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Plastix’s Teknologi Center leverer spåntagende CNC-bearbejdning i 
stort set alle typer stål, lavt såvel som højtlegeret stål, metaller, pom, 
plast og støbegods.

Med vores højteknologiske præcisionsudstyr og erfarne, faguddannede 
medarbejdere har vi et stærkt kompetenceafsæt for en alsidig  
produktion af præcisionsbearbejdede emner.

Vores teams brede udviklings- og kompetenceprofil, omstillings- 
parathed og fleksibilitet bevirker, at vi kan håndtere opgaver indenfor:

· Udviklings- og Tegnearbejde i Geomatic
· Udarbejdelse af Prototyper
· Produktion fra enkeltstyk til større serieproduktion

Dette kombineret med præcision, kvalitetsstyring og leveringssikker-
hed gør os til et sikkert valg til løsningen af opgaver.

Kontakt
Martin Jacobsen varetager den daglige ledelse af Plastix’ Teknologi 
Center og kan kontaktes vedrørende spørgsmål og priser.

Martins kontaktdata: 
E: martin@plastixglobal.com · T: +45 2447 6432.

Kvalitetssikring
Hos os er kvalitet og produktivitet i centrum. Det er vores mål, at levere 
et produkt og en service, der opfylder vores kunders krav og at have et 
sådant omdømme, at vores kunder føler en høj grad af tilfredshed med 
kvaliteten, prisen og den aftalte leveringstid.

For at holde kvaliteten i top investerer vi løbende i højteknologisk  
kalibrerings- og kvalitetsudviklingsudstyr for at imødekomme såvel 
vore egne som vores kunders krav om maksimal nøjagtighed. Kvalitets- 
styring sker efter fastlagte procedurer for indgangskontrol, proces- 
kontrol og slutinspektion.

Maskiner
Se specifikationerne på maskinerne herunder.

FOR MERE INFORMATION OG YDERLIGERE DETALJER: 
www.plastixglobal.com/products-and-services/technology-center/

EKSEMPLER PÅ OPGAVER:

Opriver
Lejehus aksler
Koblingshuse
Lejebøsninger
Koblingslejehuse
Endeplader
Hulplader
Kerner til hulplader
Bagsider til hulplader
Forsider til hulplader
Gamle vs nye hulplader
Nye færdigmonterede hulplader
Og meget mere...

VERT. BEARBEJDNINGSCENTER 

YCM MV 168A: 

4 AKSLET 

10000 OMDR/MIN 

BEARBEJDNINGSOMRÅDE: 

X1650 Y760 Z760 

 

DREJEBÆNK

BOEHRINGER VDF 250C:

CNC DREJEBÆNK

3000 OMDR/MIN

BEARBEJDNINGSOMRÅDE:

Ø400×1000 

SAV

ARG 300 CF-NC AUTOMAT

PROGRAMMERBAR

MAX Ø300 

VERT. BEARBEJDNINGSCENTER

YCM NSV 102A

3 AKSLET

10000 OMDR/MIN

BEARBEJDNINGSOMRÅDE:

X1020 Y600 Z600 

DREJEBÆNK

KAPEMA:

MANUEL DREJEBÆNK

1600 OMDR/MIN

BEARBEJDNINGSOMRÅDE:

Ø660×2000


