
страни от Северна Африка.
Кои са актуалните проекти, реализирани в Коаттех?
Нов тласък в нашето развитие предизвика осъществяването на три проекта, съфинансирани от Европейския съюз и
Република България.
Създадохме нова производствена база, включваща два производствени корпуса и административна сграда. Въведохме
в експлоатация високотехнологични машини за обработка, разработихме и внедрихме система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2008, включваща и обзавеждане на лаборатория с модерна техника за
контрол, нови софтуерни продукти за проектиране и административно обслужване.

Апаратите тип APEN®-BAND служат за боядисване на заваръчен шев при производството на метални опаковки.
Те са специални апарати за прахово електростатично нанасяне на покритието във вид на лента. Отличават се с
изключително висока прецизност на нанасяне при висока
скорост на боядисваното изделие.
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Пещи за изпичане на
декорирани изделия

„КОАТТЕХ” усвои производството на пещи с лентов
транспортьор с работна температура до 650оС, приложими при обработка на стъклени изделия.
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В заключение какви са Вашите следващи стъпки в стремежа Ви за развитие?
Стратегията за бъдещото развитие на фирмата е базирана на убедеността ни, че опитът и иновациите са ключови
съставки за качеството на нашата продукция.
Ние ще продължим да търсим индивидуални технически решения за всеки отделен потребител и да предлагаме оптимален вариант на оборудване на всеки един от тях.
С въвеждането на нови технологии в проектирането и производството, следвайки установения стил на разработване
от идеята до крайния продукт, целим да постигнем качество на продуктите, осигуряващо трайното им присъствие
на външните пазари.
Във връзка с 25 годишния юбилей на фирма Коаттех, изразяваме най-дълбока благодарност на всички наши клиенти за
доверието и на нашите партньори за успешната съвместна работа с пожелание за просперитет през годините.

