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PRECISIE
SINDS 1971

WOYWOD. Hierachter staat een team 
van specialisten met tientallen jaren 
ervaring op het gebied van doseren 
en mengen in de kunststofverwerking.

Eind 1970 werd WOYWOD als 
typische eenmanszaak resp. inge-
nieursbureau voor extrusietechniek 
opgericht. Dankzij gedetailleerde tech-
nische knowhow, inventiviteit en een 
ononderbroken ontwikkeling hebben 
wij ons kunnen positioneren als een 
gerenommeerde partner voor de 
kunststofverwerkende industrie. 

Sinds 1980 is onze dienstverlening 
door overname van de rechten op 
PLASTICOLOR steeds meer ver-
schoven naar het huidige aanbod. De 
doseerapparaten vormen in aange-
paste vorm nog steeds het hart van 
het modulaire PLASTICOLOR-sys-
teem, dat stap voor stap steeds 
verder wordt ontwikkeld. De eerste 
apparaten werden letterlijk nog in 
onze eigen garage gebouwd en naar 
klanten verzonden. 

Ondertussen strekt onze serviceport-
folio zich uit van advies, planning en 
ontwerp tot productie, uiteindelijke 
inbedrijfstelling en het onderhoud tij-
dens het productiebedrijf. Bovendien 
bieden wij een complete logistiek en 
afhandeling evenals een omvangrijke 
service voor onderdelen en toebe-
horen, en dat wereldwijd.

Dankzij het grote interesse  
voor de apparatenbij onze  

klanten konden wijde in eerste 
instantie kleine serieproductie  

in zeer korte tijdopschalen naar 
een serieproductie van formaat.

Innovatief en nuchter. Dit is voor ons 
geen contradictie, maar een levende 
bedrijfscultuur. De vreugde die WOY-
WOD beleeft aan het blijven innove-
ren, wordt met name duidelijk in de 
diverse patenten. Hoogste prioriteit: 
Goede producten nog beter maken 

en afstemmen op de toekomst zon-
der de kwaliteit uit het oog te verlie-
zen. Hoe wij dit doen? Met medewer-
kers met jarenlange ervaring en een 
unieke familiare teamgeest.

Iedere WOYWOD-medewerker weet 
wat hij moet doen, dat hij op zijn col-
lega’s kan rekenen en wat voor ons 
van belang is. Een intacte en sociale 
samenwerking heeft ons gemaakt tot 
wat we nu zijn.

Onze producten en systemen kun-
nen op veel verschillende manieren 
worden gebruikt. Onze klantenkring 
bestaat naast producenten van ka-
bels, leidingen en glasvezel ook uit 
fabrikanten van technische profie-
len, monofilamenten, folie, platen en 
bouwmaterialen evenals productie-
bedrijven van spuitgietproducten. De 
zelfstandige componenten zijn zo 
ontworpen dat wij op basis daarvan 
eenvoudig een individueel appa-
raat- en installatieconcept kunnen 
samenstellen.

WOYWOD = PLASTICOLOR
PLASTICOLOR = WOYWOD

Beide namen zijn onlosmakelijk met elkaar  
verbonden en op de markt gevestigd.  
Reeds sinds 1980 verkopen wij onze  

PLASTICOLOR-apparaten, installaties  
voor de kunststofverwerkende industrie.  

Het PLASTICOLOR-systeem staat voor precisie, 
kwaliteit, duurzaamheid en een optimale kosten- 
batenverhouding. Het wordt wereldwijd gebruikt 

door kunststofverwerkers en fabrikanten van 
hoogwaardige extrusie- en spuitgietmachines.
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SPECIALISTEN
IN DOSEREN
EN MENGEN

WOYWOD is veel meer dan alleen een  
leverancier van systeemcomponenten voor de kunststofverwerking.

