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MASKINER OCH KRINGUTRUSTNING TILL PLASTINDUSTRIN

Kom och upplev världspremiären på 
KraussMaffeis nya helelektriska maskinserie 
PX och Netstals ELIOS 7500 med helelektrisk 

knäled, marknadens snabbaste maskin.
De kan upplevas i Hall 15 / D24 

– mässans intressantaste monter!
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Hal 15 / D24  
I år visas den nyutvecklade Elios 7500 med en helelektrisk 
låsenhet på 750ton. Maskinen kommer att köra ett etageverk-
tyg med 24 + 24 kaviteter med en kapacitet på 43.000 detaljer 
/ timma! Netstal visar hur man med hjälp av ett tätt samarbete 
med verktyg- och automationstillverkare blivit marknadsledande 
på systemlösningar. Värdens första 128 kavitets pipettverktyg 
med automation visas. Det är en anläggning som kan producera 
omkring 2 miljoner enheter per dygn!

Hal 15 / C24
För första gången visar KraussMaffei den helt nyutvecklade  
helelektriska maskinserien PX. Temat för K-mässan hos KM är  
annars detta år Plastic 4.0 och hur man tillämpar koncepten för  
intelligenta maskiner, integrerad produktion och interaktiv service.

Hal 01 / F08
Precisionverktyg, varmkanaler och micro-formsprutnings system.
Männer producerar system som är högt efterfrågad av pharma-, 
läkemedels-och förpackningsindustrin eftersom de är exakta 
med hög driftsäkerhet samt repeterbarhet. Välkommen in i 
montern och se Männer micro-maskiner samt varmkanaler.

Hal 8B / E32
Visar sina möjligheter som specialister inom automation till 
formsprutningsmaskiner. Man är verkasam inom områdena: 
emballage-, medicin- och barriärteknologi. Waldorf tillverkar 
utrustning för cykeltider mellan 2 och 20 sekunder.

Hal 11 / H21
6 axliga industrirobotar, snabbhet och precision kännetecknar 
dessa robotar som visar ett brett utbud av modeller som lämpar 
sig för automatisering av formsprutningsprocessen. Tillsammans 
med SAXE Automation Tools blir roboten mycket lättprogram-
merad och användarvänlig.

MASTER OF TEMPERATURE CONTROL

Hal 10 / A03
Temperering samt kylaggregat. Regloplas ger dig exakt kon-
troll av temperatur på din process med förstklassiga aggregat 
tillverkade i Schweiz. Man har fristående aggregat eller sam-
mankopplade med er utrustning för full övervakning av processen. 

Hal 10 / D 39
Låghastighetskvarnar för damfri granulering med minimalt slitage.

Hal 11 / D66
Visar sina bandtransportörer och system för transport av detaljer. 
Både sandard modeller och specialbyggen.

Hal 04 / B63
Tampoprintmaskiner tillverkade i Schweiz med en mycket 
bre målgrupp. Tillverkas med både servomotorer och 
pneumatiska. Kan användas både som inline eller vid sidan 
av hela system.

Hal 17 / C06
Visar sina extruderingsanläggningar för tillverkning av folie, 
film och skivor. Man har både enkel- och dubbelskruvsetrudrar 
för material som ABS, PLA, PP, PS, PET, PE och PA med flera.

Hal 16 / A76
Microextruderingssystem till medicinska utrustningar och  
utveckling av hela koncept till den industrin. Extrudrar för  
diametrar från 4 mm. ned till 12my! 

Hal 14 / C33
Formblåsningsmaskiner för flaskor från 0,1 till 40 liters rymd. 
Alla maskiner är helelektiska.

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