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ANDERTECH representerar Maguire i Norden
Vi är stolta att kunna meddela att Maguire, världsledande leverantör av gravimetriska satsblandsystem, har
valt ANDERTECH som enda leverantör av sina produkter i Sverige och Norge.
Maguire Products är en global teknikledare inom materialhanteringssystem för plastgjutning, extrudering och blandning.
Maguire grundades 1977 med huvudkontor i Pennsylvania,
USA. ANDERTECH är en välkänd leverantör av utrustning till
plastindustrin och har representerat Maguire i Danmark sedan
mitten av 90-talet.
ANDERTECH kommer att presentera Maguire på den kommande ELMIA Polymer-mässan i Jönköping 15 - 18 maj.
- Valet av Maguire ger våra kunder en unik möjlighet att
förbättra effektiviteten och produktkvaliteten, säger ANDERTECHs VD Erik Sten Andersen.
- Maguires utrustning gör det möjligt för dig att minska
mängden restprodukter tillsammans med en reducering av
torktiden för råmaterial och användningen av färgtillsatser.
Detta innebär en investeringsavkastning på Maguires utrustning på bara några få månader. Vi ser fram emot att få presentera fördelarna med Maguires produktutbud för både våra
existerande och nya kunder inom den nordiska plastindustrin.
ANDERTECH är nu ensam leverantör av Maguire i Sverige,
Norge och Danmark. De tar dessutom med omedelbar verkan
över alla åtaganden gällande Maguires unika 5-årsgaranti.
Erik Sten Andersen:
- Vi hälsar alla existerande Maguire-kunder välkomna och
kommer att göra allt för att tillmötesgå alla deras önskemål
och förfrågningar gällande support.
Maguire har en unik position inom plastindustrin över hela
världen. De levererar till exempel de mest kostnadseffektiva
viktskalblandarna på marknaden. Maguires WSB-serie är de
mest populära gravimetriska satsblandarna världen över och
Maguire sålde nyligen sin 50 000:e blandare. Över 100 model- VD Erik Sten Andersen
ler finns tillgängliga för att blanda upp till tolv komponenter
på upp till 3 600 kg/timme och uppåt.
Maguire är även världens största leverantör av färgpumpar för flytande färg. Deras patenterade LPD-tork reducerar
torktiden drastiskt för råmaterial, 40 minuter istället för 4 timmar, vilket ökar produktionseffektiviteten och spar tid,
material och arbete längs vägen.
På den kommande ELMIA Polymer-mässan i Jönköping 15 - 18 maj kommer ANDERTECH presentera Maguires produktutbud tillsammans med utrustning för plastindustrin från Vismec och Entex, samt ANDERTECHs egna produktionshanterings- och övervakningssystem A-link och Whisper 4.0.
Du hittar ANDERTECH i Hall C, monter C 04:27.