Advies, planning
en productie

Het WOYWOD-verkoopteam staat 
adviserend ter zijde en stelt met u als 
klant de ideale oplossing samen. Door 
het modulaire PLASTICOLOR- systeem 
hoeven er doorgaans maar weinig 
onderdelen klantspecifiek te worden 
geconstrueerd en vervaardigd. De 
ontwerpen van de installaties of spe-
ciale onderdelen worden door onze 
eigen tekenkamer met behulp van de 
modernste CAD-tools vervaardigd.

Eindmontage en
speciale producties

Na vrijgave van de bouwtekeningen 
worden alle doseer- en mengsyste-
men in onze fabriek in Werneuchen/
Seefeld bij Berlijn gemonteerd, 
afgewerkt en getest. Hier worden 
ook modificaties of speciale produc-
ties volgens de wensen van de klant 
gerealiseerd. Hierbij zorgen onze 
gekwalificeerde vakmensen voor de 
hoogste kwaliteit van de producten.

Logistiek en
afhandeling

Na een grondige kwaliteitscontrole 
garanderen onze medewerkers van 
de orderverwerking een vlotte pro-
jectafhandeling. Zij zorgen ervoor dat 
de machines zoals overeengekomen 
naar de betreffende productieloca-
tie worden verstuurd – wereldwijd. 
Voortdurende bijscholing zorgt voor 
hedendaagse kennis van de gelden-
de bepalingen voor douane-afhande-
ling, vrachtpapieren, transport, enz.

Inbedrijfstelling
en onderhoud

Onze doseer- en mengsystemen 
worden, voor zover mogelijk, com-
pleet gemonteerd geleverd. De mon-
tage van de installatie evenals van de 
aansluitingen van de besturing kan 
gemakkelijk af fabriek plaatsvinden. 
Bij complexere systemen bieden 
wij optioneel de inbedrijfstelling 
op locatie aan. Nog een voordeel: 
WOYWOD-producten zijn vrijwel 
onderhoudsvrij. Mochten er zich toch 
problemen voordoen, dan bieden 
onze servicemedewerkers snelle 
hulp door middel van remote-tools of 
direct op locatie.

Reserveonderdelen

In ons reserveonderdelenmagazijn 
liggen meer dan 10.000 artikelen op 
voorraad. Bij bestellingen tot 12.00 uur  
vindt de verzending normaal ge-
sproken nog dezelfde dag plaats. 
Afhankelijk van het leveringsadres 
kunnen de onderdelen theoretisch al 
de volgende werkdag bij de besteller 
zijn. De kosten voor het aanhouden 
van een voorraad reserveonderde-
len bij de klant zelf kunnen hierdoor 
veelal komen te vervallen.

Bijscholing

Voor medewerkers van onze klanten 
bieden wij op verzoek workshops aan 
om de functie van de desbetreffende 
doseer- en mengsystemen gedetail-
leerd toe te lichten. De verkregen 
knowhow zorgt voor een correcte 
installatie, een soepel verloop en 
een onderbrekingsvrij bedrijf van de 
machine.
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MADE IN 
GERMANY

Het PLASTICOLOR-systeem wordt uitslui-
tend in onze fabriek in Werneuchen/Seefeld  
geproduceerd en getest. De montage door 
onze opgeleide vakmensen zorgt voor een 
zeer grote mate van precisie en kwaliteit.  
Dankzij hen zijn wij ook in staat om flexibel 
en ongecompliceerd op verzoeken van klan-
ten en modificaties te reageren.
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1  Inbedrijfstelling

2  Testbouw

3  Printplaatreparatie

4  Eindmontage doseerapparaten

5  Eindtest mengsysteem

6  Eindcontrole

7  Verpakkingsstraat
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HET 
PLASTICOLOR 

SYSTEEM
Veelzijdig inzetbaar

Ons PLASTICOLOR-systeem is 
geheel modulair opgebouwd. De 
zelfstandige componenten zijn zo 
ontworpen dat wij op basis daarvan 
eenvoudig een individueel apparaat- 
en installatieconcept kunnen samen-
stellen.
Op deze manier kunnen efficiënte en 
aanpasbare installaties worden gere-
aliseerd die precies op de behoeften 
van onze klanten zijn afgestemd.

