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S-point BV, Power in Plastics
S-point B.V. is sinds 1994 actief. Wij berekenen, leveren,
installeren en onderhouden productielijnen, systemen en
componenten voor de kunststof-verwerkende en chemische
industrie.
Onze missie voor u als klant is eenvoudig en duidelijk:
• Kwaliteitsverbetering,
• Produktieverhoging,
• Kostenbesparing.
S-Point's toegevoegde waarde:
• een brede kennis van de aanwezige processen,
• engineering van nieuwe processen,
• optimalisering van bestaande processen,
• turn Key oplossingen.
Afhankelijk van de situatie worden een of meerdere alternatieven
doorgerekend, waarbij investerings-kosten en exploitatiekosten
naast elkaar worden bezien.
In de markt is S-point bekend onder de merknamen:
GWK, Labotek, Plasticolor, Reifenhäuser, Maillefer, Getecha, Sikora,
Comexi en Erge.
GWK;
Betrouwbare apparatuur voor gecontroleerde warmte overdracht
middels vloeistoffen.
• Temperatuurregel units, water en olie tot 400°C.
• Van stand alone koelunits tot centrale koelsystemen.
• Energie besparende vrijkoelers.
Labotek;
Zekerheid in transport, droging en kristallisatie van granulaat.
• Hopperloaders,
• Warme- en droge luchtdrogers,
• Centrale transport-droogsystemen,
• Kristallisers. (PET)

Plasticolor;
Nauwkeurig en betrouwbaar doseren van granulaten.
• Volumetrisch doseren & mengen,
• Gravimetrisch doseren & mengen,
• Gravimetrische doorzetmeting.
Getecha;
Maalmolens, automation & recycle systemen, robuust en van
Duitse makelij. Complete recycle en maalgoed oplossingen uit 1
hand.
Reifenhäuser;
Bedrijfszekere extruders en optimale extrusielijnen voor o.a.:
• Vlak- en Cast folie 9 laags,
• Blaasfolielijnen van mono t/m 11 laags,
• Extruders, Feedblocks en Die's.
Reiloy;
Schroeven en cylinders van hoogwaardige kwaliteit die van een
specialist als Reifenhäuser mag worden verwacht.
Sikora;
Inline meetsystemen voor de Kabel- en Buisextruisielijnen.
• X-Ray (Röntgen),
• 2 & 3-assige Laser units,
Meetapparatuur voor detectie en scheiden van vervuiling voor
extreem zuiver granulaat.
Comexi;
Specialist in drukken, lamineren en snijden van flexible packaging:
• Flexodrukmachines,
• Offset drukmachines met centrale drum (CI8),
• Lamineermachines & snijmachines met optioneel laser.
Maillefer;
Marktleider in kabel extrusielijnen.
• energy cable (high & low voltage),
• range of crosslinking methods,
• Optical Fiber & Coaxial cable.
Erge;
Solide verwarmingselementen. Producten zijn o.a. patroon-, neusen bandelementen en bijbehorende regeleenheden.
Voor specifieke situaties wordt in eigen beheer maatwerk
ontwikkeld, geproduceerd en in bedrijf genomen.
Technische gevevens omtrent bovenstaande apparatuur kunt u
vinden op onze web-site: www.spointbv.nl
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