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Mouldshop er blevet 
officiel dansk forhandler 
af sprøjtestøbemaskiner 
fra tyske Dr. Boy. Over-
tagelsen fejrer vi med 

en række gode tilbud til 
plastbranchen! Se mere 

på de følgende sider!

Kontakt os  og få en skarpintropris på Dr. Boy-maskiner fra6 til 125 tons



MOULDPRO QUICK CHANGERS

FERLIN MECS-SERIEN

MOULDPRO UNIVERSAL SMØRING

NEW OMAP DVMIX

Markedets skarpeste pris!

Med Quick Changers på dine robotter opnår du både hurtig, sikker og 
præcis montage af nye fiksturer og gribere ved formskift.

• Velegnet til vakuumtilslutning
• 8, 10 eller 12 lufttilslutninger
• Mulighed for 15 pins D-SUB elektrisk interface
• Forhindrer ombytning eller forkert tilslutning

Skal der løsnes, renses eller smøres?

Multifunktions spray som smørrer, ren-
ser, affugter, beskytter og løsner. Kan 
bruges til utallige formål på metaldele 
herunder; bevægelige dele, låsedele, 
gear, kæder m.v.

• Indeholder 500 ml
• Langtidssmørende
• Korrosionshæmmende
• Rustløsnende
• Indeholder PTFE for høj smøreevne

KAMPAGNEPRIS

2900

VARENUMMER: MWD501

(ved kassekøb af 12 stk.)

Bestil på mouldshop.dk Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk Bestil på mouldshop.dk 

Varenr. Side Diameter Ø Pris DKK
MRS-90 Robot 90 mm 1.295,00
MRS-150 Robot 150 mm 2.195,00
MRS-160 Robot 160 mm 2.295,00
MRS-200 Robot 200 mm 1.495,00
MGS-90 Griber 90 mm 795,00
MGS-150 Griber 150 mm 1.295,00
MGS-160 Griber 160 mm 1.395,00
MGS-200 Griber 200 mm 895,00

Varenr. Antal kamre Kapacitet Pris DKK
FER-FGBMECS-2 2 60 kg/t 35.795,00
FER-FGBMECS-3 3 55 kg/t 37.995,00
FER-FGBMECS-4 4 50 kg/t 39.995,00

Varenr. Kapacitet Gearing Pris DKK
OMAP-DV1MIX20 0,4 – 7,0 kg/t 1:20 15.995,00
OMAP-DV1MIX50 0,2 – 3,5 kg/t 1:50 15.995,00

Volumetrisk  
materialedosering

New Omaps volumetriske 
doseringsapparat med  
snegl giver en præcis  
dosering af masterbatch  
eller andre additiver.  
Enheden er monteret  
med en mixer, så man  
opnår en mere homogen  
blanding af sit materiale.

• Snegl i rustfrit stål
• Optil 50 programmer kan gemmes
• Nem rengøring ved materiale- / farveskift
• Leveres inklusiv mixer

Gravimetrisk materialedosering

Ferlin MECS-serien er en 
lille gravi metrisk blander, der er 
designet til maskinmontering, 
men kan også monteres på 
trolley. Den har en kapacitet på 
50 – 60 kg/t afhængig af antal 
komponenter. Vejecelle, mixer og 
batch-kamre kan nemt afmon-
teres og giver derfor optimale 
betingelser for hurtig og effek-
tiv rengøring.

Trolley/stativ medfølger ikke, men 
kan tilkøbes. Håndholdt control-
ler skal ligeledes tilkøbes, hvis 
man ikke i forvejen har. Kontakt 
os for mere info.
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FLOSENSE 3.0

MOULDPRO IN-LINE FILTRE

Gør dit vandbatteri digitalt!

Digitalt vandbatteri med integreret 7.1” touchskærm, der gør det nemt 
at aflæse både flow, temperatur og tryk på hvert eneste kredsløb.

• Korrosionsbestandige materialer for lang levetid
• Digitale Grundfos-sensorer
• 1” hovedtilslutning og 1/2” kredsløb
• Integrerede dobbeltvirkende kugleventiler
• Op til 30 dages datahistorik og mulighed for VNC samt OPC/UA
• Ideelt til udskiftning af eksisterende analoge vandbatterier

Kontakt os og hør om muligheden for en fremvisning.

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Varenr. Antal zoner Flowrate Pris DKK
FFRM4-1-20 4 zoner 1-20 l/min 11.195,00
FFRM4-2-40 4 zoner 2-40 l/min 11.195,00
FFRM6-1-20 6 zoner 1-20 l/min 12.895,00
FFRM6-2-40 6 zoner 2-40 l/min 12.895,00
FFRM8-1-20 8 zoner 1-20 l/min 14.395,00
FFRM8-2-40 8 zoner 2-40 l/min 14.395,00
FFRM10-1-20 10 zoner 1-20 l/min 16.395,00
FFRM10-2-40 10 zoner 2-40 l/min 16.395,00
FFRM12-1-20 12 zoner 1-20 l/min 17.995,00
FFRM12-2-40 12 zoner 2-40 l/min 17.995,00

Effektiv og langtidsholdbar filtrering

Med de rustfri In-Line filtre fra Mouldpro opnår du optimal og på-
lidelig filtrering af små partikler, rust, kalk og andre fremmedlegemer 
i dit kølevand. Filtret består af et rustfrit stålhus og en filterpatron af 
messing, der let kan renses eller udskiftes efter behov.

