
A REVOLUTION in burning...

Oxygen lances - Silancer

A REVOLUTION in burning...  – REWOLUCJA W PRZEPALANIU!

SILANCER to wysokoefektywna, przemysłowa technologia precyzyjnego 
przepalania wszelkich materiałów – stalowych, betonowych, ceramicznych, 
trudnotopliwych i innych, uważanych powszechnie za nietopliwe. 

Technologia ta została opracowana i opatentowana w Niemczech, w 1969 r. 
Od tego czasu, wyłączny europejski producent elektrod tlenowych z rdzeniem, 
fi rma Rolf Kremmling GmbH, wypromowała tego typu urządzenia i wprowa-
dziła je do użycia w większości zakładów przemysłowych w Europie Zachodniej 
i na świecie, stale je udoskonalając. Przez wiele lat, ten jedyny europejski 
producent nie był aktywny na rynku środkowo- i wschodnioeuropejskim. 

W 2005 roku Silingen Group, po przejęciu patentu, rozpoczęła również pro-
dukcję, z perspektywą całkowitego jej przeniesienia do Polski w roku 2006. 
Jednocześnie Silingen Group została jedynym na terenie Europy Środkowej 
dystrybutorem elektrod tlenowych z rdzeniem, oferowanych pod zastrzeżoną 
handlową marką SILANCER. W konsekwencji, po całkowitym przeniesieniu 
produkcji do Polski, Silingen Group stanie się wyłącznym producentem i dy- 
strybutorem urządzeń SILANCER na naszym kontynencie. 

 – ZAWSZE SKUTECZNY!
Również tam, gdzie tradycyjne metody 
są bezużyteczne.

SILANCER  to innowacyjna metoda, polegająca na zastosowaniu w elektrodzie  
tlenowej rdzenia ze specjalnego rodzaju stopu. Konsekwencją tego zabiegu 
jest radykalne polepszenie parametrów urządzenia we wszystkich możliwych 
aspektach. Technologia ta jest w Polsce jeszcze mało rozpowszechniona, 
a przez to, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, może zostać odebrana 
jako rewolucyjna.  

SKUTECZNOŚĆ – osiągana temperatura pracy - 2500ºC,  umożliwia przepalenie 
praktycznie wszystkich materiałów. Dzięki temu SILANCER jest skuteczny 
również tam, gdzie tradycyjne metody są całkowicie bezużyteczne.

OSZCZĘDNOŚĆ – zdecydowanie krótszy czas wykonania zadania, gwarancja 
uzyskania efektu przy znacznie mniejszym zużyciu elektrody oraz tlenu, 
powoduje kolosalne wręcz oszczędności w porównaniu z metodami trady-
cyjnymi.

BEZPIECZEŃSTWO – znacznie mniejszy przepływ tlenu przez elektrodę 
niweluje ryzyko niekontrolowanego zapłonu, a ponadto brak drgań i hałasu 
powoduje, że metoda nie jest uciążliwa dla otoczenia.

UNIWERSALNOŚĆ – to szczególna cecha metody SILANCER, ponieważ trudno 
właściwie określić granice jej zastosowania. Elektrody SILANCER można 
stosować wszędzie i w każdych warunkach (również pod wodą lub pod 
ziemią). Tradycyjnym i najbardziej oczywistym polem eksploatacji elektrod 
SILANCER jest hutnictwo oraz odlewnictwo, a także przemysł stoczniowy. 
Niezaprzeczalne ich zalety powodują jednak coraz większe zainteresowanie ze 
strony takich branż jak budownictwo, obróbka odpadów czy przemysł wydo-
bywczy. Kolejne zastosowania zależą właściwie tylko od pomysłowości i spe-
cyfi ki potrzeb klientów.  
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 APPLICATION:

Silancer electrodes can be used anywhere and in any condition  
(including underwater und underground). The most traditional and 
natural fields of application of SILANCER electrodes are metallurgy 
and foundry as well as the shipbuilding industry, but undeniably its 
advantages are being more and more visible in other fields, such as 
construction, waste processing and mining. Other applications de-
pend on the particular needs of customers – in fact, there are no limits. 

 THE ADVANTAGES OF USING SILANCER:

 effectiveness
 universality of application
 minimized negative impact on environment
 substantially less oxygen flow through the electrode, hence the risk  

 of uncontrolled ignition minimized
 safety of work with regard to lack of vibrations and noise
 huge savings possibilities in comparision to traditional methods

Specifications:
Working temperature:  up to 2700 °C (5000 °F)
Length:    3 metres; 4 metres; 6 metres  (120 in, 160 in, 235 in)
Diameter:    1/2’’, 3/8’’
Weight:    4 – 12 kg

Other measurements available on request.
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