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TOP najlepszych wtryskarek dostępnych w Polsce
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PLASTPOL – cała branża w jednym miejscu
Powołano pierwszą Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości
Linia do produkcji filamentu 3D metodą suchą
Nowa wtryskarka El-Exis SP 1000 ton – przełom na rynku maszyn
Wpływ procesu wtryskiwania na rozciąganie detali z poliaktydu
WITTMANN BATTENFELD prezentuje swe nowości wirtualnie
Zmieniacz sit do filtrowania tworzyw sztucznych podczas procesu
wytłaczania typu HV
40 lat stosowania polskich tworzyw w posadawianiu maszyn
i urządzeń na fundamentach
Click – Watch – Talk Kompozyt-Expo®
Przekładnie Rossi serii GX – rozwiązanie dla zastosowań wytłaczarkowych
„Stare” powietrze, nowe rozwiązania
Dozowniki HETHON – precyzyjne podawanie proszków, granulatów,
barwników, ziaren
Magazyny tworzyw sztucznych
System rurowy Jacob
Charakterystyka wykorzystania polimerowych mediów ściernych
do obróbki powierzchni wyrobów z tworzyw
Skuteczna separacja metali to czyste produkty i ograniczona ilość awarii
linii produkcyjnych
Analiza i prognozowanie procesu produkcyjnego na przykładzie
wybranego przedsiębiorstwa
Symulacja procesu wtrysku sztyftów używanych w druku 3D
APLEX: nowe możliwości dzięki najnowocześniejszej narzędziowni w regionie
Firmy planują inwestować w robotyzację
Obudowy AX: teraz także do zastosowań zewnętrznych
Huzap GMBH – wagi workujące nowej generacji
Jedno działanie cenniejsze od dziesięciu pomysłów
Linie do produkcji arkuszy PET
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Podstawy technologii selektywnego spiekania laserowego proszków
polimerowych – SLS
Omya Smartfill® otwiera nowe możliwości stosowania polilaktydu (PLA)
Restramid ponownie w ofercie sprzedażowej Polimarky
Sterylizacja i modyfikacja polimerów za pomocą promieniowania jonizującego
Wzbogacamy park maszynowy
LANXESS poszerza zakres zastosowań wytłaczania rozdmuchowego
o materiały kompozytowe
Producent proszków do formowania rotacyjnego i regranulatów
tworzyw sztucznych
Zastosowanie metody EPR do badania procesów relaksacyjnych
zachodzących w polimerach
Lider na polskim rynku
Specjalność firmy El-term
igus oferuje klientom dużą swobodę projektowania dzięki
2-komponentowemu drukowaniu 3D
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