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Introducerar ANDERTECH i den svenska plastindustrin
ANDERTECH har sedan 1984 framgångsrikt levererat produktionsutrustning till den danska plastindustrin. Nu expanderar företaget till Sverige och introducerar några av världens ledande leverantörer, tillsammans med sin egen
mjukvara för produktionshantering och övervakning.
Den kommande ELMIA Polymer-mässan i Jönköping, 15 - 18 maj markerar ANDERTECHS lansering i Sverige. I monter C 04:27 i
Hall C presenterar ANDERTECH en rad marknadsledande produkter, bl.a. gravimetriska satsblandare från Maguire, torkare från
Vismec och planetariska rullreaktorer från Entex. Utöver det kommer ANDERTECH att demonstrera sin egen A-LINK produktionshanteringslösning.
VD Erik Sten Andersen:
- Förutom Danmark har vi levererat utrustning till plastindustrin i England, Frankrike, Tjeckien och Spanien, och nu känner vi att
det är dags att expandera i Norden. Vi har mycket att erbjuda och kan erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud av maskiner
och utrustning tillsammans med reservdelar och service. Dessutom kan vi planera, designa projekt och erbjuda installation av
kompletta produktionslinjer.
- Utöver det, baserat på vår stora kunskap och erfarenhet inom processkontroll och övervakning, har vi utvecklat två tillverkningshanteringslösningar: A-LINK och Whisper 4.0. A-LINK är ett tillverkningskontrollsystem för större företag, designat med
komplexa industriella processer i åtanke. Whisper 4.0 är ett produktionsövervakningsverktyg som samlar in data från produktionen, och som ger dig en realtidsöversikt över produktionsstatus på enskilda maskiner och på hela produktionssystem.
Representation av Maguire
Nyligen valde Maguire, den världsledande leverantören av gravimetriska satsblandningssystem, ANDERTECH som enda återförsäljare av sina produkter i Sverige och Norge.
Maguire Products globalt ledande inom teknologi för materialhanteringssystem för plastgjutning och blandning. De tillhandahåller till exempel de mest kostnadseffektiva viktskalblandarna på marknaden. Maguire WSB-serien är de mest populära gravimetriska satsblandarna i världen och Maguire sålde nyligen sin 50 000:e blandare.
Introduktion av Vismec
ANDERTECH kommer att presentera Maguires produktutbud på ELMIA Polymer-mässan, tillsammans med introduktionen av det
unga innovativa italienska företaget Vismec i Norden. PÅ bara 10 år har Vismec växt till att bli marknadsledare inom den tyska
och brittiska plastindustrin. Deras cellrotortorkare är en utmärkt all-rounder med inbyggd intelligens. Det är den mest energieffektiva torkare på marknaden, med bland annat fixerad justerbar daggpunktskontroll. Alla Vismecs torkare är helt elektriska
och luktfria, vilket innebär att de kan installeras i ett cleanroom. De erbjuder dessutom ett omfattande utbud av högkvalitativa
produkter för transport, lagring och dosering.
VD Erik Sten Andersen:
- ANDERTECH är familjeägd och vi är stolta över vår kunskapsstarka och lojala personal, som innefattar över 300 års erfarenhet
av plast- och automationssektorn. Nu blickar vi framåt för att visa våra nordiska grannar vad vi kan erbjuda. Tack vare vår långa
erfarenhet av att kunna leverera fullsystemlysningar från granulat och stycken till slutprodukter har ANDERTECH en unik position
inom plastindustrin. Dessutom tittar på den kommande Industry 4.0-trenden som vi känner att vi med vår djupa förståelse för
kommunikation mellan maskiner, enheter och system kan bidra till att skapa framtiden för råmaterialhantering.
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