AZ EXTRÉMPLAST BT-RŐL
Az Extrémplast Bt megalakulása óta (2000) elkötelezte magát arra, hogy a legmodernebb technológiával szolgálja a magyar műanyag-feldolgozó társaságokat a lehető legkevezőbb áron.
Szállítási programunkban tajvani és kínai gyártmányok szerepelnek, melyek műszaki színvonalukban ma már nem maradnak el a nyugat-európai termékektől.

SZÁLLÍTÓINK ÉS TERMÉKEINK
SHINI PLASTICS – A Shini csoport 1969-ben jött létre Tajvanban. Műanyagipari gépeket Kínában és Tajvanban
gyártanak. A termékek között megtalálhatóak szárító, felhordó, keverő, hűtő, temperáló, daráló gépek, robotok,
anyagellátó rendszerek.
ASIAN PLASTIC – A cég 1958-ban alakult Tajvanban. Gyártanak hidraulikus és könyökemelős fröccsöntő gépeket is,
30T-tól egészen 6500T záróerőig.
HÜRMAK – A Hürmak cég 1969-ben alakult Törökországban. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan az ország
vezető fröccsöntő gépeket gyártó vállalata volt. A kínálatban szerepel könyökemelős és két nyomólapos (duo)
kivitelű gép is 1000 tonna záróerőig.
FORSTAR – A Kínában alakult cég 60T-tól 2800T záróerőig gyárt könyökemelős fröccsöntő gépeket. A Forstar szervo
fröccsöntő gép sorozat a hatékonyság, energiatakarékosság, pontosság és környezetvédelem szempontjait szem
előtt tartva lett megtervezve. Magyarországon elsősorban a nagyteljesítményű gépeket forgalmazzuk.
FULL SHINE – A flakonfúvó gépeket gyártó cég Tajvanban alakult 1992-ben. A gépek képesek egy vagy több
rétegben gyártani, az egészen kisméretű gyógyászati flakontól kezdve 800L-ig, kapacitástól függően egy vagy több
fejjel ill. szerszámállomással.
GENOX RECYCLING – Nagy teljesítményű darálókat és őrlőgépeket (shreddereket) gyárt újrahasznosító üzemek részére.
WETEC – A cég 1986-ban alakult Tajvanban. Robottechnológia termékekei között megtalálhatóak engusz és termék
kiszedő, ill. címke behelyező IML robotok is.

LEHETŐSÉG VAN TOVÁBBÁ KOMPLETT, KULCSRAKÉSZ
TECHNOLÓGIÁK LESZÁLLÍTÁSÁRA IS
Megoldást nyújtunk a soron belüli anyag mozgatásra, a flakon késztermék szivárgás tesztelésére, vagy akár szitanyomására.
Az újrahasznosítást illetően kínálunk megoldást a soron keletkező selejttől kezdve a már elkészült -akár elektronikaikésztermékig bezárólag, beleértve a darálást, fémkiválasztást, alapanyag regranulálást extrúderrel. Lehetőség van akár
autó ill. teherautó gumik újrahasznosítására képes teljes sor leszállítására is.
Modern, különleges technikák, mint pl. a WPC (fa-műanyag) extrúderek szállítást is vállaljuk.

BEMUTATÓ GÉPEINK

FULL SHINE FS65HDSTV FLAKONFÚVÓ GÉP
3 rétegű flakonkonfúvó gép
2 fejes kivitel
Folyadék szintjelző csíkkal
Max. 1.5L űrtartalomig
Max. termék súly 140 gramm

FORSTAR FST120S FRÖCCSÖNTŐGÉP
ÉS KIEGÉSZÍTŐK
120 tonna záróerő

SAL330 alapanyag felhordó

Yuken szervo szivattyú

SHD25DT alapanyag szárító

KEBA i1075 vezérlő

SCM75-12 szín adagoló-keverő

Max. termék súly 165 gramm
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ALAPANYAG FELHORDÓK
A SAL kompakt alapanyagadagoló család minden féle anyag szállítására alkalmas 300
kg/óra teljesítményig. Jellemzői a rozsdamentes anyagtároló tölcsér, nagy teljesítményű
vákuum motor, motorvédő kapcsoló, anyag kifogyás esetén fényjelző riasztás. Az eszközök a kisebb méretük és súlyuk miatt könnyen installálhatóak, kezelésük egyszerű.

