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Markedets ypperste afkorter er nu opgraderet med Heidenhain 
digital teknologi, der giver de bedste vilkår for at opnå præcis, 
stabil og effektiv afkortning af udstødere, lokkenåle, stifter mv. 
i værktøjsbranchen.

■ Afkortning fra Ø0,8 til Ø20 mm
■ Afkortningslængde fra 32 til 370 mm
■ Udviklet og fremstillet i Schweiz
■ Mulighed for tilkøb af understel med kølevandspumpe
■ Afkortning ned til 8 mm længde kan tilvælges

Schweizisk præcisionsafkortning med

Duoschliff 3000H
Lasersvejsning har aldrig været nemmere!

ENESKAlaser med 3-akset bord

Bruger du også adskillige tusinde 
kroner på ekstern lasersvejsning, 
så er det måske en overvejelse 
værd at klare opgaverne internt 
med vores brugervenlige laser-
svejser fra tyske joke Technology?

■ 75 / 100 watt lasereffekt
■ 80 / 140 J pulse energi
■ Integreret 7” touchskærm
■ Leica stereomikroskop 
 med 10 x forstørrelse
■ Inklusiv 3-akset joystickbetjent 
 understel
■ Levering, opstart og træning 
 inkluderet
■ (Ekstraudstyr på svejseplan 
 medfølger ikke)

Har dine flade emner brug for at være absolut plane eller skal 
de fremstå med spejlblank overflade? Med en 15” lappemaski-
ne kan du planlappe emner, der passer i en Ø140 mm ring.

Maskinen leveres inklusiv elektronisk dispensersystem, elektrisk 
omrører, 3 stk. lapperinge og lappevægte i støbejern. 
Lappeplan skal tilkøbes (forskellige varianter alt efter emnema-
teriale).

Kontakt os hvis du har behov for en større maskine – så laver vi 
også en attraktiv løsning på den!

Spejlblanke og helt plane overfalder med

Kemet 15” lappemaskine
En ægte klassiker på markedet!

HGH 6040 mikroblæser

HGH-blæsekabiner er blandt de mest udbredte på danske 
værktøjsfabrikker, hvor de er ideelle til både  at skabe overfla-
destruktur på formdele eller til efterbearbejdning af gnistede 
overflader. Kabinerne kan bruges med et væld af forskellige 
blæsemidler til ligeså mange forskellige formål.

■ Inklusiv Microläpp 100 til
 ultrafin blæsning
■ 560 x 350 x 250 mm 
 blæsekammer
■ Maksimal emnevægt: 
 100 kg
■ Understel på hjul

Kontakt os for tilbud på 
større kabiner eller for at 
høre mere om andre tilvalg 
til din næste blæsekabine.

■ 15” lappemaskine
■ 3 stk. støbejernsringe 
 med Ø140 mm indvendig 
 diameter
■ Maskinstørrelse: 
 760 x 660 mm

 75 watt 100 watt

Købspris 209.99500 219.99500

Leasing pr. mdr. 3.48600 3.65200

Købspris 79.99500

Leasing pr. mdr. 1.32800

Købspris 64.99500

Leasing pr. mdr. 1.07900

Købspris 84.99500

Leasing pr. mdr. 1.41100
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LEASINGKAMPAGNEN

Priser er kampagnepriser (ex. moms og fragt) og gældende fra 1. september til 31. december 2021. Der tages forbehold for trykfejl. Leasingafgift er pr. 
måned over 5 år med 10 % restbetaling af købssummen efter endt leasing. Der tages forbehold for kreditvurdering fra Ikano Bank AB. 
Oprettelsesgebyr på 3.750 DKK skal påregnes. Endelige leasingvilkår afklares mellem køber og leasingudbyder (Ikano Bank AB).



Hvis du ikke ønsker at gå på 
kompromis med kvalitet eller 
levetid på dine vandvarmere 
– så vil vores populære serie 
fra Tool-Temp være en over-
vejelse værd!

■ Trinvis regulering af 3, 6 
 eller 9 kW varmekapacitet
■ Max 90 °C vand eller 150 °C 
 olie
■ Pakningsløs bronzepumpe 
 samt korrosionsbestandige 
 materialer i kontakt med vand
■ Vakuumdrift på pumpen 
 (kun TT-181 og TT-188)
■ Digital flowmåler (kun TT-188)

Skarpe priser ved samlet køb af 4 stk.

90 °C Tool-Temp vandvarmere
Sikker temperering  i schweizisk kvalitet!

160 °C Tool-Temp vandvarmer

TT-DW160 er en 160°C 
enhed med et nyt facelift. 
Enheden har en plade var-
meveksler, og har der-
med en optimal køleka-
pacitet, - og med en 
varmekapacitet på optil
18 kW kan den suppor-
tere værktøjer hvor der
ønskes en høj temperatur.

■ 9 eller 18 kW varme effekt op til 160 °C
■ 40 kW kølekapacitet (pladevarmeveksler)
■ Nyudviklet magnetisk koblet pumpe
■ Komponenter, der er i kontakt med vand, er udført i bronze 
 eller rustfrit stål
■ Inklusiv flowmåling, trykaflastning og alarmfunktion
■ Mulighed for opgradering til digitalt interface

Med et maskinareal 
på blot 0,78 m2 
og en lukkekraft 
på 100 kN (10 T)
er BOY XS ikke 
engang den mindste 
sprøjtestøbemaskine i
vores program – men 
dog en af de mest po-
pulære. Maskinen er en
 vaskeægte sprøjtestøbe-
maskine og kan konfigure-
res i et hav af variationer og 
med en lang række tilvalg.