En daarbij vormen onze geperfec-
tioneerde en robuuste doseerap-
paraten het hoofdbestanddeel van 
het systeem. Deze zijn in vier maten 
leverbaar, met een capaciteit van 
70 g/h tot 6.600 kg/h. Afhankelijk van 
de eisen kunnen alle componenten 
zelfstandig of als complete oplossing 
worden gebruikt.

Het PLASTICOLOR-systeem is 
ontworpen voor het doseren van 
korrelig, goed strooibaar en niet-kle-
vend materiaal, zoals masterbatch, 
regeneraat, nieuw materiaal, PVC Dry 
Blend. Toepassingsgebieden zijn alle 
productieprocessen m.b.t. extrusie, 
het blazen van holle kunststofpro-
ducten en het spuitgieten.

De eisen aan de productielijnen zijn veelzij-
dig en veranderen in een rap tempo. Door 
het modulaire systeem is een snelle en 
probleemloze configuratie van individuele 
kleurwisselsystemen, bijdoseerinstallaties 
evenals volumetrische of gravimetrische 
mengstations mogelijk. Afhankelijk van 
de eisen kunnen de componenten van ons 
PLASTI COLOR-systeem afzonderlijk of als 
complete oplossing worden gebruikt.

1  Enkeldoseerapparaat

2  Kleurwisselsysteem

3  Volumetrisch mengstation

4   “Loss-In-Weight” bijdoseersysteem 
voor 3-layer Co-Extrusion

4
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DOSEER 
APPARATEN

Onze geperfectioneerde en robuuste  
doseerapparaten vormen de kern van ons 
PLASTICOLOR-systeem. Ze zijn vier maten 
leverbaar met een capaciteit van 70 g/uur 
tot 6.600 kg/uur.

Toepassingsmogelijkheden

De apparaten zijn ontworpen voor het doseren 
van korrelig, goed strooibaar en niet-klevend 
materiaal, zoals masterbatch, regeneraat, nieuw 
materiaal, PVC Dry Blend. Zij zijn geschikt voor 
alle productieprocessen op het gebied van  
extrusie, het blazen van holle kunststofproducten 
en het spuitgieten.

Handige toebehoren

Voor onze doseerapparaten is een omvangrijk 
assortiment toebehoren leverbaar zoals bijv.: 
Niveausensoren voor halsstuk en/of trechter, 
poederafdichtingen, inzettrechters/-platen voor 
verschillende materialen of trechterschuiven.

1  Hoofdmateriaaltrechter

1b   Voorraadtrechter  
doseerapparaat

2  Halsstuk

3  Doseermotor

4  Doseerschroef

5  Productiemachine
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Praktische voordelen

·  Schroefwissel eenvoudig gemaakt – met snelslui-
tingen kan de motor probleemloos worden weg-
geklapt.

·  Ongecompliceerde reiniging via een snelle lediging 
(handmatig bediend of pneumatisch).

·  Hoeveelheidscontrole via een halsstukschuif met 
testuitloop voor de apparaten PC 1500 tot  
PC 3500 (deels optie).

·  Vullen of legen bij lopende productie (vanaf twee 
apparaten) met behulp van halsstukschuiven  
(handmatig bediend of pneumatisch).

1  Doseerapparaat PC 1500 
capaciteit van 70 g/h tot 53 kg/h*

2   Doseerapparaat PC 2500 
capaciteit van 70 g/h tot 205 kg/h*

3   Doseerapparaat PC 3500 
capaciteit van 100 g/h tot 1.100 kg/h*

  Doseerapparaat PC 5000 (afb. boven) 
capaciteit van 10 tot 6.600 kg/h*

* materiaalafhankelijk
1312
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KLEURWISSEL 
SYSTEMEN

Onze kleurwisselsystemen zijn geschikt  
voor eenvoudige of complexe toepassingen  

zoals randapparatuur voor extruders en 
spuitgiet machines. Zij zijn voor twee tot  

acht doseer apparaten in de standaardversie  
leverbaar of als speciale uitvoering met  

meer dan acht doseerapparaten.