ALAPANYAG FELHORDÓ TÍPUSOK
SAL-330 és SAL-360

egyfázisú

SAL-430 és SAL-460

háromfázisú

Opcióként kérhető az átlátszó garat optikai szint érzékelővel.

A SAL-G nagyteljesítményű alapanyagadagolók a talajra helyezhetőek.
A vákuum egység és a vezérlő panel a tölcsértől külön van választva.
A SAL700G egyfázisú motort tartalmaz, kapacitása 300 kg/óra.
A SAL900G(2) két külön gépet is el tud látni, 700 kg/óra kiemenő
teljesítménnyel.

SAL-UG nagyteljesítményű alapanyagadagoló család különálló vákuum
egységgel rendelkezik. A motor teljesítménye 0,75 - 13 kW, mely segítségével maximum 2000 kg/óra szállítási teljesítmény érhető el. A tároló tölcsér teljes egészében
rozsdamentes acélból készült, fém szita szűrővel rendelkezik.
A SAL-UGP adagoló termékcsalád ideálisan alkalmazható nem összetapadó,
por formájú alapanyagok (élelmiszer és vegyipari anyagok is) vagy nagyon poros
műanyag granulátum szállítására és adagolására. A szállítandó anyag sűrűsége 0,5
és 1,5 g/cm3 között kell, hogy legyen. A gép nagy nyomású sűrített levegőt fúj be
a szűrőkre, ezáltal a szűrő manuális tisztítására nincs szükség és a szívási hatásfok is
megmarad. A készülék tisztítása egyszerű, az anyag váltás gyorsan megoldható.
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ALAPANYAG SZÁRÍTÓK
SHD garatszárítók a lentről befújt meleg levegő elvét alkalmazzák. Közvetlenül a garat fölött elhelyezett szárító csökkenti
a granulátum szárítás utáni párafelvételének lehetőségét.
Könnyen installálható a fröccsgépre, tisztítása könnyű.
Szárazlevegős szárítóval együtt kiválóan alkalmas műszaki
műanyagok szárítására.
A tartály kapacitása

12-1000 kg típustól fűggően

Fűtési teljesítmény

2.2-32 kW

Standard felszereltségek közé tartozik a PID hőfokszabályzó (max. 150ºC fokig),
a zsanéros, nyitható tartály a könnyű tisztíthatóság érdekében, ill. talprész
az anyag elzárásához és leresztéséhez.
Opcióként kérhető a 24 órás időzített bekapcsolás, hőntartás funkció,
hőszigetelt tartály, porgyűjtő, meleg levegő visszaforgató, elszívó
doboz, és mobil állvány.

SZÁRAZLEVEGŐS SZÁRÍTÓK
Egyes higroszkopikus műanyagoknál, mint pl. nylon, polikarbonát, poliészter, stb. bizonyított, hogy a hagyományos meleg levegős szárítókkal
való szárítás nem elegendően hatásos, mert ezen rendszerek teljesítménye meglehetősen függ a külső környezet páratartalmától.
Ezeknek a műanyagoknak a szárításához állandó, alacsony páratartalmú száraz levegő szükséges, ahol a maradék levegő páratartalom 0.02%
vagy ennél is kevesebb. Ezzel a megoldással a műszaki műanyagoknál optimális fizikai tulajdonság és kifogástalan felületi minőség érhető el.
Hatékony páramentesítő szárítók segítik a műanyag feldolgozókat az előforduló fröccsöntési hibák elkerülésében, mint például túlzott zsugor vagy
beszívódási nyomok. Ezek a szárítók zárt hurokban működnek, melynek segítségével a -40°C vagy ennél is kevesebb harmatpont érhető el.