■ 100 kN lukkekraft
■ Ø14 mm snekke (kan leveres fra Ø8 til Ø18)
■ Avanceret Procan Alpha 4 kontrolpanel med 
 betjeningsvenlig dansk brugerflade
■ Yderst energivenlig

Prisen inkluderer opstart og undervisning – men ikke levering. 
Kontakt os for endeligt tilbud på den helt rette konfiguration 
eller for andre maskinstørrelser.

Vaskeægte sprøjtestøbning med

BOY XS (100 kN / 10 T)
Stærk tysk indløbskværn i høj kvalitet

GETECHA GRS180 A.5.10.1

Tyske GETECHA har i mange år produceret kværne til plast-
branchen. Det unikke design kombinerer robusthed og opti-
malt design til rengøring og vedligehold af kværnen.

GETECHA er kendt for det særlige 
sakseskær med kniv og sold af 
bedste HSS-kvalitet.
Det skråtliggende kværne-
kammer gør det muligt at 
starte kværnen med fyldt 
tragt og sikrer samtidig 
hurtig adgang til kværne-
kammeret for nem ren-
gøring.

■ Ø180 mm rotordiameter
■ 285 x 200 mm kammer-
 åbning
■ 2,2 kW kraftfuld motor
■ 7 rotorblade + 1 stationært 
 skær
■ Op til 35 kg materiale i timen

 9 kW 18 kW

Købspris 40.99500 46.99500

Leasing pr. mdr.  68100 78000

Købspris 195.99500

Leasing pr. mdr. 3.25400

Købspris 41.99500

Leasing pr. mdr. 69700
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 4 stk. TT-180 4 stk. TT-181 4 stk. TT-188

Købspris 49.99500 53.99500 57.99500

Leasing pr. mdr.  83000 89600 96300

Priser er kampagnepriser (ex. moms og fragt) og gældende fra 1. september til 31. december 2021. Der tages forbehold for trykfejl. Leasingafgift er pr. 
måned over 5 år med 10 % restbetaling af købssummen efter endt leasing. Der tages forbehold for kreditvurdering fra Ikano Bank AB. 
Oprettelsesgebyr på 3.750 DKK skal påregnes. Endelige leasingvilkår afklares mellem køber og leasingudbyder (Ikano Bank AB).



Digital overvågning af din formtemperering har en lang række 
fordele i den løbende produktion. Adskillige kundeprojekter vi-
ser besparelser!

■ Reduceret cyklustid Optimér din cyklustid med en 
 bedre køling og temperaturstyring af kritiske kølekredse
■ Forbedret emnekvalitet Opnå ensartede og konsistente
 emnedimensioner med en stabil formtemperering
■ Reduceret skrot Undgå kasserede emner ved at få alarm 
 fra systemet, hvis temperatur, flow eller tryk ændrer sig
 fra udgangspunktet
■ Lavere energiforbrug Bliv opmærksom på overkapacitet 
 i din køling og reducér energiforbruget med fx lavere
 pumpe- eller kølekapacitet
■ Rettidig vedligehold Bliv opmærksom på tilstoppede 
 kølekanaler, inden det er for sent – og undgå uforudsete
 produktionsstop

Flere konkrete kundeprojekter viser, at der ved korrekt brug 
af digital flowovervågning er store besparelser at hente i den 
løbende produktion. 

For blot 830 kr. pr. mdr. (over 5 år) vil du fx kunne udstyre 2 
sprøjtestøbemaskiner hver med 2 stk. 6-zoners manifolds, kon-
trolpanel med VNC og OPC/UA samt tilslutningskabler.

Ovenstående eksempel med i alt 4 manifolds, 2 kontrolpaneler 
og kabler har en samlet investeringspris på cirka 50.000 kr. og 
kan alternativt tilbydes på leasing over 5 år til 830 kr. pr. mdr.

Køb dit produktionsudstyr hos Mouldshop A/S
og fordel investeringen over 3, 5 eller 7 år 
til lav månedlig leasingafgift

■ Lav månedlig leasingafgift – fuldt fradragsberettiget
■ 90 % afskrivning på udstyret over leasingperioden
■ 0 % udbetaling ved opstart af aftalen
■ 10 % restbetaling af købesummen efter endt leasing
■ 3.750 kr. i etableringsomkostninger
■ Aftalens vilkår afstemmes endeligt mellem køber og Ikano Bank

Vil du vide mere? Kontakt gerne en af vores salgskonsulenter i Mouldshop A/S 
for yderligere information om leasingmulighederne for din næste investering.

Bliv MyMouldshop medlem og få bonus mulig-
heder når du handler online for minimum 
1.000,00 kr. + moms.

Meld dig ind på Mouldshop.dk nu.

Innovativ digital overvågning 
med Flosense – til lav leasingafgift

Priser er kampagnepriser (ex. moms og fragt) og gældende fra 1. september til 31. december 2021. Der tages forbehold for trykfejl. Leasingafgift er pr. 
måned over 5 år med 10 % restbetaling af købssummen efter endt leasing. Der tages forbehold for kreditvurdering fra Ikano Bank AB. 
Oprettelsesgebyr på 3.750 DKK skal påregnes. Endelige leasingvilkår afklares mellem køber og leasingudbyder (Ikano Bank AB).


