Produktion og maskinpark

Moderne og automatiseret produktion af
plastemner i alle størrelser og former
Investeringer sikrer up-to-date produktion

Hos Schoeller Plast har vi en ambition om at være en af de
førende leverandører af plastemner på de markeder, vi betjener. Derfor investerer vi løbende betydelige ressourcer i at
vores maskinpark og produktionsfaciliteter er up-to-date, så
vi kan producere emner iht. de nyeste metoder og designs.

Fra små til helt store emner

Maskinparken omfatter i dag 25 moderne og automatiserede
sprøjtestøbemaskiner med lukketryk fra 25 – 1.250 tons, samt
lineære og 6-aksede robotter. Vi kan dermed producere plastemner til næsten alle formål i stort set alle størrelser og former
– fra de små emner på nogle få gram, til helt store emner på op
til 9 kilo. Bredden og automatiseringen af maskinerne sikrer
ikke kun vores kunder på det første projekt, men også ved
fremtidige projekter.

Effektiv produktion til konkurrencedygtige priser!
•
•
•
•
•

Produktion iht. nyeste metoder og designs
Plastemner i alle størrelser og former
– fra få gram op til 9 kilo
Tryk og labelling med individuelle logoer
Hurtig omstillingsevne og korte leveringstider
Store og små serier

Stor kapacitet og korte leveringstider

Vores alsidige maskinpark giver os stor kapacitet og hurtig
omstillingsevne – og vi klarer selv store spidsbelastninger.
For vores kunder udmønter det sig i korte leveringstider, samt
høj leveringssikkerhed. Det betyder også, at vi kan producere
både små og store serier til konkurrencedygtige priser.

Individuelle produkter med tryk og labelling

Skal de færdige produkter gøres individuelle med logoer,
produktnavne m.v., tilbyder vi forskellige former for tryk og
labelling. Blandt andet silketryk, hvor vi påtrykker motiver i op
til 6 forskellige farver på alle sider af et emne i én enkelt og
fuldautomatisk proces.
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