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Sedan grundandet 1983, har Gneuss 
växt till att bli ett världsomspännande 
teknologiledande företag för  
extrudering och återvinning av  
alla sorters polymerer.  
Förutom unika teknologier, system 
och komponenter för plastprocesser, 
erbjuder Gneuss också kompletta  
nyckelfärdiga lösningar för produktion 
av högkvalitativa skivor, band, fiber 
och granulat. 
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Rotary-Filter

Det patenterade Gneuss Rotary  
Filtration Systemet möjliggör  
en helautomatisk, process-  
och tryckkonstant filtration.

Polymerteknologi
Maskiner och utrustning

Polymerprocesser.
Extruder MRS

Gneuss MRS extruderingssystem 
erbjuder helt nya möjligheter med en 
effektiv avgasning av polymera smältor.

Innehåll
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Nyckelfärdiga lösningar
Gneuss erbjuder nyckelfärdiga, skräddarsydda 
lösningar för tillverkningen och återvinningen  
av skivor, fiber och granulat.

32

Service & support

Gneuss garanterar kompetent teknisk service, 
support och kompletta leveranser av reservdelar 
över hela världen. Pilotlinjer för provkörningar är 
tillgängliga på olika platser. 

38

gneuss.com
Innehåll

Processkontroll
Gneuss Control är ett centralt  
användargränssnitt. Mätningen  
av processrelevant data är utförd  
med hjälp av Gneuss sensorer.

28
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Rotary Filter
Det patenterade Gneuss  
Rotary Filtration Systemet 
möjliggör en helautomatisk, 
process- och tryckkonstant 
smältafiltration.
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Filtration av polymersmälta är en 
viktig del i säkerhetsställandet av 
produktkvalitet och effektivitet – 
inte bara vid återvinningen. Tack 
vare kontinuerlig och tryckkonstant 
drift är Gneuss Rotary Filtration 
Systemet en perfekt matchning till 
dessa krav. 

Rotary Filtration Systemet består av 
tre huvuddelar - ett inloppsblock, ett 
utloppsblock och en filterskiva som 
roterar mellan dem. Systemet är tätat 
med en metall mot metall tätning med 
mycket smala spalter samt mycket 
hårda och plana ytor. Detta garanterar 
pålitlig och långvarig, läckagefri drift.

Silarna är belägna i ett ringmönster  
på filterskivan och rör sig genom  
smältkanalen. När smälta flödar  
genom silarna fastnar partiklar och 
tryckskillnaden ökar något.

Styrsystemet reagerar på denna  
tryckökning genom att vrida  
filterskivan i små vinkelrörelser.  
Således flyttas det kontaminerat  
silområde kontinuerligt ut från  
smältkanalen och rent silområde in  
i smältkanalen utan att ändra det 
aktiva filterområdet. Detta garanterar 
process- och tryckkonstant drift 
även under de mest utmanande 
processförhållandena.

gneuss.com
Roterande Filter

Rotary Filter Design: 
Exempel på självrengörande 
RSFgenius filtrationssystem

 Drivenhet

 Filterskiva

 Lucka för silbyte

 Kavitet för sil

 Filterblock 

 Smältakanal

 Backspolningskolv

 Kopplingsbox 

 Skyddskåpa
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Roterande filter
Funktion

Vår patenterade teknik har en  
segmenterad filterskiva där silarna 
sätts in för att bilda ett ringmönster. 
Filtret roterar mellan inlopps- och 
utloppsblocken. Smältan flyter över 
en sektion av filterskivan. 
Om trycket på inloppssidan stiger 
något, roteras filterskivan automatiskt 
med hjälp av en hydraulisk eller 
pneumatisk drivenhet.

Filterskivans rotation sker i små steg 
och transporterar ett litet segment av 
rent filter in i smältkanalen, samtidigt 
som ett exakt lika stort område 
med förorenat filter förflyttas ut ur 
smältkanalen. 

Således förblir den aktiva filterytan 
alltid detsamma och trycket uppströms 
filtret blir även det praktiskt taget 
konstant under hela produktions- 
processen. Efter att filterhålen har 
passerat smältan kan filtren bytas 
utan att påverka eller störa 
produktionsprocessen på något sätt. 

I mycket förorenade applikationer 
kan spolning av filterskivan och filtren 
krävas. Vår självutrensande, RSFgenius 
erbjuder en högtrycksmetod för att 
noggrant rengöra filterförpackningarna 
strax innan de återgår in i smältkanalen.

Ett litet, uppmätt „skott“ av filtrerad 
polymer tas från den rena (filtrerade) 
sidan av filterväxlaren och injiceras 
med ett justerbart tryck på ca. 30 - 80 
bar bakåt över filterpaketet. Återflödet 
matas sedan ut genom filterväxlarens 
inloppsblock ut ur filtrets botten.

