Slimme Oplossingen

TIJDSBESPARING



AFVAL VERWIJDEREN



SpeedStrap™

Safety Steps™

Tijdsbesparing

Wrap-On™

VEILIGHEID

Veiligheid

Anvilatch™

Tijdsbesparing

Veiligheid

EcoTab™

Emba Snap-On™

Afval Verwijderen

Global coverage with Local support

Tijdsbesparing

0031 - 512 582 682

sales@dicar.eu

www.dicar.eu

Bekijk video

Tijdbesparende Oplossing

SpeedStrap™ Magnetische transportband voor stans- en printsectie
Voordelen


Positioneer de SpeedStrap op de cylinder voor een nauwkeurige papierdoorgeleiding



De brede magneetband zorgt voor een sterke grip



Eenvoudig en snel plaatsen en weer loshalen

Gepatenteerd product

Gepatenteerd product

SpeedStrap™ Die Cut

SpeedStrap™ Printing

Bekijk video

Veiligheid Verhogende Oplossing

Safety Steps™
Voordelen


Een oversteekplaats binnen
enkele seconden



Creëert een stabiele werkplek



Eenvoudig en snel te plaatsen

Global coverage with Local support

Geeft u volgende
afmetingen aan ons door

0031 - 512 582 682

sales@dicar.eu

www.dicar.eu

Bekijk video

Afval Voorkomende Oplossing

EcoTab™ Electrisch aangedreven
borstelsysteem
Voordelen


Geen Glue-lap afval meer in uw dozen



Voorkomt opstoppingen in uw lijmstation



Verhoogde productiesnelheid





De borstels zijn in hoogte verstelbaar bij
veranderende kartondiktes en bij gebogen platen
Volledig elektrisch aangedreven dus een laag
energieverbruik

Tijdbesparende Oplossing

Bespaar 3-4 uren onderhoudstijd

Wrap-On™

Voordelen


Dicar’s Wrap-on wielen besparen u enorm veel montagetijd. Een gemiddelde vervanging van de wielen duurt 5 uur.



Met Wrap-on wielen brengt u dit terug tot ca. 1 uur.



Eenmalig investeren in dragers, voor altijd
tijdbesparing in onderhoud
Voorkomt doorslippen van de wielen
Zorgt voor een gelijkmatige papierinvoer,
ook bij E- en B-Golf

Gepatenteerd product

Global coverage with Local support
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Bekijk video

Veiligheidsverhogende Oplossing

AnviLatch™

Gebruik


Voordelen


Hamers zijn niet langer nodig



Blessurevrij covers monteren



Geen zware lichamelijke
inspanningen nodig





Plaats de Anvilatch op
de cilinder en breng de
veiligheidsbalk in positie.
Plaats de covers in het slot
en roteer de beide cilinders.
De Anvilatch sluit nu de
cover zonder gebruik van
andere gereedschappen.

Gepatenteerd product

Gebruik AnviLatch

Tijdbesparende Oplossing

Emba™ Die Cut Bearing Upgrade
Voordelen



Nieuw Equalizer system voor Emba machines
Snel en eenvoudig covers wisselen en roteren
d.m.v. de Equamount rotatie



Montage en wisselen van covers door 1 persoon



Gelijkmatige slijtage over de gehele cilinderbreedte



Maatnauwkeurigheid van de dozen

Gepatenteerd product

Global coverage with Local support
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