18 % výroční sleva v roce 2018
Vaše cesta k výrobě s nulovým
výskytem vad s APC plus

Engineering Passion
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APC plus
jako součást výroční aktualizace

Staňte se technologickým průkopníkem
Získejte 18 % slevu u příležitosti výročí
Firma KraussMaffei se za 180 let stala synonymem pro průlomové technologie. APC plus
zajišťuje rychlou a přesnou eliminaci rušivých výkyvů a okolních vlivů ve výrobním procesu. Tento
automatický řídicí systém vždy zaručuje, že dutina je při každém vstřiku správně zaplněna. Pro
APC plus je standardem maximální přesnost, minimální množství odpadu a jednoduché použití
recyklovaných materiálů.

Adaptivní řízení procesu (Adaptive
Process Control) – nyní o 18 % levněji
V současnosti je více než polovina nových
strojů od KraussMaffei dodávána s adaptivním řízením procesu APC plus. Systém
je však rovněž k dispozici v rámci balíčku
modernizace starších vstřikovacích strojů
s řídicím systémem MC6. Stroje s řídicím
systémem MC5 je možné modernizovat
dovybavením systémem APC.

Objednejte modernizační
balíčky právě teď
Máme pro vás atraktivní nabídku. Jestliže
si objednáte modernizační balíček APC
nebo APC plus, dostanete 18% slevu. Tato
nabídka platí pro objednávky od 15. září
2018 do 15. prosince 2018. Vychází ze standardní ceny, tj. běžné ceny za modernizační
balíčky. Rovněž máte možnost podpory od
servisního technika při instalaci*.

* Dodatečné náklady na tohoto technika zahrnují
práci a cestovné. Podle stávajícího vybavení
vašeho stroje mohou být nutné další úpravy
hardwaru stroje (balíček retrofitu).
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Náklady bez APC plus
Jednotkovou cenu dobrých kusů určují zmetky a
materiálové náklady. Snížení nákladů a zvýšení
marže jsou pro každou organizaci výzvou.

Snížení materiálových nákladů
APC plus umožňuje použít vyšší podíl
recyklovaných materiálů a tím dramaticky
snížit materiálové náklady.

Redukce zmetkovitosti
APC plus zlepšuje stabilitu procesu a tím snižuje
zmetkovitost. Při dané spotřebě materiálu se
vyrobí více dobrých kusů. Náklady jsou rovněž
snižovány nižšími ztrátami materiálu.
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Konstantní hmotnost vstřiku – až 100 % recyklátu
APC plus zajišťuje stabilní, přesné a nákladově efektivní vstřikování. Funkce dynamického řízení
určuje optimální bod přepnutí pro každý vstřik a tím zajišťuje konstantní hmotnost vstřiku. APC plus
rovněž kompenzuje vlivy prostředí, například kolísání kvality materiálu — při náběhu stejně jako
během kaskádního vstřikování.
Konstantní hmotnost vstřiku: použití 20% a 40% recyklátu – v obou případech s APC plus a bez APC plus

Hmotnost
vstřiku (g)

Standardně: Konstantní bod přepnutí
S APC plus: Upravený bod přepnutí

2.200
2.190
2.180

Dráha
přepnutí (mm)

2.170
2.160

60
55
50
45

20 % recyklátu
Střední úprava

Efektivní a šetrný k životnímu prostředí
APC plus ukazuje své přínosy v plném
rozsahu při použití vysokého podílu
recyklátu. Nákladově efektivní materiály a extrémně nízká zmetkovitost
podstatně snižují náklady na vyráběné
součásti. Kromě toho je vyšší výtěžnost
materiálu a nižší spotřeba energie
na kus. Celkově tak bude vaše výroba
udržitelná a zároveň vysoce rentabilní.

40 % recyklátu
Silná úprava

Bez ohledu na podíl a vlastnosti
recyklátu APC plus reaguje na
kolísání a spolehlivě stabilizuje
hmotnost dílu.
S APC plus zvládnete sofistikované procesy i při využití vysokého
podílu recyklovaných materiálů.

Pro vaše vstřikovací stroje od KraussMaffei vám můžeme
nabídnout modernizační balíček APC / APC plus s 18 %
slevou z ceníkové ceny pro výroční rok 2018.
Platí pro objednávky od 15. září do 15. prosince 2018.

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte:
www.kraussmaffei.com/180years-promotion
nebo kontaktujte servis KraussMaffei.

www.kraussmaffei.com
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