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Afdækningsgardin til formværktøj 
type Mouldroller MR 

Rullegardinet monteres på for- og bagside af sprøjtestøbemaskinen. Enten direkte på værktøjet, eller på planerne.  
Gardinet åbnes og lukkes sammen med værktøjet, og beskytter de færdige emner mod udefra kommende tilsmudsning. 

 

 

Mouldroller 

Fordele: 
 Reduceret spild

 Bedre produktkvalitet

 Holder også maskinomgivelserne rene

 Beskytter emnerne mod forurening fra f.eks.

oliespild

Egenskaber: 
 Specialfjedre giver gardinerne et langt liv

 Kan leveres i alle højder efter ønske

 Alle dele er udskiftelige og kan leveres som

reservedele

Hurtig og nem montering på 
formværktøj eller værktøjsplaner 
med de tilhørende magneter. 
Uden brug af hjælpeværktøj, 
skruer eller lim, 

Gardinerne kan leveres i forskellige materialer: I standardudførelse leveres gardinerne med 
semi-transparent PA (polyamid) væv. Til brug ved høje temperaturer kan gardinvævet leveres i 
andre materialer. 
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1. Standard PA

Semitransparent væv for

værktøjstemperaturer op til

115 gr.C

2. PVC glasfiber forstærket

Brandklasse DIN 4102:

B1 for værktøjstemperaturer

op til 150 gr.C

3. Specialvæv

ikke transparent for

værktøjstemperaturer

op til 300 gr.C
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Walgerholm 17 
3500 Værløse 

Tlf: +45 4497 7022 

Tekniske Data 

Afdækningsgardinerne 
leveres kun som sæt (2 stk) 
 inkl 8 stk magneter! 

Position for magneter ved 
fastgørelse på formværktøj 

40 mm 

Alternativ montering af 
magneter til fastgørelse på 
værktøjsplan 

Fjederaksel 

Vævlængde 2 x H 

Snapluk tillader hurtig 
adgang til formværktøjet 

H 

Udfyld nedenstående skema. Scan og mail til:   sales@saxe-group.com

 Tilbud  Kontakt 

Firma:   ______________________      Kontaktperson:  ______________________________ 

 ______________________   Telefon:  ______________________________ 

 ______________________  E-mail:   ______________________________ 

Antal sæt:  _____________________    Maskintype og højde(H): _______________________ 

Ønsket vævtype: 

PA (Standard)   PVC GF Specialvæv 

Ønsket magnetstørrelse: 

 Sæt af 8 stk Ø 50 mm – Hæftekraft 220 N   Sæt af 8 stk Ø 25 mm – Hæftekraft 200 N 

Afdækningsgardinerne 
leveres kun i sæt af 2 stk. 
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