FILM EXTRUSIE LIJN ENERGIE EFFICIENTIE
VERGELIJKING.
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Competitors of
MEAF

Energieverbruik gemiddeld en = volledige folie extrusie Lijn, inclusief afname en
wikkelinstallatie.
De MEAF H-series extruder zijn ontwikkeld omwille van onderstaande eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•

Hogere productie output met een lagere smelttemperatuur en rpm.
Korte doorlooptijd met gereduceerde slijtage op het gereedschap.
Hoge ratio van regrind mogelijk.
Verminderd energieverbruik met minstens 50%.
Compacte extruderlijn bouwwijze.
Modulaire opbouw naar klantenwens zelfs na verkoop.
Aanpasbaar volgens klantenwens i.v.m. individuele eisen en keuzen wat betreft
hoofdcomponenten.

WERK DUURZAAM EN BESPAAR
50% OP ENERGIE
CONSUMPTIE.

De Meaf H- series zijn geschikt voor een brede waaier aan mogelijkheden qua
productievolume en zijn op maat gesneden voor het verwerken van verschillende soorten
granulaten. De meeste toepassingen zitten bij het maken van thermovorm folie voor
voedselverpakkingen. De dikte varieert van 200mµ tot 2000mµ (0.2-2.0mm en wordt
meestal opgerold tot diameters van 500 tot 2000mm.
De MEAF H-series extruders hebben volgende eigenschappen:
• Duurzaam vanwege een kleine werkoppervlak door compacte bouwwijze, lange
levensduur en een gereduceerd energieverbruik tot 50% vergeleken met onze
concurrentie.
• Efficiente bediening door de compact bouwwijze en operator vriendelijke, eigen,
door MEAF ontwikkeld, bedieningssysteem “Extrusol”;
• Gemakkelijk onderhoud vanwege de langs achteren verwijderbare schroef.
• Aanpasbare configuratie, zelfs na de verkoop vanwege de modulaire opbouw.
• Aanpasbaarheid
aan
de
klant
zijn
individuele
wensen
wat
betreft
hoofdcomponenten of special eisen.
•

Samengevat:Duurzaamheid+klantvriendelijkheid

= MEAF

Mogelijke toepassingen voor onze producties zijn: reiskofferdelen, tapijt/automotive
producten, diepvriezer en ijskastdeuren en flanken, advertentie panalen,
reclamedisplays, doucheonderdelen, badkuipen, verlivhtingsarmaturen en anderen! Voor
deze toepassingen zijn foliediktes tot 8.0mm en breedten van 600 - 2.500 mm in
hoogglans of reliëf afwerking mogelijk op de MEAF 75-HP sheetline.
MEAF’s extrusie mogelijkheden:
• Folie
: 200 – 2.000 µm | (0.2 - 2.0mm)
• Vellen
: tot 8.000 µm | (tot 8mm)
• Co-extrusie
: tot 7 layers
• Sheet width
: tot 2.500 mm

Agent voor Meaf in de Benelux:
ALFATECHNICS Bvba.

Benny Verbist: +32 473 844 302.

