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MOOG: Pionier op het gebied van kataforese coatings

Uitdaging

Driehoeksdraagarmen worden bij het dagelijkse gebruik sterk op de proef gesteld daar ze worden 
blootgesteld aan water, zout, zand, vuil en stenen. Een sterke en langdurige bescherming is nodig om roest te 
voorkomen. Traditionele beschermende maatregelen zoals elektrostatische spuitlak zijn ontoereikend gebleken.

Eenvoudige oplossing

Sinds 2011 heeft MOOG kataforesecoating geïntroduceerd op al zijn plaatstalen 
driehoeksdraagarmen als superieure bescherming tegen roest. Laboratoriumonderzoek toont aan dat de 
coating intact blijft, ook wanneer de arm impact ondervindt door scherpe voorwerpen zoals grint en stenen.
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Bedekt met roest

Het afbladderen van lak 
veroorzaakt corrosie

Volledig roestvrij

Perfecte hechting van de lak, 
perfecte bescherming van het onderdeel

Elektrostatisch gelakte driehoeksdraagarm

Elektrostatisch gelakte plaat

Kataforese gecoate driehoeksdraagarm

Kataforese gecoate plaat

Test volgens de officiële DIN 50021, IS0 9227 en ASTM-B-117 normen
*Schatting van industriestandaarden die in Europa worden gebruikt.

Test voldoet aan de officiële impacttest DIN EN ISO 6272-1 = ASTM D2794

ROESTBESTENDIGHEIDSTEST

IMPACTBESTENDIGHEIDSTEST

Resultaten na uitoefening van 
mechanische kracht van 100 kg/cm2 
op twee testplaten.

Resultaten na 720 uur in een 
zoutsproeikamer.
Gelijk aan ongeveer 8 - 10 jaar.*

LANGERE LEVENSDUUR DANKZIJ
KATAFORESETE- CHNOLOGIE
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