SDD típusú szárazlevegős szárító család egy ‚méhsejt’ típusú szárító
és egy hőszigetelt tartály kompakt, mobil kombinációja.
A szárító tartály kapacitása széles választékot nyújt 20-1200 literig. A száraz levegő
teljesítménye pedig 30-700 m³/óra lehet. Mindegyik modell mikroprocesszoros
vezérléssel rendelkezik. A felszívó opcióként rendelhető.
Regeneráló fűtőteljesítmény

3-10 kW

Szárító fűtőteljesítmény

3-24 kW
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HŰTŐK, SZERSZÁM TEMPERÁLÓK
Az STM szerszámtemperáló esetében a temperáló
közeg olaj. Olajleszívás funkcióval rendelkezik
(választható felszereltség), mely a szerszámcsere
alkalmával hasznos. A legmagasabb elérhető hőmérséklet 200°C, -HT típusnál 300°C. Létezik két
körös változat, amely alkalmas a két szerszám-fél
különböző hőmérsékleten való temperálására.
Az STM-W/O kombinált típusú temperáló. Víz vagy olaj
lehet a temperáló közeg. Víz esetén a maximális hőmérséklet 95°C, olaj esetén 160°C.
Az STM-WF nyomás alatti vízes típusú temperáló.
A magas nyomás alatti víz gyors hőátadást biztosít.
Legmagasabb hőmérséklet 120°C.

A SIC típusú ipari folyadékhűtő gépek alkalmasak mind szerszám, mind gép
hűtésre. Kisebb típusokat használhatunk közvetlen a gép melletti telepítésre, a nagyobbakat
pedig akár a gyár összes gépének hűtésére. Az előállított hűtött folyadék hőmérséklete
7 és 35 °C fok között szabályozható ±1°C pontossággal.
Saját keringető szivattyúval rendelkezik.
A hűtési teljesítmény

7.5 - 114 kW

Az SFR víz átfolyás szabályzók kiválóan alkalmasak a temperált víz elosztására, mennyiségi
szabályzására. Az integrált hőmérő segítségével nyomon követhetjük az átáramló közeg hőmérsékletét. A szabályzó csapokkal különböző méretű átfolyást állíthatunk be, melynek mértékét egy úszó
jelzi számunkra. A moduláris felépítése miatt, a körök száma könnyen alakítható.
A modern műanyagfeldolgozás egyik hatékony eszköze.
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DARÁLÓK
Az SG-14/24/24T sorozatok nagyon alacsony fordulatszámon működnek, ezzel segítve elő,
hogy a darálék jobban igazodjon a kívánt mérethez. A vágás során kevesebb por keletkezik.
A vágókamrában fogazott és hagyományos vágókések egyaránt találhatóak.
Ezek a rosta nélküli darálók kemény és vastag anyagok darálására szolgálnak. Az SG-24T sorozat két
motorral és két vágókamrával rendelkezik. Anguszok és hulladékok darálására illetve hosszú, vékony
és kemény anguszok granulálására is használható.
Teljesítmény

2-25 kg/óra

Az SG-16N és 20N/NC alacsony fordulatú zajszigetelt széria darálói elsősorban a fröccsgép melletti azonnali angusz visszadarálásra alkalmasak. A garat teljesen zajszigetelt, így nem növeli
az üzem zajterhelését. A vágókamra pillanatok alatt hozzáférhetővé tehető, megkönnyítve a takarítást.
Az SG16/20NC osztott-eltolt késes, az SG20N ferde-egybekéses kivitelű.
Teljesítmény

35-135 kg/óra

Az SG-23/30/36 zajszigetelt központi daráló sorozat
alkalmas fröccsgépek, flakonfúvók vagy extrudálók hulladék és selejtanyagainak központi újrahasznosítására.
A gépeket optimalizált felépítés, könnyű kezelhetőség és gyors késcsere
jellemzi. A lépcsőzetesen eltolt kések könnyen elkapják és elvágják
az anyagokat. Ez a megoldás segít, hogy a gép sokkal hatékonyabban
működjön, és a minimumra csökkentse a felhasznált energiát.
Teljesítmény