Werking

Met onze kleurwisselsystemen kan binnen 
slechts enkele seconden en zonder onderbreking 
van de ene kleur naar de andere kleur worden 
gewisseld. De besturing kan synchroon het 
producerende apparaat stoppen en een ander 
apparaat starten. Elk doseerapparaat is voorzien 
van een pneumatische halsstukschuif. Deze gaat 
automatisch open en dicht en zorgt er zo voor 
dat er niet nog materiaal vrijkomt. Door het veilig 
sluiten van het doseerapparaat dat niet deel-
neemt aan het recept, kan dit worden voorbereid 
voor de volgende productie.

Praktische voordelen

· Direct omschakelen van de productie.

· Eenvoudige hantering en bediening.

· Geringe hoeveelheid voorgemengd materiaal.

· Reductie van toerustingskosten.

·  Vermijden van productie-uitval en -afval.

·  Uitbreidbaar door aaneensluiting van meerdere 
apparaten.

1  Hoofdmateriaaltrechter

1b   Voorraadtrechter  
doseerapparaat

2  Doseerapparaten

3  Halsstukschuif

4  Halsstuk

5  Adapter

6  Productiemachine
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6BIJDOSEER 
INSTALLATIES

Bij de bijdoseerinstallaties van WOYWOD 
worden alle componenten vanaf machi-
netoevoer geleverd (bijv. hoofdmateriaal-
trechter, zuigtransporteur, magneetafschei-
der). Bijdoseerinstallaties zijn ontworpen 
voor verwerkingsmachines met een zo 
constante mogelijke uitvoer. Zij zijn ge-
schikt voor meer-componentendosering 
(bijv. katalysator/kleur) of meervoudige- 
kleurenwisseling.

1  Zuigtransporteur

2  Hoofdmateriaaltrechter

2b  Voorraadtrechter doseerapparaat

3  Doseerapparaten

4  Halsstuk

5  Adapter

6  Productiemachine

Werking

Het hoofdmateriaal stroomt als bij een zelfstandig 
apparaat vrij in de schroef van de extruder of van 
de spuitgietmachine. Alle additieve componenten 
worden aan de hoofdmateriaalstroom toege-
voegd. De toerentallen van de doseerschroeven 
worden met het toerental van de verwerkings-
machine gesynchroniseerd. In de productma-
chine worden de materialen vermengd. Door de 
korte afstand tussen de dosering en de verwer-
king wordt een ontmengen voorkomen.

Praktische voordelen

· Individuele samenstelling mogelijk.

·  Dosering van de nevencomponenten direct  
via de machinetoevoer.

· Vermijden van ontmenging.

· Met menginstallatie uitbreidbaar.
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MENG
STATIONS

Bij onze mengstations worden alle materialen – 
ook het hoofdmateriaal – door een doseerapparaat 
toegevoerd. Een standaard menginstallatie bestaat 
uit twee tot acht doseerapparaten. Door de mo-
dulaire opbouw kunnen speciale constructies met 
meer dan acht componenten eenvoudig worden 
gerealiseerd. Door het PLASTICOLOR-systeem is 
bovendien een probleemloze uitbreiding mogelijk 
van bestaande mengstations evenals het omstel-
len van volumetrie naar gravimetrie.
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Opbouw

De opbouw van een PLASTICOLOR-mengstation bestaat in principe uit het 
mengstationhalsstuk, de PLASTICOLOR-apparaten, de materiaaltoevoer en bij 
gravimetrische mengstations een trechterweegschaal. Alle componenten zijn in 
verschillende uitvoeringen leverbaar die afhankelijk van de toepassing kunnen 
worden gecombineerd en daarmee optimaal op de desbetreffende productie-
processen kunnen worden afgestemd.

