
AIRTEC
Vinkelgripdon  
Sprue Gripper
Serie PB, AA - Ingöts gripdon 
De två vanligaste gripdonen inom plastbearbetning för ingötsgripning.  
Vinkelgripdon med räfflade gripklor samt höga gripkrafter.  
Modeller även med magnet för sensor avkänning

AIRTEC Pneumatic Sweden AB
Box 120, Gerfasts väg 6
SE-283 22 Osby
Telefon +46 (0)479 - 126 00
Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post mail@airtec.se
Internet www.airtec.se

Beställ vår nya 
produktöversikt!

Luft, tryck och rörelse - Kvalité för automatisering

Bästa möjliga partner gör skillnad

Verktygsväxlare  
Quick changer
Serie QC 
Verktygsväxlare kompatibel med flertalet andra märken. Ni får verktyget 
monterat med högsta precision och snabbhet. Integrerade anslutningar 
för pneumatik, vakuum samt elanslutning innebär att Ni undviker felaktiga 
inkopplingar / skador på era verktyg.

GIMATIC- hanteringskomponenter 
Generalagent för Sverige

Serie PB Serie AA

Systemet finns nu även med pneumatisk låsning- kontakta oss för mer info!

PLAST   INFO 

Serie QC



AIRTEC Pneumatic Sweden AB, Box 120 • Gerfasts väg 6 • SE-283 50 Osby
Telefon. 0479-126 00 • Telefax. 0479-127 19 • E-post. mail@airtec.se • www.airtec.se

AIRTEC Pneumatic Sweden AB
Box 120, Gerfasts väg 6
SE-283 22 Osby
Telefon +46 (0)479 - 126 00
Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post mail@airtec.se
Internet www.airtec.se

Kontakta oss för  
mer information!

Service & Tillgänglighet
AIRTEC är specialiserade på snabba leveranser och högsta servicegrad.  
Egen cylindertillverkning i Sverige från Ø12 - 200mm medför att vid ett 
eventuellt cylinderhaveri kan en ny cylinder levereras inom ett par timmar!  
Ett samtal till oss gör att ni snart kan vara igång igen
 

Bästa möjliga partner gör skillnad  
Vi hjälper dig bygga bästa möjliga maskiner 

Pneumatik, Vakuum, Hantering 

IFD / IFU - Pneumatikhand 
Air Hand
Serie IFD / IFU - Patenterade gripdon
Gripdonet används för invändig greppning av håligheter.  
Systemet är speciellt framtaget för plast- samt förpackningsindustri.  
Gripdonen finns att erhålla i flertalet utförande.  

Två olika material EPDM samt Silikon med olika temperaturegenskaper.  
Invändig greppning från Ø8 – 85mm
Produkten finns även i en version för t.ex provtryckning av kärl.  
(Separat vakuum / luftkanal)

AIRTEC
Luft, tryck och rörelse - Kvalité för automatisering

PLAST   INFO 