90-800 kg/óra

Az SG43 és SG50 központi darálókat leginkább újrahasznosítással foglalkozó cégeknek ajánljuk.
Teljesítmény

800-1200 kg/óra
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ALAPANYAG KEVERŐK
Az SCM típusú volumetrikus adagolók az alapanyag,
színezők, adalékok pontos összekeverésére használhatók.
Az alapanyag a középső tartályból szabadon jut a garatba, a csigás adagoló pedig folyamatosan adagolja
a többi komponenst.
Egy, két, és négy csigás változat létezik. A speciális keverő kamra választható tartozék. Használatával anyagtakarékosság és állandó késztermék
minőség érhető el. Nem kell a továbbiakban előre bekevert anyagot
tárolnunk és a színváltás pillanatok alatt megoldható.
Teljesítmény

0.1-123 kg/óra között, típustól fűggően

Az SPV-U keverő-adagoló szelep család lehetőséget nyújt a szűz és
darált anyag egyszerű, gazdaságos és pontos keverésére.
Az SPV-U könnyen és gyorsan csatlakoztatható a felszívóhoz. Nem csak SHINI
felszívóval együtt használható, hanem bármely más típussal is. Ekkor egy
különálló vezérlő dobozt kell csatlakoztatni (SPV-UC).
Elérhető maximális teljesítmény

550 kg/óra

Az SVM-U típusú fűggőleges csigás adag-keverők nagyobb mennyiségű, előre
összeállított arányú anyagok összekeverésére alkalmasak. Miután az összetevőket beöntöttük
a tartályba, egy függőlegesen elhelyezett csiga végzi el a keverést. Hat különböző méretben
gyártjuk, 160 - 3000 literes tartállyal. Minden alkatrész rozsdamentes acélból készül.
Az időzített kikapcsoló standard felszerelés.
Teljesítmény
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400 - 4000 kg/óra, típustól fűggően

ASIAN PLASTIC FRÖCCSÖNTŐGÉPEK
HC SOROZAT
KÖZVETLEN HIDRAULIKUS ZÁRÁS 30-460T

JELLEMZŐK

ELŐNYÖK

Növelt oszloptávolság és nyitási út

CHP2 fröccsöntési rendszer - Dupla zárás

Közvetlen hidraulikus záró rendszer a záróerő
egyenletessé tételéhez

A teljes záróerő csak az utónyomás során épül fel,
így jobb szerszám szellőzés érhető el

Radiális dugattyús hidraulika motor

A megfelelő záróerő alkalmazásával és befröccsöntés
alatti szellőzés növeléssel javul a termék minősége

Alacsony nyomású szerszámvédelem
Háromszoros biztonság, mechanikus reteszelés,
a hidraulika és elektromos rendszer leállítása
Nagy nyomatékú csiga meghajtó hidro-motor
Nagy pontosságú hőmérséklet szabályzás
PID & SSR érzékelőkkel
Dupla átmérőjű záró hidraulikus henger, ezáltal
a szerszámra ható erő sokkal egyenletesebb
Automata szerszám magasság beállítás
egy gombnyomásra

A fészek nyomás csökkenésével a lehetőség nyílik
nagy felületű vékony falú termékek fröccsöntésére
A beszívódások elkerülhetők az utánnyomás
növelésével
A gázok nem szorulnak be a fészekbe a megnövelt
szellőzés miatt
Csökkentett belső feszültség
Növelt felületi fényesség
Nagy méret pontosság

Végeselem analízissel végzett szerszám
felfogólap tervezés
Növelt zárási sebesség és fröccs sebesség
(boost clamp, boost injection)
Mikroszámítógép vezérlő LCD monitorral
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FORSTAR NAGYTELJESÍTMÉNYŰ FRÖCCSÖNTŐGÉPEK
KÖNYÖKEMELŐS ZÁRÁS 1050-2800T ZÁRÓERŐ