Praktische voordelen

· Hoge doseernauwkeurigheid (ca. +/–0,5 % of beter).

· Extreem weinig voorgemengd materiaal bij materiaalwissel.

· Monsterneming zonder onderbreking van de productie.

· Geen ontmenging.

· Extreme menging zoals 1: 2000 mogelijk.

· Zeer goede reproduceerbaarheid.

· Materiaal- en receptgeheugen, opdrachtbeheer (optioneel).

· Omvangrijke bewakingsfuncties.

· Grote bedrijfszekerheid, ook bij continubedrijf.

· Volledige protocollering van alle bedrijfs- en foutgegevens.

· Nauwkeurige registratie van verbruiksgegevens en productieprocessen.

Volumetrisch
mengstation

Loss-In-Weight
Gravimetrisch bijdoseer-mengstation

Loss-In-Weight
Gravimetrisch mengstation
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DEBIETMETINGEN/
TRECHTERWEEG-

SCHALEN

Voor het bereik meet- en regeltechniek 
worden uit het PLASTICOLOR-systeem 
trechterweegschalen in verschillende ma-
ten met verdere componenten zoals snel-
ledigingen, voorraadtrechters en zuigtrans-
porteurs tot complete systemen voor de 
debietmeting samengesteld. Onze debiet-
metingen kunnen eenvoudig met bestaan-
de mengstations (PLASTICOLOR of vreem-
de fabricaten) worden gecombineerd.

1  Zuigtransporteur

2  Voorraadtrechter

3  Navulventiel

4  Weegtrechter

5  PPM besturingsmodule en interface

6  Snellediging

7  Adapter

Toepassingsmogelijkheden

Onze debietmetingen en complete regelsystemen zijn bedoeld om de 
productkwaliteit te verbeteren. U bespaart op materiaal en garandeert 
een optimale laagdikteverhouding in co-extrusieprocessen gezorgd. 
In combinatie met een IPC kunnen daarnaast alle relevante gegevens 
geregistreerd, weergegeven, geanalyseerd en afgedrukt worden.

Praktische voordelen

·  Gemakkelijk te combineren met aanwezige mengstations  
(PLASTICOLOR of vreemde fabricaten).

· Aansluiting via veldbussystemen (Modbus, Profibus etc.) mogelijk.

· Gegevensanalyse via IPC (optioneel).

· Constante hoge kwaliteit van de eindproducten.

· Gereduceerd materiaalverbruik.

· Stabiele, reproduceerbare productieprocessen.

· Vermindering van het start- en stopafval.

· Weegschalen met en zonder automatische stortgewichtherkenning.

·  Weegschalen zonder gereedschap in- en uitbouwbaar  
(snelle reiniging).

·  Eenvoudige bediening door IPC-touchscreen-pc (verkrijgbaar in 
verschillende maten).

2322
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SPS/PLC
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PC/MD

PPMPPMPPMPPMPPM

1

2

MEET- EN
REGELTECHNIEK
Voorbeeldgrafiek

Regeling van co-extruder 1 tot n-voudig en uitlaat

Regeling van co-extruder 1 tot n-voudig mengstation met 
elk 2-8 componenten

1  Uitlaat

2  Extruder

M  Motor

T  Snelheidsmeter

PPM  Besturingsmodule

IF  Interface

PC/MD  Computer/Mobile Device

De PLASTICOLOR meet- en regeltechniek wordt 
in alle bereiken binnen de kunststofverwerkende 
industrie toegepast, bijv. bij de kabelproductie, 
vlakextrusie, blaasfolie-extrusie, profielextrusie, 
buisextrusie of het blazen van holle kunststof-
producten. De toepassingsmogelijkheden van de 
gravimetrie en de daarmee verbonden meet- en 
regeltechniek zijn veelzijdig. Zij dienen voor de 
verbetering van de productkwaliteit, het besparen 
van materiaal en de waarborging van een optima-
le laagdikteverhouding in co-extrusieprocessen.
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ZUIG-
TRANSPORTEUR

