


Mlýny Moditec Goliath plus jsou primárně určeny k drcení plastů přímo u lisů.

Mlýny jsou tiché a výsledná drť téměř bezprašná.

Vyrábějí se ve 4 velikostech G1 až G4.

Mlýny je možno vybavit detekcí kovů přímo do řezné komory.

Mlýny ve standardu bez většího opotřebení mohou drtit plasty s obsahem do 30% skla.

Při větším obsahu skla je možno vybavit mlýny drtícími komponenty, které odolávají až do 70% skla.

Goliath plus s horizontálním motorem
Mlýny Moditec s horizontálním motorem 2,2 kW.

Goliath plus s vertikálním motorem
Kompaktní mlýn s vertikálním motorem 1,5 kW.

Goliath twin plus
Goliath Twin plus je největší mlýn v řadě Goliath
s rozměry řezací komory 510 x 453 mm.

Moditec Titan
Drtič plastů o rozměrech drtící komory 746 x 800 mm.
Mlýn slouží k drcení velkých plastových dílů přímo u stroje
nebo jako centrální mlýn.
Výhodou je velice kvalitní drť, která se již nemusí odprašovat.

Pomaloběžné mlýny



Firma Flli Virginio vyrábí mimo jiné kvalitní dopravníky
včetně separátorů vtoků.

Dopravníky

Dopravníky hliníkové
Hliníkové dopravníky jsou pevné s dlouhou životností.
Můžeme je nabídnou v různých délkách, šířkách, s různými pásy.
Dopravníky mohou být vybaveny separátory vtoků.

Dopravníky modulární
Modulární dopravníky si můžete kdykoli prodloužit
nebo zkrátit dle vaší momentální potřeby.
Skládají se z jednotlivých segmentů a proto jsou velice variabilní.

Rychloběžné
mlýny
Průmyslové mlýny na zpracování vtoků,
plastových výrobků, nestandardních výrobků
od vstřikovacích lisů, extrudérů
a vyfukovacích automatů.



Naše firma se již od roku 2001 zabývá prodejem
použitých vstřikovacích lisů na plasty.
Díky našim dlouholetým zkušenostem nabízíme jen kvalitní
použité vstřikovací lisy všech značek a velikostí.
Preferujeme hlavně značky Engel, Battenfeld, Arburg,
Demag, Krauss Maffei.
Věnujeme se úspěšně také zprostředkování prodeje.
Pomocí naší sítě spolupracujících firem jsme schopni
pro Vás vyhledat vhodný stroj po celé Evropě.

Prodej použitých
 vstřikovacích lisů



Prodej použitých
 vstřikovacích lisů
Ke strojům prodáváme i použité periferie jako jsou mlýny,
chlazení, dopravníky, mlýnky na drcení plastů, nasavače,
směšovací jednotky, vstřikovací formy a další periferie.

Dále firma Plastics Machines nabízí výkup
nebo zprostředkování vstřikovacích lisů,
hlavně Evropských značek.



• sušičky
• nasavače
• temperační jednotky
• průtokoměry

Periferie Marsé
Naše firma nově nabízí kvalitní periferie Španělské výroby k plastikářským technologiím,

jako jsou vstřikovací lisy, extrudery, vyfukovačky atd.

Nabízíme nasavače, temperační jednotky, magnety na separaci kovu, sušičky makromolekulární

i horkovzdušné sušící násypky, průtokové vodní baterie.

Vše za zajímavé ceny a vyrobeno v EVROPĚ!

Celkový přehled naleznete na našich stránkách.



Nabízíme nové i použité chladící jednotky od výrobců
Industrial Frigo, MTA, Felzer a Marsé.
Jednotky Vám navrhneme na míru dle Vašich požadavků a potřeby.
Použité jednotky jsou se zárukou od 6 měsíců až po 1 rok. 

Chladící jednotky

Nabízíme použité, ale plně funkční náhradní díly na vstřikovací lisy značek
Engel, Battenfeld, Arburg, Demag, Kraus Maffei, jak elektronické nebo mechanické
(šneky, komory atd.), tak i hydraulické. Včetně čerpadel.
Některé máme skladem u nás, některé u partnera v Německu.
Velice příznivé ceny!

Náhradní díly na vstřikovací lisy



Husova 602
511 01 Turnov

+420 777 348 084
www.plasticsmachines.cz
info@plasticsmachines.cz
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