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Najczęstsze awarie wtryskarek spowodowane niepoprawnym doborem
środków smarnych i sposoby ich uniknięcia

WINTEC sprzedaje w Polsce
System zdalnego odczytu liczników; Bezprzewodowe liczniki cykli
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IntElect = energooszczędność + zrównoważony rozwój + precyzja
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Wittmann Battenfeld – energooszczędność w pakiecie korzyści dla Klienta

Metoda prasowania wtryskowego detali cienkościennych
w technice form piętrowych

URZĄDZENIA POMIAROWE
Urządzenia pomiarowe Konica Minolta w branży tworzyw sztucznych

URZĄDZENIA PERYFERYJNE
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Idealnie dopasowane i kompletne rozwiązania
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Przenośniki materiałów sypkich i masowych w przemyśle
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Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne

Urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw
Elementy rurociągów transportu pneumatycznego stosowane
w przemyśle tworzyw sztucznych
Zmiana terminu Targów INNOFORM®
Dozowniki wagowe
Dozowniki HETHON – precyzyjne podawanie proszków, granulatów,
barwników, ziaren
Energooszczędne suszenie tworzyw sztucznych
Napęd mieszadła z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego

TWORZYWA
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Program rozwoju dla branży innowacyjnych tworzyw sztucznych
w Polsce w perspektywie 5–10 lat
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Doceniona jakość Alfa PVC
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Tworzywa to Plastoplan
Czyszczenie form – oszczędność i ekologia

ENERGOOSZCZĘDNE WTRYSKARKI
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