Voor kunststofgranulaat, gruis, agglomeraat,
flakes, maalgoed of poeder

Toepassingsmogelijkheden

Onze zuigtransporteurs (vacuüm-
transportapparaten) kunnen worden 
gebruikt voor het automatische 
transport van vrij stromende materi-
alen zoals kunststofgranulaat, gruis, 
agglomeraat, flakes en kunststofpoe-
der (bijv. PVC Dry Blend voor de pro-
ductie van profielen en buizen). De 
apparaten worden toegepast in de 
kunststof- en levensmiddelenindus-
trie, bij de productie van diervoeder 
en in de chemie- en milieubranche. 
De zuigtransporteurs kunnen pro-
bleemloos aan nieuwe toepassingen 
worden aangepast.

Praktische voordelen

·  Robuuste en hoogwaardige bouw-
wijze (roestvrijstalen reservoir).

  Productievermogen door hoge 
onderdruk.

· Microprocessorbesturing.

·  Automatische filterreiniging  
(impuls).

·  Programmeerbare aanzuigtijd via 
display met drie cijfers.

·  Alarmmelding als er niet wordt 
gevuld.

· Stop bij ontbrekend materiaal.

· Lage geluidsemissies.

· Diverse toebehoren leverbaar.

Onze zuigtransporteurs zijn zoals alle com-
ponenten van ons PLASTICOLOR-systeem 
modulair opgebouwd. Zij zijn verkrijgbaar 
voor verschillende vermogensgebieden (bis 
ca. 4.000 kg/h), geschikt voor lange trans-
porttrajecten en onderscheiden zich door de 
robuuste bouwwijze, eenvoudige montage, 
het gemakkelijke gebruik en de hoge bedrijfs-
zekerheid. Door projectspecifieke planning en 
selectie van de componenten zijn de appara-
ten energiezuinig, schoon en geluidsarm.

1  Uittreksel uit het assortiment

2  Snelopeningssysteem

3  Roestvrijstalen uitloopklep (grote diameter)

4  20-liter roestvrijstalen zuigtransporteur
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DROOG-
SYSTEMEN

Het efficiënt drogen van kunststof materialen tot aan een 
optimaal resterend vochtgehalte is beslissend voor de 

productie van kwalitatief hoogwaardige producten.
Tot het WOYWOD-dienstenpakket behoren zowel mo-
biele compacte drogers of centrale drooginstallaties als 
ook kristallisatiesystemen voor de omzetting van amorf 

in deelkristallijn PET. Alle droogtrechters zijn van roestvrij 
staal, volledig geïsoleerd en uitgerust met een kijkglas.

Grotere trechters worden van een reinigingsdeur voorzien  
om een optimale toegankelijkheid te garanderen.

Droogluchtsystemen

Deze systemen werken volgens het 
absorptieprincipe, d.w.z. verhitting en 
ontvochtiging in een gesloten circuit 
via een droogmiddelreservoir. Ze zijn 
niet afhankelijk van de omgevings-
condities en kunnen optioneel met 
IPC en bus-interface worden gele-
verd. Alle systemen worden indivi-
dueel gepland en op de toepassing 
afgestemd.

Warmeluchtsystemen

De drogers werken met de omge-
vingslucht. Het resultaat hangt dus af 
van de omgevingscondities (relatieve 
luchtvochtigheid en temperatuur). 
Warmeluchtsystemen worden hoofd-
zakelijk gebruikt voor het voorver-
warmen of drogen van niet-hygro-
scopische materialen.

Praktische voordelen

·  Groot aanbod van combinatie-
mogelijkheden.

