Kære forretningspartner,

Fra 12. til 16. oktober 2021 åbnes dørene igen, til den internationale fagmesse FAKUMA for
plastforarbejdning i Friedrichshafen.
Kom med årets event og overbevis dig og dine kollegaer, om vores produkter fra en verden af maskiner,
processer, automatisering og periferiudstyr på vores stand nr. 1204 i hall B1.
Vores højdepunkter i år:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den nye ”SmartPlus” med højeffektiv energioptimering og høj gentagelsesnøjagtighed.
EcoPower 55 med ”HiQ Flow” software for kompensering af viskositets fluktuation.
LSR-applikation på MicroPower 15/10H/10H COMBIMOULD.
IMAGOxt software – MES TEMI+ modul på alle maskiner for visualisering af energi flow/forbrug.
AIRMOULD center for præsentation af seneste udvikling for intern gas-tryks teknologi.
WITTMANN Interactive til udvalgt udstillingsudstyr på tekniske laboratorier i Kottingbrunn,
Meinerzhagen og Nürnberg.
Highspeed Sonic robotter med det nyeste R9 styringssystem og ny Sonic 118 for anvendelse
på maskiner ned til 50T.
Ny opgraderet WX153 robot – den ideelle automationsløsning for maskiner fra 500T til 1300T.
Nyt tempereringsapparat TEMPRO basic Large 120 til produktioner med store og tunge
formværktøjer, og Tempro plus D200 for høj-temperatur applikationer.
Card primus tryklufttørrer med VacuJet materialetransportør.
Ny G-MAX 23 og 33 granulatorer, til closed-loop recycling, af indløb ved støbemaskinen.

Grundet Corona restriktioner for messen som helhed, med begrænsninger for stand-personale, vil Wiba
Tech være begrænset til stede, og vi anbefaler derfor at booke en aftale på forhånd og bestille billetter på
telefon 48466500 eller på email info@wibatech.dk.
Wiba Tech er til stede på messen fra onsdag eftermiddag til fredag ved Daniel Skaarup, der kan
kontaktes direkte på telefon 31663169 eller på email dsk@wibatech.dk. På andre tidspunkter vil vore
dygtige kolleger på standen kunne give en god introduktion til standens produkter.
Vi træffes hos:
Wittmann Battenfeld:
..... samt efter aftale hos:
Reifenhäuser Extrusion Systems:
Reiloy snekker og cylindre:
Tosaf/Color Service masterbatch:
Schuma transportbånd:
Econ granulering og pyrolyse ovne:
Lindner Shredder, washing lines, sorting:
Med de bedste anbefalinger,

Team Wiba Tech ApS

stand:
B1-1204
A6-6206
A6-6206
B4-4402
A3-3103
A6-6107
A6-6108

