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KONTROLA JAKOŚCI – PRZEMYSŁ 4.0

TWORZYWA

TEMAT NUMERU: WYTŁACZANIE

MASZYNY I URZĄDZENIA

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

3 Pół miliona przyłbic dla szpitali dzięki firmom z branży tworzyw sztucznych 

4 Robot FANUC wspiera pracę bezkontaktowego centrum testów
 na koronawirusa 

5 Zawory do masek Oldrati, produkowane na wtryskarkach Wi-Ba 

6 Zrozumieć tworzywa sztuczne tak, by chronić ludzi, życie i świat 

8 Automatyczna linia FDC* do rur; Automatyczna linia FDC* do rur 
 wykazuje maksymalną elastyczność w produkcji w zakresie średnicy 
 i grubości ścianki; 

11 Metoda wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego (poużytkowych) 
 mieszanin polimerowych

19 Kontrola jakości produkcji ważna tak, jak nigdy

20 Oferta firmy El-Term; Maszyny do produkcji piłeczek do suchych basenów 

22 Wytłaczarki jednoślimakowe

28 Zastosowanie narzędzi inżynierii jakości w procesie wytwarzania 
 tworzyw sztucznych

35 Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

37 WITTMANN Group a idea Przemysł 4.0

40 Innowacyjna droga do Przemysłu 4.0 w branży opakowań 
 kosmetycznych 

44 Nowe spektrofotometry Konica Minolta

46 Systemy produktowo-usługowe; Systemy produktowo-usługowe 
 jako szansa dla organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa 
 produkującego formy wtryskowe

52 Nowe rozwiązania i modyfikacje najpopularniejszych polimerowych 
 nośników substancji aktywnych


