
Kom og oplev verdenspremieren på 
Krauss Maffei´s nye elektriske PX 

støbemaskine og Netstal´s fuldelektriske 
ELIOS 7500, markedets hurtigste maskine.

De kan opleves i Hal 15 stand D24, 
– messens mest interessante stand!
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Hal 15 / D24  
I år præsenteres den nye Elios 7500 med nyudviklet elektrisk  
lukkeenhed på 750ton , maskinen vises med et etageværktøj  
på 24 +24. I denne konfiguration produceres 43000stk. runde låg 
i timen! Netstal viser også, at de ved hjælp af et tæt samarbejde med 
form-, robot- og automatiseringsfabrikanter er blevet markeds-
leder indenfor levering af systemløsninger. Der vises verdens 
første 128 kavitetsværktøj til pipetter og udtagerobot. Dette 
anlæg kan producere omkring 2 mill enheder om dagen.

Hal 15 / C24
VERDENSPREMIERE den nye PX maskine vises for første gang.
Temaet hos KraussMaffei på denne udgave af K-messen er 
Plastics 4.0. ,indførelse af intelligente maskiner, netværksdrevne 
produktionsprocesser og interaktive services.

Hal 01 / F08
Præcisionsværktøjer, varmekanaler og micro-injectionssystemer. 
Männer fremstiller systemer der er i høj kurs hos pharma-, medicinal- 
og emballageindustrien fordi de er præcise og holdbare. Kig ind 
på standen og se hvordan det skal gøres!

Hal 8B / E32
Er specialist i automation og periferiudstyr til sprøjtestøbning, 
indenfor områderne emballage- og medicinalindustri, samt  
barriereteknologi. Produktion med cyklustider fra 2-20sek. 

Hal 11 / H21
6 aksede industrirobotter, hurtighed og præcision kendetegner 
disse robotter, der vises et bredt udvalg af modeller der egner 
sig til automatisering af sprøjtestøbeprocessen. Et særligt  
kendetegn er disse robotters nemme programmering.

Hal 10 / G57
Temperaturregulering, kontrollér temperaturen på dine processer 
med Thermo-5 enhederne. Temperering med vand eller olie, en 
eller flere kredse, fuldautomatisk procesovervågning m/ ultralyds-
flowmåling, korrosionsbestandig og slidfri hydraulik. Flowkontrol 
enheden Flow-5 med op til 128 kredse vises også og den nye 
CLEAN-5 vandbehandlingsenhed ( løsner og fjerner kalk og rust fra 
varmekanaler, rensning af kølevand og konservering af varmekanaler.

Hal 10/G78
Materialetransport og tørrer systemer. Helios tilbyder både cen-
trale og decentrale løsninger. Helios Oktomat til fuldstændig og 
automatisk tømning af oktabin beholdere.

Hal 11/H57
Europas . største producent af periferiudstyr, såsom materialetransport, 
tørring, dosering, neddeling, opbevaring og temperering af granulat. 
Leverer også inline udstyr til fugtindholdsmåling af materiale.

Hal 10 / D 39
Kværne med lav hastighed, støvfri og minimalt slitage.

Hal 11 / D66
Transportbånd, standard eller individuelt tilpassede.

Hal 04 / B63
Tampontrykkemaskiner fra Schweiz, med en meget bred mål-
gruppe. Fremstilles både i servomotor og pneumatisk udførelse, 
med touchscreen. Bruges i inline eller offline produktion. 

Hal 17 / C06
Anlæg til extrudering af blæsefolie, fladfilm samt plader. Enkelt 
snekke og dobbeltsnekke extrudere til ABS, PLA, PP, PS, PET, PE, PA mv.

Hal 16 / A76
Microextruderingssystemer til medicinal udstyr og koncept 
udvikling af samme. Diameter fra 4 mm. ned til 12my.

Hal17/A41
Fra et til elleve lag Kuhne ka .́ Kuhne er eksperter i extrudering 
fra ultra tynd film til tykke stykker. Fødevareemballage, barriere-
film, medical emballage, affaldsposer, bæreposer osv.

Hal 14 / C33
Flaskeblæsemaskiner til flasker og beholdere fra 0,1 – 40 liter. 
Alle maskiner er fuldelektriske.

Hal 09 / C30
”State of the art ” indenfor regenerering af thermoplast affald  
fra produktionen, fra industrien eller fra husholdningen.

Hal 07.1 / A08
Masterbatch i granulat, pulver eller flydende form.
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