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Specialist in randapparatuur & blaasmachines
Kotraco Plastic Machinery is specialist in randapparatuur voor
de kunststofverwerkende industrie in de Benelux. Kotraco heeft
een klantgerichte benadering, waarbij alle aspecten van het
leveringsproces zijn gewaarborgd: van projectbegeleiding,
productie en installatie, inbedrijfname tot after sales.
Bepalend voor de kwaliteit van het product
Een goed logistiek systeem voor de opslag, het transport en de
behandeling van granulaat is essentieel bij de verwerking. Het is
bepalend voor de kwaliteit van uw eindproduct en het zorgt voor
een optimaal rendement van de verwerkingsmachine. Door
toepassing van de juiste randapparatuur valt er tijdens een
productieproces veel te verdienen. En daar speelt de
specialistische kennis van Kotraco een rol. Het begint bij een
advies op maat; of het nu gaat om stand alone apparatuur, een
compleet systeem of een specifieke toepassing of
materiaaleigenschappen.

Verder in het leveringsprogramma
Naast de focus op randapparatuur, is Kotraco ook leverancier van:
- Extrusieblaasmachines - voor de productie van containers,
flessen en flacons
- Volautomatische zakken open- & leegmachines - voor het
volledig automatisch openen en legen van plastic zakken met
kunststofgranulaat
- Levering originele onderdelen - Service en onderhoud
Voor een uitgebreid overzicht van producten en (service)diensten:
www.kotraco.eu.

Leveringsprogramma
- Adler - maalmolens
- Beccaria - mengsilo’s
- BM - modulaire binnensilo’s
- Brabender - Aquatrac vochtigheidsmeters voor
kunststoffen
- Eichholz - buiten- en binnensilo’s
- Elux - automatische zakkenleegmachines
- GDK - extrusieblaasmachines voor flessen
- IMA Buscher - PA conditioneerapparatuur
- MASS - transportbanden en granulaatmengers
- Moretto - randapparatuur zoals granulaattransportsystemen,
hopperloaders, drogers, matrijsverwarmers, materiaalcontainers
- Pulsotronic - metaaldetectoren en -afscheiders
- Masterbatchkasten
- Montage, service en onderhoud
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