·  Volledig geïsoleerde droog-
trechters.

·  Energie-efficiëntie (tot wel 40 % 
energiebesparing).

· Modulaire bouwwijze.

· Eenvoudige bediening.
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ELEKTRONICA &
SOFTWARE

De speciaal voor WOYWOD ontwikkelde oplossingen voor het
PLASTICOLOR-systeem garanderen een optimale samenwerking

van mens en machine

Besturingen

Alle besturingen en besturingssys-
temen worden direct bij WOYWOD 
ontwikkeld en vervaardigd. Zij zijn 
exact afgestemd op het PLASTI-
COLOR-systeem.

Voor de bediening en visualisering 
van de apparaten en installaties staan 
uiteenlopende uitvoeringen met veel-
soortige functies ter beschikking. Het 
toepassingsgebied verschilt al naar-
gelang het model en strekt zich van 
de synchrone besturing en de opslag 
van productie- en foutgegevens uit 
tot aan het geïntegreerde materiaal-, 
recept- resp. opdrachtbeheer.

Onze besturingen kunnen ook pro-
bleemloos op alle gangbare bus-sys-
temen (Modbus, Profibus enz.) 
worden aangesloten resp. zijn reeds 
“Ready for Industry 4.0” (communica-
tie via OPC UA).

Ontwikkeling

Onze ontwikkelingsingenieurs heb-
ben vele tientallen jaren ervaring op 
het gebied van de besturingstech-
niek. De zelf ontwikkelde hard- en 
software-oplossingen vormen samen 
met onze apparaten en installaties 
een perfecte symbiose en staan 
garant voor hoogste functionaliteit bij 
een intuïtieve bediening.

Uitvoeringen

Zelfstandige besturing voor zelf-
standige volumetrische doseerappa-
raten met borstelmotor en borstel-
loze motor.

Modulaire besturing PDC-serie voor 
zelfstandige volumetrische doseer-
apparaten, kleurwisselsystemen, 
bijdoseerinstallaties en volumetrische 
mengstations. 

PPM-besturingssysteem voor do-
seerapparaten, kleurwisselsystemen, 
bijdoseerinstallaties, debietmetingen, 
volumetrische mengstations, gravi-
metrische mengstations, regeltaken, 
bijv. extruderregeling (kg/h), meter-
gewichtsregeling (g/m).

1 PPM II besturing met bedieningseenheid en display

2 Aanmaken testprotocol

3 Module-productie
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TOEBEHOREN

Met ons omvangrijke aanbod van toebeho-
ren kunnen onze doseerapparaten en men-
ginstallaties bovendien worden geïndividu-
aliseerd en nog exacter aan de betreffende 
eisen worden aangepast. Door de modulaire 
bouwwijze is het mogelijk om onze produc-
ten ook achteraf nog probleemloos voor 
verschillende materialen te configureren 
resp. de toepassingsmogelijkheden uit te 
breiden. De mate van automatisering kan 
worden verhoogd, er kan op kosten worden 
bespaard en aanwezige ressources kunnen 
beter worden benut.

1 Draaivleugel- en vibratiesensoren

2 Roestvrijstalen magneetafscheider

3 Ioniseereenheid
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U hebt nog vragen met betrekking tot onze 
producten of onze diensten? U bent op zoek 
naar een competente partner voor het doseren 
en mengen van korrelig, goed strooibaar en 
niet-klevend materiaal?
Neem dan gerust contact met ons op.
Wij staan u graag persoonlijk met raad en daad 
ter zijde.

WOYWOD Kunststoffmaschinen
GmbH & Co. Vertriebs-KG

HEAD OFFICE
Bahnhofstr. 110
82166 Gräfelfing
Germany

T  +49 89 85480-0
F  +49 89 8541336
office@woywod.de

PRODUCTION
Lindengasse 2-4
16356 Werneuchen/Seefeld
Germany

T  +49 33398 6963-0
F  +49 33398 6963-1336
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