Endast ett litet segment (ca 1%) av 
filterområdet rengörs samtidigt. En 
definierad mängd material ger en hög 
energirengöringsimpuls. 

Funktionen på Rotary Filtration Systemet                                  
Exempel på självrengörande RSFgenius filtersystem

Rückspülung

<2°
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Hög effektivitet - bra ekonomi 

Den kompakta designen och noggrant utformade 
isoleringen minskar energiförbrukningen drastiskt. 
Låga underhållskrav, minimerade materialförluster 
och låga silkostnader resulterar i en kraftig  
minskning av driftskostnaderna.

Tryck- och processkonstant

Även vid byte av filter fortsätter produktionen  
med konstant tryck och det helt justerbara  
bakspolningssystemet möjliggör minimala  
materialförluster. Vid behov kan man också  
uppnå filtreringsfinhet till så lågt som 1 mikron.  
En optimerad filtreringsyta säkerhetsställer optimal 
produktkvalitet och ökad produktionskapacitet. 
Processen är även läckagefri och helt process- och 
tryckkonstant vid smälttryck upp till 500 bar.

Minimerat backspolnings  
återflödande avfall

Mängden polymer som förloras genom  
backspolning är minimal och är vanligtvis en  
faktor 5 till 10 lägre än med konventionella  
backspolande filterbytarsystem. Även med mycket 
förorenat material är det återflödande avfallet  
vanligtvis mindre än 1 % av flödet genom filtret.

Fördelar med Gneuss 
Rotary Filtration Systemet

gneuss.com
Roterande Filter 

Rotationsfiltreringssystem –
snabb avkastning på investeringen 

Konsekvent hög produktkvalitet

Inte bara antalet produktionsavbrott eller defekter 
kan minskas eller elimineras, den slutliga produkten 
kan även tillverkas med snävare toleranser tack  
vare filterbytarens process- och tryckkonstant.  
Produktmätaren kan reduceras till ett minimum.

Reducerade filterkostnader

Tack vare högtrycks backspolning av RSFgenius 
Filtration Systemet rengörs filterelementen effektivt 
och kan användas många gånger. Eftersom endast 
vävda trådnätssilar av hög kvalitet används med  
tydligt definierad klassificering, garanterar Gneuss-
filterförpackningar en hög renhet av polymersmäl-
tan i kombination med ett stort  
antal återanvändningar.
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Roterande filter
Översikt

SFneos

 · Process och tryckkonstant
 · Tandhjulsdrift
 · Helt automatisk
 · Silar i njur- eller trapetsform

SFXmagnus

 · Process och tryckkonstant 
 · Inkapslad design
 · Hävarmsdrift 
 · Helt automatisk 
 · Silar i njur- eller trapetsform

Sida 12Sida 11 Sida 13

Sida 14 Sida 15

RSFgenius

 · Process- och tryckkonstant
 · Integrerad backspolningssystem 
 · Inkapslad design
 · Tandhjulsdrift
 · Helt automatisk 
 · Silar i njur- eller trapetsform 

CSFprimus

 · Kontinuerlig 
 · Hävarmsdrift 
 · Helt automatisk
 · Silar i trapetsform

KSF

 · Kontinuerlig och processkonstant 
 · Hävarmsdrift 
 · Helt automatisk
 · Runda silar
 · En eller två aktiva kaviteter
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Roterande filter
RSFgenius Serien

 · Krävande återvinning
 · Fin filtrering
 · Material utsatta för oxidation
 · Värmekänsliga material
 · Högkvalitativa slutprodukter

 · Process- och tryckkonstant (+/- 1 bar)
 · Bearbetning med upp till 5% kontaminering möjligt
 · Lågt operatörsengagemang på grund av backspolning
 · Filtren kan användas upp till 400 gånger
 · Helt inkapslad, lufttät design
 · Läge för snabbt färgbyte
 · Reologiskt optimerad smältakanal

Typiska Användningsområden

Funktioner

Teknisk data RSFgenius

1 – 1 värmezon för vätskeuppvärmning | 2 – högtrycksversioner tillgängliga som tillval | 3 – upp till 400 ° C möjligt som tillval.