JELLEMZŐK
Japán gyártmányú, változó teljesítményű, zárt hurkú energiatakarékos szivattyú

Integrált mozgó felfogólap

Többszintű zárási sebesség és nyomásszabályozás

Megrősített gördülő mechanizmus

Zárás gyorsító funkció
Automatikus, központi kenési rendszer
Széles felfogólap a nagyméretű szerszámokhoz

VÁLTOZÓ
OZÓ ÁTFOLYÁSÚ SZERVOMOTOROS
SZERVOM
SZIVATTYÚ (OPCIONÁLIS)

A befecskendező egység kulcselemei duplázottak
Különleges kialakítású csiga a jobb plasztifikálás
érdekében

KEBA VEZÉRLŐ
i1075 TÍPUS

Energiatakarékos, mert a hagyományos hidraulikus
rendszerekhez képest akár 80%-os megtakarítás érhető el

Be / ki menet: 48 / 56

Magas fokú stabilitás működés közben

Processzor: Intel Celeron 400 MHz CPU

Zárt-hurkú vezérlés
Gyorsreagálású, 0.05 másodperc az indítási idő
Alacsony zajszint, kb. 70 db működés közben
Nagy pontosság, a gyártási ismételhetőség 0,5% pontosságú
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Integrált véglap

Leggyorsabb feladat végrehajtás: 2 ms
1O” TFT monitor tasztatúrával
Műveleti görbe megjelenítés
Túlterhelés és rövidzárlati védelem
USB csatlakozás a fel / letöltéshez

HÜRMAK FRÖCCSÖNTŐGÉPEK

AZ ECO SOROZAT JELLEMZŐI (100-750 TONNA ZÁRÓERŐ)
Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást
eredményez

Különböző idejű kilökés

LS PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es érintőképernyővel

PID vezérelt fűtés az alacsonyabb energia felhasználásért

Interneten keresztüli vezérlés
1 hidraulikus mag (4-ig bővíthető)
Automata szerszám magasság állítás és tárolás
Automata fröccs kapacitás számítás a terméksúly megadása után
5 zónás nyitás-zárás sebesség, nyomás, pozíció állítás
6 zónás fröccs nyomás, sebesség és pozíció állítás
4 zónás nyomás tartás, sebesség és pozíció állítás
Automata henger tisztítás megkönnyíti a szín vagy
alapanyag cserét
A magok működtethetőek nyomásra, sebességre, időre,
pozícióra vagy kapcsolóval

PLC be/kimenet monitorozás
Minden folyamat a képernyőn követhető
Akár 150 szerszámbeállítás tárolható
Hang és LED lámpás riasztás
Hibás termelés megjelenítő oldal
Extrúziós mód a kapacitás növelésére
Energia megtakarítás megjelenítése
Csiga fordulatszám megjelenítés
Könyök csuklók automata kenése
Vészleállító a gép mindkét oldalán
Elektromos és mechanikus védelem a szerszám zárásra

KÉTNYOMÓLAPOS ZENITH SOROZAT
(500-1000 TONNA ZÁRÓERŐ) SAJÁTOSSÁGAI
Erős zárómehanizmus, támogatva mind a négy megvezető oszlopon
Kompakt, két lapos megoldás hely megtakarítást tesz lehetővé
LS PLC egység 10.4”-os érintőképernyővel
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FULL SHINE FLAKONFÚVÓ GÉPEK
A Full Shine flakonfúvógépek alkalmasak egy
vagy akár 6 rétegű flakonok gyártására, a kis
méretű gyógyászati flakontól kezdve egészen
a 800L-es hordóig bezárólag.
A csigaméret 40-100mm között lehet, a fejek száma
pedig akár 8. A gépek egy- vagy kétoldalra dolgoznak.

