maszyny do przetwórstwa gumy

PANSTONE TAJWAN zosta³ za³o¿ony przez wykwalifikowan¹ grupê in¿ynierów
z du¿ym doœwiadczeniem w produkcji urz¹dzeñ dla przemys³u gumowego.
Oferujemy maszyny standardowe oraz zaprojektowane wed³ug indywidualnych
wymagañ klientów.
PANSTONE jest rekomendowanym dostawc¹ urz¹dzeñ do przetwórstwa gumy na
ca³ym œwiecie. Dostarczamy do Japonii, USA, Europy, Po³udniowo Wschodniej
Azji, Chin, Tajwanu, etc.
Panstone Tajwan

Oprócz g³ównego zak³adu produkcyjnego na Tajwanie, w 2005 roku PANSTONE
uruchomi³ nowy oddzia³ produkcyjny w Chinach o powierzchni 36 tys. m 2.
Oferowane maszyny firmy PANSTONE posiadaj¹ certyfikat CE (TÜV Rheinland
Niemcy).
Serwis instalacyjny nowych urz¹dzeñ oraz serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny maszyn PANSTONE jest dostêpny w Polsce.

Panstone Chiny

Wierzymy, ¿e doskona³a jakoœæ, zadowolenie klientów z obs³ugi i ci¹g³a
innowacyjnoœæ bêdzie nas napêdzaæ i ugruntuje markê PANSTONE dla przemys³u
i wzmocni mo¿liwoœci produkcyjne naszych klientów.

Pionowe i poziome wtryskarki typu FIFO
Oferujemy wtryskarki pionowe i poziome
z uk³adem wtryskowym typu FIFO, z systemem
gor¹co lub zimnokana³owym, z dostêpem do
sto³ów z ni¿szego lub wy¿szego poziomu.
Wtryskarki maj¹ ³atwy dostêp do zmiany
mieszanek gumowych, s¹ odpowiednie do
przetwórstwa wszelkiego rodzaju kauczuków
tak¿e silikonowych czy fluorowych.
Dostêpne wersje pionowych wtryskarek typu FIFO:
pionowe wtryskarki FIFO,
pionowe wtryskarki z niskim dostêpem do sto³u, tzw. „low bed”,
pionowe wtryskarki z poziomym uk³adem wtrysku,
pionowe wtryskarki z technologi¹ transferow¹ , tzw.: „transfer moulding”,
poziome wtryskarki FIFO,
pionowe wtryskarki z jednostk¹ zasilaj¹c¹ do silikonu,
pionowe wtryskarki FIFO z ram¹ typu „C”, tzw.: „ C frame”,
pionowe wtryskarki FILO z ram¹ typu „C”, tzw.: „ C frame”,
wtryskarki projektowane wg. ¿yczenia klienta.

Pionowa wtryskarka typu FIFO

Wtryskarki firmy Panstone
mo¿na dodatkowo
wyposa¿yæ:
w specjaln¹ jednostkê podaj¹c¹
mieszanki silikonowe, w systemy
odformowywuj¹ce: górne, dolne,
w systemy otwierania form: 2 RT,
3 RT, w komorê pró¿niow¹, itp.

pozioma wtryskarka typu FIFO z uk³adem szczotkuj¹cym

Automatyczne prasy wulkanizacyjne
z pró¿ni¹
PANSTONE oferuje nowoczesne prasy
wulkanizacyjne jedno lub kilkustanowiskowe. Prasy mog¹ byæ
wyposa¿one w komory pró¿niowe, górne
lub dolne wypychacze wyprasek, dwu, trójlub cztero-dzielne otwieranie form, itp.
Firma produkuje prasy do kilku tysiêcy ton
si³y zamkniêcia:
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prasy pró¿niowe do produkcji uszczelniaczy olejowych,
prasy pró¿niowe ze specjalnymi sto³ami typu „down-stroking”,
prasy pró¿niowe z przesuwn¹ p³yt¹ u³atwiaj¹c¹ usuwanie wyprasek typu „slab side type”,
prasy wielopó³kowe,
prasy o du¿ych gabarytach, dwustronna obs³uga,
prasy pró¿niowe o du¿ych gabarytach, dwustronna obs³uga,
prasy przeznaczone do produkcji elementów dla farmacji (m.in. do produkcji butylowych
zamkniêæ farmaceutycznych),
prasy pró¿niowe przeznaczone do produkcji elementów dla farmacji,
prasy z technologi¹ typu transfer,
prasy z ram¹ typu „C” z górnym t³okiem z technologi¹ transfer,
prasy cztero-kolumnowe z górnym t³okiem z technologi¹ transfer,
prasy z podwójn¹ komor¹ pró¿niow¹,
prasy laboratoryjne,
prasy pró¿niowe z wysuwanym sto³em i mo¿liwoœci¹ obs³ugi z trzech stron,
prasy o du¿ych gabarytach, wielopó³kowe,
prasy o du¿ych gabarytach, dwustronna obs³uga,
prasy projektowane wg. ¿yczenia klienta.

Preformery (urz¹dzenia do przygotowywania konfekcji gumy)
Jest to urz¹dzenie do precyzyjnego wykonywania konfekcji z gumy o ró¿nych kszta³tach przekroju.
zalety:
§ wysoka wydajnoœæ,
§ wysoka precyzja,
§ oszczêdnoœæ czasu i pracy.
Kszta³t przekroju mo¿e byæ zmieniony zgodnie z ¿yczeniem poprzez stosowanie wymiennych dysz;
kontrola przy pomocy komputera, ekran dotykowy, mo¿liwoœæ zapamiêtywania danych.

preformer do przygotowywania konfekcji gumy

Tabele specyfikacji wybranych maszyn firmy PANSTONE
pionowe wtryskarki typu FIFO

automatyczne prasy z pró¿ni¹

preformer (urz¹dzenie do konfekcji gumy)

Wy³¹czny przedstawiciel firmy Panstone w Polsce:
MILIMEX
ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa, Polska

since 1990

tel.: (+48) 22 643 83 74 - 75; fax: (+48) 22 643 83 76; mobile: +48 602 440 578
e-mail: milimex@milimex.com.pl

www.panstone.pl

