
ENGINEERED 
POLYMER SOLUTIONS

C U S T O M  D E S I G N S 

■ Do szczególnych zastosowań

■ Opracowanie koncepcji
produktów

■ Komunikacja
Inżynier - Inżynier

■ Projektowanie na żądane
wymagania osiągów
i kosztów

Wysoko-niezawodne uszczelnienia 
specjalne do najbardziej wymagających 
zastosowań
Firma Chesterton dostarcza niezwykłe rozwiązania techniczne 

na potrzeby przemysłowe od wielu lat. Często stanowimy 

jedyny wybór dla producentów w miejscach gdzie 

niezawodność ma największe znaczenie. Wiele naszych 

specjalnych konstrukcji uszczelnień przeanalizowanych 

i udokumentowanych jest używanych na świecie zapewniając 

wzrost niezawodności urządzeń, optymalizację zużycia energii, 

a to wszystko w połączeniu z lokalnym wsparciem 

technicznym i serwisem jaki Chesterton dostarcza na całym 

świecie. 

ROZWIĄZANIA SPECJALNE



Do zastosowań specjalnych 
Wieloletnie doświadczenie 
w rozwiązywaniu 
problemów w 
uszczelnianiu 
różnorodnych urządzeń 
jak siłowniki, zawory, 
pompy, akumulatory, 
prasy, przekładnie, wały 
wirujące i osie, mieszadła, 
walce, aparatury

kontrolno-pomiarowej, kompresorów, złączy obrotowych, 
robotów, oprzyrządowania obróbki skrawaniem i wielu 
innych. 

Koncepcje produktów przez rozwój 
Rozumiemy, że 
urządzenia mogą mieć 
wielką wartość i 
wymagają 
bezpieczeństwa 
inwestycji. Dlatego 
oferujemy współpracę 
od etapu koncepcji 
produktu przez rozwój 

konstrukcji, aby zapewnić rozwiązanie dostosowane do 
specyficznych wymogów.

Sprawdzone materiały State-Of-The-Art

Komunikacja Inżynier - Inżynier

Wierzymy, że podstawą 
sukcesu jest sprawna 
komunikacja Inżynier-
-Inżynier zapewniająca 
efektywność 
projektowania. 
Nasi inżynierowie 
pracowali latami nad 
rozwojem produktów 
na specjalne wymagania do szczególnych zastosowań. 
Pracując z Państwem mogą rzucić światło na występujące 
problemy mające wpływ na produkcje, utrzymanie ruchu i 
zaproponować rozwiązania dopasowane do danej sytuacji.

Zaprojektowane aby sprostać wymaganiom
kosztów i osiągów

Wiemy, że każdy Klient 
ma inne wymagania 
odnośnie kosztów, 
osiągów i niezawodności. 
Niezależnie od tego czy 
Twoje urządzenie wymaga 
rozwiązania dla 
użytkownika, MRO lub 
producenta OEM, wszystkie nasze Konstrukcje Specjalne 
(Custom Designs) opracowywane są aby spełnić wymagania 
i dostarczyć wartości dodanych. 
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D O S T A R C Z Y  R O Z W I Ą Z A Ń  S P E Ł N I A J Ą C Y C H  W Y M A G A N I A

Informacje szczegółowe na stronie 
www.engineeredsolution.com

Produkujemy szeroką gamę 
nowoczesnych zaawansowanych 
inżynierskich tworzyw konstrukcyjnych 
w tym fluoroplasty, polimery 
inżynierskie i elastomery.  Wszystkie 
materiały są testowane i sprawdzane 
aby wytrzymywać w ekstremalnych 
ciśnieniach, temperaturach oraz 
agresywnym środowisku chemicznym 
w najbardziej wymagających 
zastosowaniach na świecie.
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