FELSZERELTSÉG
Csiga és henger anyaga: SACM645, nitridált acél
Csiga meghajtó inverter motor: TECO (Japán)
Inverter: Meiden (Japán)
Hidraulika szivattyú motor: Tatung (Tajvan)

Szintjelző csíkos flakonok gyártása

Hidraulika szivattyú: Yuken (Japán)

Tároló (akkumulátor) fej

Elektromos vezérlő: Mitsubishi PLC (Japán)

Automata késztermék továbbítás futószalaggal

Elektronika alkatrészek: OMRON (Japán)

Oldalsó vagy alsó fúvás

Pneumatika alkatrészek: Kuroda (Japán)

Oldalmag mozgatás szerszámban

LCD érintőképernyős vezérlés

Felső sorjázás

PID hőfokszabályzás

Alsó sorjázás

Stabil és sima szerszám mozgás, vibráció
és rázkódás mentes

Fogantyú sorjázás

Hidraulikus mozgatású fúvótű, mely a száj sorja
elvágására is képes

Automata tömítésvizsgálat

Előfújás a fejen keresztül
Fej billentő funkció
Dupla hidraulika szivattyú
Forró vágókés
A speciális extrúziós fej kialakítás és csiga hűtő
ventillátorok megakadályozzák az anyagbeégést
50 program tárolása
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OPCIÓK

Flakon száj körbevágás (nagy nyílású flakonoknál)
Computer vezérlés
Termék kiszedő csipesz (nagyobb gépeken)
Anyagfelhordó
Garatszárító vagy szárazlevegős szárító
Daráló, Mesterkeverék adagoló
100 pontos MOOG falvastagság szabályzó

100 pontos MOOG
falvastagság szabályzó

GENOX SHREDDEREK
EGYTENGELYES APRÍTÓGÉPEK
A V sorozat gépei a kicsitől közepes teljesítményig alkalmasak aprításra akár
végső felhasználásra, vagy a következő művelet kiszolgálására. A hidraulikus kos
segít az anyagot rányomni a forgórészre.
Kimeneti teljesítmény

300-5000 kg/óra (anyagtól, géptípustól függően)

Maximális garat méret

2430 L

A BH típusú aprítógépek elsősorban a hulladék újrahasznosításához lettek
kifejlesztve. A hulladék durva vagy közepes méretű darabokra vágható.
Feldolgozható anyagok: háztartási hulladék, fém, fa, papír, nyomtatott áramkör,
elektronikai hulladék, műanyag ömlenyek, műanyag kannák, hordók, fóliák, stb.
Garatméret

4200 - 9100 L között

Teljesítmény

90 - 2x160 kW

KÉTTENGELYES APRÍTÓGÉPEK
A MINO sorozat shredderei folyamatosan nagy mennyiségek darálására alkalmazhatók, ill. elődarálásra a következő alkalmazáshoz. A két nagy nyíróerővel bíró szemben forgó kések nagy darabokat is képesek folyamatosan ledarálni.
Teljesítmény

7.5 - 2x18.5 kW

A XENO sorozat shredderei a legnagyobb nyomatékot, és teljesítményt nyújtják.
A vágókamra kialakítása miatt könnyű hozzáférni a kulcs elemekhez, így csökkentve
a karbantartásra fordítandó időt.
Felhasználási terület - Autó/teherautó gumi, műanyag ömlenyek, műanyag
extrudált profilok, hordó, flakon, műanyag cső és tömlő, elektronikai hulladék,
gipsz, papír, kábelek, fa raklap, kéreg, alumínium, réz aprítására.
Teljesítmény

2x37 - 220 kW
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WETEC ROBOTOK

EST-550NS

NW5 SOROZAT

Mini karos 3 tengelyes pneumatikus meghajtású
robotok gyors és hatékony termék és angusz
kezelést biztosítanak nagyon gazdaságos áron.
200 tonna záróerőig használhatók.

Termék és angusz kiszedésre is használható
egyszerre. A terhelhetőség max.6 kg.
Az X és Y tengelyek pneumatikus hajtással
rendelkeznek, a Z tengely AC vagy szervo
hajtású. Az Y1 és Y2 karok teleszkóposak
a gyors mozgatáshoz, a 2 megfogó külön
körön dolgozik.
A C termékmegfogó fordítható 0-90°-ban.
650 tonna záróerőig ajánlott.

