Brown Machine’de büyük yenilik!
VersaForm

Yeni VersaForm FTS-760‘ı K Fuarındaki standımızda görebilirsiniz
Brown Yeni VersaForm sürekli Termoform hattı global plastik termoform şirketlerinin
üretim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlandı. VersaForm daha akıllı bir
makinedir... daha fazla kontrol, güç, dayanıklılık, kullanım kolaylığı ve az yer kaplayan ayak
izi ile tasarlanmıştır.
Bu yeni VersaForm sürekli modeli bir çok tecrübe edinilmiş teknik gelişmeleri entegre
etmiştir. Kalıplama alanı 762mm x 570mm ( 30.0 " x 22.4 " ) olan makine hem FT (Form /
Trim) – MAKİNE İÇİN ŞEKİL ve KESİM, ayrıca FTS (Form / Trim/ Stack) – MAKİNE İÇİ
ŞEKİL – KESİM- İSTİFLEME seçenekleriyle sunulmaktadır. Standart özelliklerinden biri
yerinde termoform ve kesme ve ikinci basamak kesme opsiyonlarıyla bulunmaktadır. Bu
yeni hat özellikle Avrupa, Rusya, Latin Amerika, Güney Amerika, Pasifik Kıyıları ve Orta
Doğu pazarları üretim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı.

Featuring SmartControl
Machine Control Software

Gıda paketleme, tıbbi ambalaj, perakende ambalaj ve diğer artan küresel taleplere göre
VersaForm uygun tasarlanmış ve müşteri gereksinimleri için ölçeklendirilmiştir. Yeni
özellikler şunlardır:
Termoform alanı global üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklükte
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Üretimde değişken ihtiyaçlarını karşılamak için daha hızlı bir kalıp değişimleri,
daha hızlı üretim başlatma ayarları özellikleri ile tasarlanmıştır
Kalıp kapama yükseklik ayarları mevcut kalıp takımlarını karşılamak için
tasarlanmış
"Form -down " termoform işlemi
"Termoform/ yerinde kesme " ve "termoform / ikinci istasyon kesme " yetenekleri
Küçük makine ayak izi
Metrik boyutlar ve metrik bağlantı elemanları
Komponentler tanınmış tedarikçilerden kullanılmış
Rekabet edebilecek fiyatlarda ve kaliteli parça ve hizmet ile desteklenmektedir
QuadSeries’inde bulunan akıllı Smart Control® bilgi işlem sistemi

Incorporating Quad Series
Technology
Daha fazla bilgi için lütfen
irtibata geçin:
+1(989)-435-7741x1213

VersaForm üretim spesifikasyonları sayfası için buraya tıklayın
Brown Machine Y.K.Başkanı Bryan Redman diyorki , " ABD dışındaki çeşitli pazar
segmentlerinin ekipman ihtiyaçları hakkında hassas bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın
sonucunda global metodlar kullanan bir termoform sistemi tasarladık, bu aynı zamanda
üretim ölçeğini belirliyor, servis ve bakım kolaylıklarını içermektedir. Brown Machine en üst
teknolojileri barındıran ve dünya genelindeki pazarın taleplerine hitap edecek VersaForm
serisini sunmaktan gurur duyar ."
Yeni VersaForm ile ilgili daha fazla bilgi için, web sitemizi ziyaret edebilir ve/veya Bay Jim
Robbins’ı 989-435-7741 dahili: 1216 numaradan arayabilirsiniz. Yada K Fuarında Hol 3,
Stand G86’da VersaForm’u görme imkanınız olacaktır!

yada buraya tıklayın
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