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Besøg os på vores hjemmeside

Ferromatik

F E R R O M AT I K D A N M A R K
F E R R O M A T I K har eksisteret på det danske marked i over 30 år, og har i
denne periode beskæftiget sig med salg og service af sprøjtestøbemaskiner til
den danske og norske plastindustri. Vi er 7 ansatte, fordelt på salg, service og
administration.
Udover salg af elektriske og hydrauliske sprøjtestøbemaskiner fra Ferromatik
repræsenterer vi også følgende agenturer:
Producent af små fuldhydrauliske standard og vertikale
støbemaskiner samt en separat ”stand alone” sprøjteenhed til 2komponent.

Leverandør af materialetransport enheder samt forskellige tørresystemer. Læs mere om produkterne fra Plastic Systems på
side 3 og 4.

Xaloy giver dig mulighed for at anvende induktionsvarmebånd til
opvarmning af materialecylinderen nXheat™ (patenteret) med
energibesparelse på op til 70%. Læs mere på side 4.

Polar-form er specialister i værktøjer og rundborde i høj kvalitet.
Her er præcision og lang levetid en selvfølge. Har du brug for
flerkomponent eller avancerede værktøjer, er Polar-form den
helt rigtige samarbejdspartner.

Kommende messer og seminarer
Elmia Polymer

5.-8. maj 2009. Jönköping, Sverige.
Brian Frandsen vil være på messen 5. til 7. maj.
Ken Mark vil være på messen 6. maj.

CAP-TEC Theme Day

13. maj 2009. Malterdingen, Tyskland.
Brian Frandsen vil deltage på tema dagen.

NPE

22.-26. juni 2009. Chicago, USA.
Jens Seiffert vil være på messen.

ANDERTECH 25 års jubilæum
FERROMATIK Danmark A/S
Bakkegårdsvej 406 B
3050 Humlebæk
Telefon 43 43 16 00
fm@ferromatik.dk

Åbent hus onsdag 1. juli 2009. Vi fejrer, at det er 25 år siden,
at Erik Sten Andersen startede ANDERTECH.

Fakuma

13.-17. oktober 2009. Friedrichshafen, Tyskland.
Vi vil være til stede under det meste af messen.
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Side 2

J U B I L Æ U M S PA K K E
Vi fejrer Andertech’s 25 års jubilæum den 1. juli 2009 med dette fantastiske tilbud:

FERROMATIK ELEKTRA S E L E C T I O N
Basismaskine

•
•
•

ELEKTRA S E L E C T I O N 50
Sprøjteenhed valgfri 55 eller 120

Snekke diameter valgfri 18, 20, 22, 25 og 30 mm
• MOSAIC styring med 15” touch skærm

Inkl. følgende optioner

•
•
•
•

SEPRO R O B O T

Udstødersikring og Robot interface EM 67
Ethernet interface med mulighed for overvågning
Kølevandsbatteri Type 101 (6 kredse)
1 luftventil, maskinsko og automatisk centralsmøring

CRIZAF T R A N S P O R T B Å N D

AXESS 7 kommer som standard med bl.a.:

PL Båndtransportør:

• ”Touch Sepro 2” ny unik styring med 10” ”touch

•

Motor med gear og kobling

•

PP modul båndbane med bløde medbringere

•

Båndbanen er varmeresistent op til min 110 °C

screen”, USB stik og joystick

• ECO funktion: Automatisk synkronisering af robot-

tens cyklus i forhold til sprøjtestøbemaskinens cyklus

• X-akse = 1500 mm, Y = 400 mm og Z = 800 mm
• Håndledsrotation R1 + R2 (kip og rotation)
• 1 vakuum og 1 trykkreds samt Euromap 67 interface

Der kan frit vælges ud fra nedenstående mål:

•

Effektiv båndbredde fra 300—500 mm

•

Båndlængde fra 1000 mm—2000 mm

•

Medbringer højde 20 eller 30 mm

Samlet jubilæumspris………………………………..DKK 599.000,Tilbuddet er ekskl. moms, fragt, emballage og montage. Gældende til og med Andertech Plastteknik’s 25 års jubilæum den 1. juli
2009.
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Side 3

AGENTUR

Ferromatik Danmark har indgået aftale med Plastic Systems om forhandlingen af deres udstyr i Danmark
og Norge.
Plastic Systems har siden 1994 produceret og specialiseret sig i materialetransportudstyr og tørreudstyr til
plastindustrien. Plastic Systems er italiensk producent beliggende nær Venedig.
På de næste sider kan du læse mere om produkterne.

VAKUUMTRANSPORTØRER VLM

OG

LDM

Plastic Systems producerer både single- og 3-faset vakuumtransportører til transport af granulat og regranulat. Alle modeller er med automatisk filterrenblæsning.

Serie VLM singlefaset vakuumtransportører med kapacitet
op til 120 kg/h.

Serie LDM 3-faset vakuumtransportører med kapacitet op
til 5000 kg/h.

Priser fra DKK 5.500,-

Priser fra DKK 14.000,-

DIVERSE

TILBEHØR

Plastic Systems har et bredt sortiment af tilbehør til deres vakuumtransportører og fødestationer. Her et
lille udpluk:

Magnetskuffe

Hånd kontrolpanel
(Passer til alle PS
produkter)

Doseringsventil med
og uden styring

Mange forskellige maskintragte
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Side 4

TØRRING
Plastic Systems har et stort udvalg i tørresystemer. Varmluft-, tørluft- og hjultørring.

DAC serien er en ny tryklufttørrer med molekylarsi. Den findes i 4 størrelser til montering direkte på procesmaskinen eller på stativ. Kapacitet op til 30 kg/h. Som option kan der integreres
en venturiloader til påfyldning af materiale.

Pyrex monteringsflange

Plastic Systems har 2 typer tørlufttørrere:

• Serie DH er en nyudviklet hjultørrer med

energibesparelse på op til 35 %. Kapacitet
op til 160 kg/h.

• Serie D er deres standard tørlufttørrer til
kapaciteter over 150 kg/h.

DTM overvågnings display

Fælles for begge modeller kan de monteres
med op til 8 tørrebeholdere. Som option kan
tørrebeholderen monteres med DTM ventiler
(drying time management), som regulerer luftmængden i.h.t. materialeoutput. Dette medfører
både energibesparelse og optimal tørreresultat.

Touch screen styring

Xaloy
Nu findes der endelig en smartere måde at varme
din materialecylinder op på. Xaloy nXheat™ er et
induktions cylindervarmesystem (patenteret) som
kraftigt reducerer energiforbruget og forbedrer
temperatur kontrollen. Dette giver også bedre emnekvalitet sammenlignet med konventionelle varmebånd.

•

Energibesparelse på op til 70%,
sammenlignet med normale
varmebånd.

•

Yderlig energibesparelse op til
35% grundet reduceret air conditioning.

•

Færre nedbrud af varmebånd,
giver reduceret stoptid.

•

Lynhurtig nedkøling og opvarmning, resulterer i bedre emne
kvalitet.

•

Kølig overflade på materialecylinder giver bedre sikkerhed for
personale.

•

Fuldt monteret materiale cylinder med induktionsvarme på
alle zoner.

•

Hybrid montering med induktionsvarme i 1. zone og konventionelle varmebånd i zone 2 og 3.