W6 SOROZAT
Mitsubishi szervo motor az X, Y, Z tengelyekre.
A C tengely 90 fokos fej billentésű, pneumatikus
működtetésű. Z tengely ( +/- 180 fokos fej
fordítás X-Y síkban) pneumatikus működtetésű.
V25R vezérlő.
A terhelhetőség maximum 12 kg.

EW27 TERMÉKKISZEDŐ
ROBOTOK
Jellemzője az X és Y tengely pneumatikus
mozgatása, ill. a Z tengely 45-90 fokos elfordulása. A termék lehelyezése a fröccsgép
elé vagy mögé történik.
200 tonna záróerőig ajánlott.

V25R VEZÉRLŐ
Windows operációs rendszer
Színes 8.4” LCD képernyő
Szabadon programozható
Egymásba ágyazható, többszintű
programok
Könnyű betaníthatóság, kezelés
Bővített Be / Kimenetek
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W7 - CNC NAGY TEHERBÍRÁSÚ
SZERVO ROBOTOK
Nagy sebesség
3 tengelyes váltakozó feszültségű szervo motoros meghajtás, teleszkópos
megoldással kombinálva a legnagyobb sebesség elérése céljából
Szervo C tengely a W77-nél alaptartozék
A és B tengely opcionális
Függőleges kar teleszkópos, a kisebb méret és kétszeres
sebesség miatt
Szervo motoros pozícionálási rendszer biztosítja a +/- 0.1 mm
pontosságú ismétlési beállást
Nagy terhelhetőség: maximum 75 kg
V25R vezérlő (szabadon programozható)

SZERSZÁMON BELÜLI CÍMKÉZÉS - W8 SOROZAT
W8 SOROZAT IN-MOULD LABELING TECHNOLÓGIA

AZ IML TECHNOLÓGIA ELŐNYEI
Alacsonyabb költség, mint más címkézési eljárás esetén
Az IML (In-Mould Labeling) olyan dekorálási technika, ahol a műanyag
alapú címke az öntőszerszámba van helyezve, és a fröccsöntés után eggyé
válik a darabbal. Alkalmazzák flakonfúváskor, fröccsöntéskor, műanyag
hőformázáskor. Egyre népszerűbb az egész világon, különösen az élelmiszeripari termékekben (pl. margarinos doboz), háztartási termékekben,
vödrök gyártásakor (pl. akár kerek, akár ovális festékes vödröknél), játékokon, szépség és egészség ipari termékeknél (pl. samponos doboz).

Nem igényel kézi címkézést, ill. további címkézési lépést

A CÍMKE FAJTÁI TAKARÁS SZERINT

A címkén elhelyezhető vonalkód, ill. más információ

Flat - lapos, egy oldalt takar a címke
Wrap around - a címke körülveszi a darabot
Wrap around and bottom - a címke körülveszi a darabot,
ill. annak alját is

Csökkenti az elfekvő raktári készletet
Szép, fotóminőségű megjelenés
A címke nem ázik le, nem kopik le
A falba beépülve erősíti a darabot, jobban védi a terméket
Kis helyigényű
Gyors (néhány perces) címke átállás
Kis sorozatú gyártásoknál is költséghatékony
A címke anyaga polypropylene vagy polystyrene,
emiatt az esetleges selejt öntés esetén legtöbb
esetben visszaforgatható

U shape - a címke 3 vagy több oldalt takar
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Fröccsöntő, flakonfúvó gépek
Forgalmazó: Extrémplast Bt
8000 Székesfehérvár, Osztrák u. 2
Mobil: +36/70-523-0234
E-mail: mracz@extremplast.hu
Web: www.extremplast.hu
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Kiegészítő berendezések
Forgalmazó: Extrémplast Bt
8000 Székesfehérvár, Osztrák u. 2
Mobil: +36/70-327-0746
E-mail: info@extremplast.hu
Web: www.shini.hu

F E N N T A R T

V A

