
 

 

   

 

 

 

 

VI STÄLLER UT PÅ PLASTTEKNIK NORDIC DEN 
13-14 APRIL  

  

BESÖK OSS I MONTER F30! 
Vi bjuder på inträdet. Registrera dig här  

  

 

 

  

  

VINN EN KLOCKA 
Kom till vår monter och delta i tävlingen för 
chansen att vinna. Finns i både dam och 
herrmodell! 

 

 

Under mässan kommer vi bl.a. att representera följande leverantörer: 
 

Dr. Boy - Formsprutor 
En tyska kvalitetsformspruta med moderna 
tekniker och som ligger i framkant gällande 
energibesparing. En kompakt & yteffektiv 
formspruta som täcker området 10 till 100 
ton! För plast, gummi, LSR & MIM. 

I MONTERN - BOX XS - Maximal 
prestation på minimal yta  
I montern kommer vi att visa en BOY 
XS, med låskraft på 100 kN. Detta är 
den minsta sprutan i Dr. Boys 
sortiment, med en max skottvikt på ca. 
7,5 gram. XS är formsprutan som 
kombinerar precision och effektivitet. I 
maskinen kommer vi kommer att 
producera bokmärken i 1-kavitetsform. 

Maskinen är perfekt för såväl de som 
arbetar med utveckling, forskning eller 
tester, som för de som hanterar 
exklusiva material eller tillverkar små, 
fina detaljer som kräver hög precision. 

 

 

 

 

 

http://gantrack2.com/t/l/1669242/1_ODc5NDI1OTY2Mw==/


 

 

Labtech - Småskaliga 
maskinlinjer 
Labtech är ett svenskägt bolag med 
säte i Thailand som tillverkar maskiner 
för labb, utveckling och småskalig 
produktion. I sortimentet finns allt från 
valsverk & pressar till co-
extruderingslinjer för blåst film & gjuten 
folie. Allt till konkurrenskraftiga priser. 
AWI Maskin AB har representerat 
Labtech i drygt 15 år, och idag har vi 
möjligheten att leverera mycket 
komplexa linjer, med film i upp till 9 
lager. 

 

 

Rep – Injektions-
pressar för gummi  
Rep håller just nu på att utöka sin nya 
serie ”Generation 10” som är resultatet 
av många års utveckling. Idag finns 3 
st G10 maskiner som stäcker sig 
mellan 160-500 ton i låskraft. G10 
kombinerar ergonomi med robust 
design och ny design av 
injektionsenheten för optimal 
effektivitet och produktivitet. 
Fråga oss så berättar vi mer! 

 

  

 

 

 

 

HF Mixing Group – 
Blandningsutrustning  
HF är ett globalt ledande företag vad 
det gäller forskning kring och 
tillverkning av högkvalitativa 
blandningslinjer. De har om och om 
igen visat sig kunna hantera även de 
tuffaste av blandningar som kräver 
högintensiv blandning, hög dispersion, 
men som samtidigt måste hålla en låg 
processtemperatur.  

 

 

ÖVRIGT UR VÅRT SORTIMENT 
Prodicon – Batch-offs 
Bawell – Ämnesmaskiner för gummi 
Fredcolor - Färgmasterbatch & pigment 
RiviMagnetics – Magnetplattor för formuppspänning 
UTPVision – Visionsystem för kvalitetskontroll  
FriulFiliere – Extrudering av komplexa profiler och rör 
Ergomec – Materialhantering och dosering 
Bondabelt – Band till dragverk 
Maxiblast - Blästermedia 

Besök mässans hemsida här 

   

 
 

http://www.easyfairs.com/sv/events_216/plastteknik-nordic-2016_59351/plastteknik-nordic-2016_59374/foer-utstaellare_59379/utstaellarinformation_59380/