Filtrene fås ligeledes med trykbaseret indikator, der giver visuelt 
udslag, når filteret trænger til at blive renset eller skiftet.

Løse filterindsatse kan tilkøbes for hurtig udskiftning under 
produktion.

• Blot 10-15 % tryktab
• Godkendt til 140 °C og 8 bar
• Filterhus i 2 dele for nem adskillelse ved rens
• Viton (FKM) o-ringe
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TOOL-TEMP TT-180 9KW

Schweiziske Tool-Temp er garant for tempereringsenheder af 
absolut højeste kvalitet. Alle enheder fremstilles  
og gennemtestes på fabrikken i Schweiz  
– det er din garanti for problemfri drift!

TT-180 er den basale tempererings- 
enhed til 90°C vand eller 150°C olie. 
Tool-Temp er aldrig set til skarpere  
priser i Danmark!

• 9 kW vanddrift optil 90°C
• 3 kW oliedrift optil 150°C
• Pakningsløs bronzepumpe
• Alarmfunktion
• Rustfri materialer

KAMPAGNEPRIS

11.99500

VARENUMMER: TT-180/E/9KW/MP-888

Bestil på mouldshop.dk 

Varenummer Gevind Indikator Pris DKK
ILF-R1/4 1/4” BSP Nej 395,00
ILF-R3/4 3/4” BSP Nej 595,00

ILF-R3/4-M 3/4” BSP Ja 1.095,00

Priser er kampagnepriser (ex. moms og fragt) og gældende fra 1. september til 31. december 2020. Der tages forbehold for trykfejl.
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MOULDPRO POWER CLAMPS

MOULDPRO TEKSPILLMOULDPRO MULTI WIPES

Hurtigspænder til værktøjer

Med de populære Power Clamps fra Mouldpro får du både nem, hurtig og sikker 
opspænding af værktøjet i maskinen.

• Ideel til opspænding af formværktøj
• Monteres på gevindplaner eller i T-spor
• Mulighed for montage i forskellige positioner
• Spænder op til 80 mm i højden
• Hurtig og nem opspænding

Vi hjælper gerne med udregning af den nødvendige opspændingskraft i forhold til 
et givent værktøj.

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk Bestil på mouldshop.dk 

Varenr. Gevind Højde Kraft Pris DKK
SC-10-10 M10 0-50 mm 1600 Kgf 695,00
SC-10-12 M12 0-50 mm 1600 Kgf 695,00
SC-20-12 M12 0-60 mm 2000 Kgf 795,00
SC-20-16 M16 0-60 mm 2000 Kgf 795,00
SC-25-16 M16 0-62 mm 2500 Kgf 895,00
SC-25-18 M18 0-62 mm 2500 Kgf 895,00
SC-25-20 M20 0-62 mm 2500 Kgf 895,00
SC-30-20 M20 20-80 mm 5500 Kgf 1.795,00
SC-30-22 M22 20-80 mm 5500 Kgf 1.795,00
SC-30-24 M24 20-80 mm 5500 Kgf 1.795,00
SC-30-30 M30 20-80 mm 5500 Kgf 1.795,00

Vi tørrer op, når du spilder!

Vores nye serie af absorberede sokker, ruller og puder er den perfekte 
hjælp, når der skal tørres op. Produkterne er velegnet til olier, køle-
midler, opløsningsmidler og vand.

TEKSPILL-produkterne er kendetegnet ved god fleksibilitet kombineret 
med en stærk sugeevne og god styrke i overfladen.

Antibakterielle renseservietter!

Antibakterielle renseservietter til hurtig 
og nem afrensning af hænder, værk-
tøjer og maskinoverflader.
De kraftige og stærke servietter er im-
prægneret med højeffektive midler, som 
indeholder antibakterielle egenskaber, 
til fjernelse af skidt, olie, fedt, klæbe-
midler, lak og andet snavs.

Multi Wipes indeholder antibakterielle 
indholdsstoffer certificeret iht. BSEN 
1276 Standard

Beholder med 100 servietter.

KAMPAGNEPRIS

6900

VARENUMMER: WMW100

Varenummer Type Størrelse Antal Pris DKK
MMS120DB Sokker 8 cm x 120 cm 15 stk. 425,00
MMR46DB Rulle 38 cm x 46 meter 1 rulle 525,00
MMP100DB Puder 40 cm x 50 cm 100 stk. 525,00

Anti-bakterielle

https://www.mouldshop.dk/produkter?GroupID=GROUP96&ProductID=1450
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