Formbygning

Specialbyggede værktøjer til enhver opgave
Kompetent rådgivning optimerer løsningen

Hos Schoeller Plast sørger vi for optimale værktøjer til dine
sprøjtestøbeopgaver. Du kan trække på vores rådgivning fra
den første spæde idé opstår, til produktet kører sikkert på
maskinerne. Vores specialister ved præcis hvilke krav, de skal
stille til værktøjet ud fra det forventede årsstyktal og typen af
maskine, emnet skal produceres på.

Bred international erfaring

Igennem årtier har Schoeller Plast opbygget en bred international viden og erfaring inden for formbygning. Den
høje frekvens af opgaver gør, at vi har tæt kontakt med
udviklingen inden for faget og ved hvilke værktøjsmagere,
der er bedst egnede til at løse opgaverne. Uanset om du
skal producere 5.000 eller 5.000.000 styk årligt, kan vi levere
en løsning, der opfylder dine behov – såvel økonomisk som
kvalitetsmæssigt.

Stram styring af design og konstruktion

Tiden fra idé til marked bliver en stadig mere væsentlig
faktor for forretningen. Hos Schoeller Plast kan vi med vores
viden, erfaring og kapacitet hjælpe dig med at modne dit
projekt hurtigt, så du sparer både tid og penge i opstartsfasen. Vores innovative løsninger bidrager til at effektivisere
processen og optimere resultatet, og vores product development specialister tager hånd om og følger idéen helt til dørs.

Garanti for effektiv produktion

Forme af høj kvalitet er afgørende for et godt slutprodukt.
Schoeller Plast samarbejder med nogle af branchens bedste værktøjsmagere, og har et indgående kendskab til den
enkeltes særlige kompetencer. I tæt dialog med dem sørger
vi for fremstilling af produktionsforme, som matcher kvalitetskravene til de færdige produkter.

Opfølgning og dokumentation af processen

Som projektleder står Schoeller Plast for alle faser fra design
og bygning til levering af værktøjerne. Vi udarbejder tegningerne og tjekker løbende at værktøjsmageren overholder
samtlige mål og tolerancer. Desuden dokumenterer vi hele
processen og kontrollerer at sprøjtestøbeværktøjet fungerer
perfekt. Og når prøvekørslen er godkendt, sørger vi for at
værktøjet transporteres sikkert til produktionsstedet.

Effektiv projektstyring fra idé til produktion:
•
•

Fleksibel formbygning med prøveværktøjer

I nogle tilfælde, fx i forbindelse med små serier og testserier, kan det være en fordel at bygge et prøveværktøj.
Schoeller Plast kan ved hjælp af stamforme nemt tilpasse med
forskellige formgivende indsatser, så de fysiske emner kan
produceres på kort tid til minimale omkostninger.

Få mere information

Kontakt os på telefon 59 160 160 og hør, hvordan vi kan
hjælpe dig og din virksomhed med idéudvikling, design og
formbygning i forbindelse med jeres næste produkt.

•
•
•
•

Professionel rådgivning og kreativ sparring i
produktudviklingsfasen
Design af sprøjtestøbeforme, der udnytter
mulighederne i moderne sprøjtestøbemaskiner
for økonomisk produktion og kort cyklustid
Udvælgelse af den bedste formbygger til
opgaven og indgåelse af kontrakt
Løbende opfølgning og dokumentation af
processen
Tilpasninger og forbedringer i samarbejde med
formbyggeren
Prøvekørsel og godkendelse af form
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