
Nu minskar vi energiförbrukningen
inom svensk plastindustri!

Quiptec tar nu vårt ansvar och hjälper till att sänka energiförbrukningen inom svensk 
plastindustri. Genom att byta ut gamla torkar från produktionsgolven och ersätta dessa 
med nya hjälper vi till att sänka energiförbrukningen drastiskt.

Torkning är en process inom plastproduktion som slukar en hel den energi och det gör 
att det är svårt att riktigt ha koll på sin energiförbrukning. Idag finns det alltför många 
gamla utslitna torkar ute på marknaden som dels drar onödigt mycket energi, men 
även försämrar kvalitén på materialet då det inte torkas korrekt.

Genom att byta ut gamla, utslitna och energikrävande torkar mot nya med den 
absolut senaste tekniken kan kostnaden per producerat kilo plast sänkas markant.

Vad kan vi på Quiptec då göra för att hjälpa just Er kunder?!

JO, vi byter helt enkelt in er befintliga utrustning till ett FAST PRIS!
Detta oavsett ålder, kvalité eller skick...
Enda kravet vi ställer är att befintlig tork ska skrotas.

Intresserad!
Kontakta oss på 0371-177 88

eller maila någon säljare:

Robert Åberg - robert.aberg@quiptec.se
Linus Theorin - linus.theorin@quiptec.se

Andreas Bladh - andreas@quiptec.se

KAMPANJ

Fast inbytespris på 15.000 kronor
Kampanj giltig 1 februari till 31 maj 2023



Alternativ 3
XD21 / OTX80
Exempel på produktion:
ABS: 20kg/h / PA6: 15kg/h / PP: 25kg/h

Alternativ 4
XD21 / OTX120
Exempel på produktion:
ABS: 25kg/h / PA6: 20kg/h / PP: 40kg/h

Alternativ 5
XD22 / OTX180
Exempel på produktion:
ABS: 50kg/h / PA6: 30kg/h / PP: 70kg/h

Ordinarie pris:  122.000 kr
Inbyte:   -15.000 kr

Kampanjpris: 107.000 kr

Ordinarie pris:  125.000 kr
Inbyte:   -15.000 kr

Kampanjpris: 110.000 kr

Ordinarie pris:  148.000 kr
Inbyte:   -15.000 kr

Kampanjpris: 133.000 kr

Försäljningsvillkor (för våra fullständiga försäljningsvillkor, vänligen besök www.quiptec.se) INBYTESVILLKOR
Leveransvillkor:  ExWorks Anderstorp  Giltighet: 2023-02-01  -  2023-05-31  Utrustning som byts in
Betalningsvillkor: 30 dagar netto   Garanti:  12 månader från leverans  skrotas (kvitto skickas)
Leveranstid: 3-5 veckor från order  Valuta:  SEK (Svenska kronor)  eller skickas i retur till 
            Quiptec AB. Returfrakt
            står kund för.

- Torrluftstork med variabel pump
- OTX torkbehållare, volym: 80 liter
- Isolerad suglåda med 1x suguttag
- Gemensamt golvstativ på hjul

- Torrluftstork med variabel pump
- OTX torkbehållare, volym: 120 liter
- Isolerad suglåda med 1x suguttag
- Gemensamt golvstativ på hjul

- Torrluftstork med variabel pump
- OTX torkbehållare, volym: 180 liter
- Isolerad suglåda med 1x suguttag
- Gemensamt golvstativ på hjul

OTX
OTX torkbehållare reducerar 

torktiden med 25-30%

XD20 serie
Torrluftstork som varken 

behöver tryckluft eller vatten 

anslutet

TOUCHSCREEN
Enkel och användarvänlig 

display som gör jobbet enkelt 

för operatören.

Alternativ 1
X-COMB / OTX60
Exempel på produktion:
ABS: 14kg/h / PA6: 10kg/h / PP: 20kg/h

Alternativ 2
X-COMB / OTX80
Exempel på produktion:
ABS: 18kg/h / PA6: 14kg/h / PP: 25kg/h

Ordinarie pris:  95.000 kr
Inbyte:   -15.000 kr

Kampanjpris: 80.000 kr

Ordinarie pris:  97.000 kr
Inbyte:   -15.000 kr

Kampanjpris: 82.000 kr

- Torrluftstork med turbocompressor

- Roterande torkbädd

- Suglåda

- Golvstativ på hjul

KAMPANJ


