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Panstone Europe –
Spoločnosť Pan Stone Europe je výhradným
európskym predajným zastúpením taiwanskej
spoločnosti Pan Stone Hydraulic Industries.
Pan Stone Hydraulic Industries vyrába
vysokokvalitné, cenovo konkurencieschopné strojné
zariadenia na lisovanie vstrekovaním a pod tlakom
určené pre odvetvie výroby polymérov. Taktiež
dodáva ďalšie zariadenia na spracovanie a prípravu
polymérov, vrátane 20, 40 a 60-litrových zariadení na
predbežné tvarovanie, rotačných testovacích
zariadení tesniacich vložiek, rezacích zariadení a
zariadení na aplikovanie lepidiel.

zabezpečenie kvality
Strojné zariadenia na spracovanie polymérov značky Pan
Stone ponúkajú bezkonkurenčnú kombináciu
spoľahlivosti, kvalitnej konštrukcie a ceny.
To nám umožňuje dodávať najlacnejšie strojné
zariadenia na trhu.

Spoločnosť Pan Stone je certifikovaná podľa normy ISO
9001 a strojné zariadenia sú certifikované podľa
Spoločnosť Pan Stone Europe sa hrdí nielen
požiadaviek na označenie CE spoločnosťou TUV
dodávaním strojných zariadení zákazníkom, ale aj
vytváraním partnerských vzťahov so spoločnosťami s Rheinland.
cieľom zabezpečiť dodávku a podporu projektov
vrátane školení, servisu a služieb obstarávania
Spoločnosť Pan Stone v súčasnosti vlastní 11 patentov
náhradných dielov, ktoré sú ponúkané vo forme
na vlastné návrhy a veľa ďalších patentov je v štádiu
komplexného balíka.
prihlášky.
Náš horlivý tím technikov predaja je vám k dispozícii s
cieľom pomôcť vám vyšpecifikovať vašu objednávku Pan Stone Europe má sídlo v Spojenom kráľovstve a
a zostavu strojného zariadenia, ktoré vaša spoločnosť disponuje tímom predaja s viac než 50. rokmi skúseností
potrebuje a riadiť jeho bezpečné dodanie na miesto. v oblasti spracovania polymérov.
Náš preferovaný partner na vykonávanie servisu,
Ponúkame taktiež rozsiahle balíky služieb na kľúč,
spoločnosť Imsols Ltd www.imsols.com poskytuje
ktoré pomáhajú rozvinúť požiadavku zákazníka do
komplexnú podporu v oblasti vykonávania údržby a
komplexného balíka strojných zariadení na lisovanie, servisu 24 hodín denne.
navrhnutých a skonštruovaných presne podľa vašich
individuálnych požiadaviek.
Spoločnosť Pan Stone má na sklade aj širokú ponuku
štandardných strojných zariadení pripravených na
uspokojenie vašich výrobných požiadaviek.
Neváhajte a kontaktujte náš tím predaja, ak
potrebujete získať ďalšie informácie. Email: sales@panstone.eu

Ponuka dodávaných zariadení

Uvítame vaše otázky a možnosť poskytnúť vám veľkú ponuku strojných zariadení, ktorá zahŕňa:
Stĺpové (s tiahlom) a doskové strojné zariadenia na lisovanie vstrekovaním a pod tlakom s uzatváracou silou
formy od 50 do 9000 ton.
Konfigurácie s jednou a viacerými stanicami s patentovanými systémami manipulácie, ktoré ponúkajú plne
automatizovaný spôsob výroby.
Vertikálne a horizontálne nosiče foriem a nosiče foriem v tvare rámu C so vstrekovacími systémami FIFO
alebo FILO s možnosťou vertikálnych a horizontálnych formátov pre bežné zmesi a mazadlové silikóny s
pridaním jednotky na vstrekovanie silikónu.
Systémy svoriek s pohybom nahor a nadol, ako aj ergonomicky navrhnuté systémy spodného lôžka pre
jednoduchý prístup a prevádzku.
Viacvrstvové platňové systémy s alebo bez podtlaku.
Plne integrované podtlakové systémy na eliminovanie potreby používať externé podtlakové zásobníky alebo
čerpadlá.
Spoločnosť Pan Stone taktiež ponúka komplexný rad doplnkových zariadení na spracovanie a testovanie.
Celú ponuku strojných zariadení si môžete pozrieť stiahnutím vo formáte katalógu alebo priamo na webovej
lokalite spoločnosti Pan Stone na adrese www.panstone.com.

