Tisztelt Kolléga!
Örömmel tudatjuk, hogy mostantól a Hunkeler termékeivel és szolgáltatásaival bővült palettánk.
Professzionális megoldásokat kínálunk kis-, közepes- és nagyvállalatok részére a
papírfeldolgozási folyamat során keletkezett papírhulladék teljes feldolgozására, aprítására,
szállítására, tömörítésére, bálázására, vagy egyes esetekben brikett készítésére.
A papíripari alkalmazásokon kívül akár a bankokban keletkezett iratok megsemmisítését, vagy
bevásárlóközpontokban keletkező hulladék tömörítését és bálázását is el tudják végezni a gépek.
A berendezésekről bővebben a Hunkeler honlapján: www.hunkeler-systems.com

STANCOLÁSI szakmai nap az LCM STANC KFT-nél

Tisztelt Kolléga!
Szakmai rendezvényre hívjuk Önt és Kollégáit,
amely 2010. október 25- 29-között kerül megrendezésre az LCM kft-nél.
A téma: a nagy sebességű automata stancgépek műszaki lehetőséginek minél jobb
kihasználása.Semmi teoretikus, akadémikus elmélet, csak gyakorlatias, a stancgép kezelésekor
használható tudás átadása a cél.
Szeretjük jól csinálni a dolgunkat. Szeretünk együtt gondolkodni a szakmai kollégákkal. Szeretjük
azt, ha elégedetten használják vevőink a szerszámainkat és ehhez azonos szakmai szinten kell
gondolkodnunk. Meg kell ismernünk a legújabb fejlesztéseket, lehetőségeket.
A bemutató színvonalát emeli, hogy egész Európában elismert német szakembert sikerült
megnyerni előadónak, így jóvoltából ugyanazt az előadást hallgathatják meg a rendezvényen, mint
az elmúlt napokban a németországi kollégák.
A meghívott szakembernek köszönhet az ipar számos fejlesztést és részt vett a legújabb stancolási
technológiák kidolgozásában. Az általa kidolgozott technológiájával lehet a leggyorsabban stancolni
és a legnehezebben stancolható részeket jól kimetszeni.
EZ SZÍNTISZTA GYAKORLATI TUDÁS.
Az előadó high speed kamerákkal készült felvételekkel igazolja az előadásban elhangzottakat. A
felvételek BOBST gépeken készültek 7- 10 és 12 ezer ütem/ óra sebességű stancolásnál.

Használt gépek

Maxibox
MAXIBOX
Réselő, hornyoló hossz és keresztirányban, keresztvágó funkció.
Munkaszélesség 2400mm
Alkalmas speciális dobozok egyedi és kis sorozatú gyártására.
További információ az info@pack-system.hu címen

Bobst PCR 1280

Bobst PCR 1280 hajtogató ragasztógép
További információk az info@pack-system.hu címen

Tekercsvágó berendezés

pálya szélesség 2200 mm
kések száma 5 db
vill. energia igény 60 kw/ó
vágható papírok 60 – 600 g/m2

Hullámosító mű

munkaszélesség 1200
névleges gépsebesség 80 m/min.
fűtés elektromos
letekercselők száma 2 db
hull. henger profilok B és E

Bobst PCR 1280
Bobst PCR 1280 hajtogató ragasztógép
További információ a info@pack-system.hu címen

Tisztelettel köszönti:
Szabadics László
30 456 80 56
www.pack-system.hu
info@pack-system.hu

