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Industriens produkter bliver til stadig-
hed mere avancerede, og kravene til 
dokumenterbar kvalitet stiger. Det stiller 
store krav til det anvendte måleudstyr.

Da Vink Plast til enhver tid vil kunne hono-
rere kundernes krav, styrker vi vore måle-
kompetencer og –teknologi og har investe-
ret i en helt ny 3D målemaskine. 

Ny Leader Miracle måler
Den nye målemaskine, der måler såvel 
plast som metal, er af fabrikatet Leader 
Miracle. Softwaren er Rational-DMIS til Win-
dows, en interaktiv grafisk software, som 
giver avancerede muligheder. Den er for-
synet med et 5 akset PH 20 hoved, hvilket 
gør den ekstrem fleksibel. 

Målemaskinen har et måleområde på X = 
1000 mm, Y = 1500 mm og Z = 800 mm og 
en nøjagtighed ned til mindste my. 

Investeringen i den nye målemaskine - der 
erstatter en mindre & ældre DeMeet 400 
maskine - betyder også samtidigt, at Vink 
Plast nu kan efterkomme kundekrav om 
GPS-målinger. 

Da Vink Plast allerede tilbyder andre ydelser 
- som eksempelvis plastbehovsanalyser og 
adskellige plastbearbejdningsformer - un-
derstøtter og udbygger den nye målema-
skine blot vores placering som Danmarks 
foretrukne totalleverandør af plastløsninger 
til industrisektoren

Du kan læse mere om vores bearbejd-
nings- og leveringsprogram, og om hvor-
dan det kan tilføre Din virksomhed flere 
fordele, på www.vink.dk.  

Hurtig levering, 
forbedret service!
Leveringstiden på opmålinger - særligt her 
i opstartsfasen - er meget kort. Det skyld-
tes til dels, at servicen endnu er ganske ny. 
Men også i højere grad, at måleprocessen 
på den nye maskine, nu klares i én arbejds-
gang, hvor man før var nødt til at udføre 
målingerne manuelt. Det sparer både Dig 
og Vink Plast for tid og penge.

Kontakt Morten Brøndum ved Vink Plast på 
tlf. 89110 100 for nærmere information eller 
modtag et uforpligtende tilbud på udvalgte 
måleopgaver.


