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Februári hírlevelünk tartalmából:
Lundberg Tech a Flexo Szimpóziumon…
Eladó használt gépeink…

Lundberg Tech a Flexo szimpóziumon
A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület szervezésében február 15 – 16-ig kerül megrendezésre a
minden évben sikeres Flexo Szimpózium. A szimpózium idei házigazdája a győri Széchenyi István
Egyetem csomagolóanyag vizsgáló laboratóriuma, ahol speciális csomagolások és csomagolóanyagok
vizsgálataira van lehetőség a legkorszerűbb eszközök mellett.
Most is számos érdekes és színvonalas szakmai
előadás és konzultáció várható, és a Prosystem
csoport is készül idén egy meglepetéssel, ugyanis
a konferencia helyszíneként szolgáló Hotel
Famulus-ban egy Lundberg Tech Waste Tech 80
elszívó rendszert mutatunk be élőben, mely
lyukstancolókból, feldolgozó- és stancológépekből,
papírnemesítő
gépsorokból,
ragasztókötőgépekből, keresztvágókból és körbevágóból
elszívja, aprítja, elszállítja, gyűjti és tömöríti a
szélvágási és stancolási hulladékot. A rendszer
szinte minden fajta anyag feldolgozására képes
(papír,
karton,
hullámkarton,
méhsejtes
struktúrájú, bevonatos vagy laminált anyagok).

Egy ilyen rendszer a következő előnyöket jelentheti akár az Ön cégénél is:
-

A hulladékvolumen csökkentése végtelen szélvágások esetén az eredeti volumen max. 10-15
százalékára.
Nincsen por a gép körül, mivel a keletkező vágási port az elszívó berendezés szintén elszívja.
Az ergonómia javulása - a gépkezelőnek nem kell többé nehezet emelnie.
Az eltávolítás költségének csökkenése és a hulladékeltávolításhoz szükséges munkaerő
csökkenése.
Nagyobb termelési terület a kevesebb hulladéktároló konténer révén a termelési területen belül.
Az energiafelhasználás döntően kevesebb, mint a hagyományos Venturi- és injektorrendszereknél.
Megszakításmentes termelés 24/7-ben, így a csökkentett kieső idők magasabb produktivitáshoz
vezetnek.
Van olyan rendszer, mely akár több gépet is ki tud szolgálni.
Jobb újrahasznosítási lehetőségek.
Csökkentett hulladékeltávolítási költségek.
Az amortizáció kevesebb, mint 2 év.
Megnövekedett környezet- egészség- és biztonságtudatosság az Önök termelésében.
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Akár a szimpóziumon, akár személyesen az Ön cégénél is szívesen bemutatjuk a dán gyártmányú
megbízható és professzionális Lundberg Tech elszívó rendszereket, melyek több, mint 30 éves szakmai
tapasztalatra és több, mint 3.500 már telepített rendszerre épülnek. A szimpóziumon ebben a témában ifj.
Schuck István és Mészáros István állnak az Ön rendelkezésére.

Videó – Lundberg Tech központi elszívás, aprítás
Videó – Waste Tech All-in-one unit
Videó – Matrix Cutter All-in-one unit

Eladó használt gépeinkről az alábbi weboldalon
talál bővebb információkat:
…és akár Ön is feltöltheti erre az oldalra eladó használt gépeit.

www.prosystemused.hu
Eladó bemutató és használt MBO gépek

Új MBO gépek kiárusítása raktárból

Időközbeni eladás jogát fenntartjuk!

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket.

Prosystem csoport
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