Фирма „Габинвест“ ЕООД - Габрово е водеща в производството и механичната повърхностна обработка на компоненти за ловно и спортно оръжие. Основана е през 1992 година
и в момента има 190 служители. Габинвест ЕООД има в Габрово, България три модерни и
добре структуирани производствени завода.
В експлоатация е автоматизирана немска линия за брюниране (оксидация), производство
на немсктата фирма „Гюнтер Прайс Апаратебау е.К.“.

Брюнирането служи за образуването на тънък защитен слой върху желязосъдържащи
повърхности с цел корозионна защита. Чрез потaпяне на детайлите в алкален разтвор –
натриев хидроксид или стопилки от сол се образуват черни слоеве от оксидни смеси от
FeO или Fe2O3 (патина).
Брюнирането не е покритие.
Областите на приложение са най-вече в машиностроенето и производството на инструменти.
Незначителната дебелина на образувалия се слой от около 1 µm оставя заготовките със
стабилни, непроменени размери. Порьозността на брюнирания слой придава само малка
корозионна устойчивост, но тя може значително да бъде подобрена чрез омасляване на
повърхността на детайлите. Тези слоеве до голяма степен са устойчиви на огъване и
абразия и издържат на температура до 300 0 С.
Освен за защита бюнирането служи и за подобряване на визията на обработваните детайли.
Системата включва всички необходими вани - за обезмасляване на заготовките, за брюниране и вана за емулсия за последваща обработка за омасляване и изсушаване.
Брюнирането не е подходящо за цветни метали, каквито са например сплавите на алуминия, цинка, медта.

Голямата прецизност на тази технология и възможностите за точен подбор на работните
режими позволява да се избегне риска от окрехкостяване на тънкостенни детайли ( найвече пружини) следствие насищане с водород в процеса на байцване.
Ние предоставяме възможност на всички бизнес партньори, които са
заинтересовани, да се възползват от нашата линия за брюниране (оксидация).
Нашият изключително висок стандарт за качество ще доведе до резултат, който ще се
отрази положително на Вашата продукция.
Ние сме убедени, че можем да Ви бъдем полезни с добро съотношение цена – качество.
Оставаме на Ваше разположение за въпроси към нашия високо квалифициран екип.
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