
POWŁOK A TULEI  CYLINDR A
Apticote Ceramic 2000 to najwyższej klasy technologia powlekania tulei cylindrów, która zapewnia 
wyższe parametry niż konwencjonalne niklowe/ceramiczne kompozytowe powłoki elektrolityczne. 
Zwiększa moc, eliminuje smugi oraz zmniejsza zużycie części prowadzącej i pierścienia tłoka. Powłoka 
Apticote 2000 jest gładsza, twardsza i lepiej związana z podłożem oraz zapewnia doskonale honowane 
wykończenie. Specjalny skład powłoki zmniejsza tarcie między powłoką tulei a pierścieniem tłoka 
oraz zwiększa zatrzymywanie środka smarnego na powierzchni. Dzięki temu moc silnika może zostać 
zwiększona maksymalnie o 3%.

Dzięki pewnym zastrzeżonym ulepszeniom powłoka Apticote 
Ceramic 2000 praktycznie eliminuje smugi — problem, który 
często występuje w przypadku konwencjonalnych powłok 
tulei cylindrów. Powstają one podczas wyciągania niklu z tulei 
przez pierścień tłoka, który następnie nacina powierzchnię 
tulei. Powłoka Apticote Ceramic 2000 ogranicza przenoszenie 
metalu, nawet w przypadku pierścieni chromowanych, oraz 
ogranicza do minimum możliwość wystąpienia smug.

BRAK SMUG/ŚCIERANIA
1. Tuleje cylindrowe
Firma Poeton umożliwia powlekanie wszystkich typów tulei 
cylindrowych przy użyciu wielostanowiskowego układu 
powlekania. Natężenie przepływu, gęstość prądu i skład 
chemiczny elektrolitu są precyzyjnie kontrolowane, co 
zapewnia spójne i powtarzalne rezultaty.

ZASTOSOWANIA

Firma Poeton powleka wszystkie typy tulei cylindrowych 
do silników dwu- i czterosuwowych, przeznaczonych do 
wyścigów motokrosowych, kartingowych, śnieżnych, off-
roadowych lub GP.
Oprócz rynku OEM oferujemy także szybką realizację usług 
dla miłośników wyścigów. Usługa „Cylinder Express” służy 
do przywracania zużytych cylindrów do stanu pierwotnego w 
maksymalnie cztery dni.

SPORTY MOTOROWE

PARAMETRY POWŁOKI

560–600 Hv, kontrolowana poprzez dokładny skład 
chemiczny i zawartość ceramiki. Wypełnienie ceramiczne 
jest równomiernie rozprowadzane na całej grubości powłoki, 
a zawartość procentowa jest optymalizowana pod kątem 
odporności na zużycie i obciążenia dynamiczne.

TWARDOŚĆ

KLUCZOWE CECHY
 • Wysoka twardość
 • Niskie tarcie
 • Ochrona przed smugami
 • Niskie zużycie lub brak 
zużycia
 • Wysoka precyzja
 • Łatwe honowanie

 • Powlekanie dowolnej 
powierzchni
 • Zgodność z każdym 
pierścieniem tłoka lub 
tłokiem
 • Doskonałe wiązanie z 
podłożem

2. Obudowy obrotowe
Firma Poeton powleka setki obudów obrotowych odlewanych 
ze stopów aluminium (w tym do zastosowań UAV), stosując 
układy wielowarstwowe i zapewniając najwyższy poziom 
kontroli jakości. Jak we wszystkich naszych produktach, 
100% przyczepności do podłoża potwierdzają regularnie 
wykonywane próby niszczące (cięcie piłą, łamanie) 
reprezentatywnych pierścieni próbnych.

3. Bloki silników i silniki czterosuwowe
Odlewane bloki silników, w tym w układach rzędowych, V6, V8 
i V10, oraz czterosuwowe silniki motocyklowe są powlekane 
przy użyciu specjalnych kolektorów. Wymagane są do tego 
specjalne narzędzia, których zastosowanie jest najbardziej 
opłacalne w przypadku powlekania wielu sztuk.

 • Grubość powłoki  - Grubość powłoki po honowaniu 
wynosi 50–75 μm
 • Honowanie - Powłoka jest poddawania honowaniu 
diamentem przez wykwalifikowanych specjalistów, 
którzy kontrolują wykończenie i wymiary
 • Podłoża - Powłokę Apticote 2000 można nakładać 
na żeliwo, stal lub stopy aluminium, a także tuleje, 
cylindry lub bloki

MOC WYJŚCIOWA A PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
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Apticote Ceramic 2000

Konwencjonalna powłoka tulei cylindra

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter pomocniczy. Choć podjęto wszelkie 
starania w celu ustalenia parametrów planowanego środowiska pracy powłoki, optymalne 
parametry można wyznaczyć na podstawie prób i testów eksploatacyjnych.
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