Alla filter finns i ATEX.
 

filtertyp silyta i cm2 elektriska 
värmezoner  

(1)

tryck i bar
max

(2)

temp. i °C 
max

 (3)

dimensioner i mm vikt i kg

Aktiv Kapacitet/h bredd A höjd B längd C

RSFgenius 45 55 1.700 3 350 320 1.095 740 196 250

RSFgenius 60 100 2.200 3 350 320 1.095 765 196 250

RSFgenius 75 150 2.800 3 350 320 1.260 810 232 420

RSFgenius 90 255 4.400 4 300 320 1.370 990 328 930

RSFgenius 150 450 7.000 4 300 320 1.440 1.060 372 1.200

RSFgenius 175 700 9.700 4 250 320 1.820 1.370 419 2.200

RSFgenius 200 970 12.300 6 200 320 1.970 1.525 566 3.800

RSFgenius 250 1350 15.800 6 200 320 2.030 1.630 622 4.900

RSFgenius 330 2150 23.900 - 200 320 2.570 1.910 704 8.200

RSFgenius 400 2800 30.900 - 180 320 2.750 2.200 812 13.000

 A 

 B
 

 C 

A

B

C
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1 – 1 värmezon för vätskeuppvärmning | 2 – högtrycksversioner tillgängliga som tillval | 3 – upp till 400 ° C möjligt som tillval.

Alla filter finns i ATEX. 

Roterande filter 
SFXmagnus-Serie

• Inline-återvinning av internt avfall
• Material utsatta för oxidation
• Värmekänsliga material
• Högkvalitativa slutprodukter

 · Process- och tryckkonstant (+/- 3 bar)
 · Lågt operatörsengagemang
 · Helt inkapslad, lufttät design
 · Reologiskt optimerad smältakanal

Typiska Användningsområden

Funktioner

Teknisk data SFXmagnus

filtertyp silyta i cm2 elektriska 
värmezoner 

(1)

tryck i 
bar max

(2)

temp. i °C 
max

 (3)

dimensioner i mm vikt i kg

aktiv total bredd A höjd B Tiefe C

SFXmagnus 45 90 250 3 350 320 900 760 196 300

SFXmagnus 60 150 400 3 350 320 900 785 196 300

SFXmagnus 75 220 550 3 350 320 960 850 232 400

SFXmagnus 90 350 1.000 4 300 320 1.160 1.110 328 900

SFXmagnus 150 600 1.500 4 300 320 1.300 1.250 372 1.200

SFXmagnus 175 950 2.200 4 250 320 1.400 1.460 419 2.200

SFXmagnus 200 1.300 3.100 6 200 320 1.590 1.600 566 4.000

SFXmagnus 250 1.700 4.000 6 200 320 1.620 1.700 622 5.000

SFXmagnus 330 2.900 6.400 - 200 320 1.800 2.000 704 8.400

SFXmagnus 400 3.800 8.700 - 180 320 2.100 2.300 812 12.000

SFXmagnus-D 330 5.800 12.800 - 200 320 1.800 2.000 1.100 9.500

SFXmagnus-D 400 7.600 17.400 - 200 320 2.100 2.300 1.400 14.000

 A 

 B
 

 C 

A

B

C
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SFneos Serien

 · Värmekänsliga material (t.ex. PVC)
 · Slutprodukter försämrade av tryckvariationer
 · Inline-återvinning

 · Process- och tryckkonstant (+/- 1 bar)
 · Flera silar kan bytas ut samtidigt
 · Utbytbara stödplattor (tillval)
 · Lufttät design
 · Reologiskt optimerad smältakanal
 · Smältakanal med runt tvärsnitt är möjlig (version SF)
 · Avtagbara smältakanalhylsor möjliga

Typiska Användningsområden

Funktioner

Teknisk data SFneos

1 – 1 värmezon för vätskeuppvärmning | 2 – högtrycksversioner tillgängliga som tillval | 3 – upp till 400 °  möjligt som tillval.  

Olika data för typ SF. Alla filter finns i ATEX. 

filtertyp aktiv silyta 
i cm2

elektriska 
värmezoner  

(1)

tryck i bar 
max

(2)

temp. i °C 
max

 (3)

dimensioner i mm vikt i kg

bredd A höjd B längd C

SFneos 30 40 2 350 320 908 642 383 230

SFneos 45 70 2 350 320 908 642 383 230

SFneos 60 110 2 350 320 908 642 383 230

SFneos 75 135 2 350 320 948 802 429 320

SFneos 90 260 2 300 320 1.109 974 515 680

SFneos 150 450 2 300 320 1.158 1.022 559 908

SFneos 175 610 3 250 320 1.558 1.272 656 1.500

SFneos 200 850 3 200 320 1.713 1.402 853 2.900

SFneos 250 1.280 3 200 320 1.773 1.502 909 3.600

SFneos 330 1.800 3 200 320 2.278 1.902 1.042 6.200

SFneos 400 2.370 3 180 320 2.563 2.102 1.150 9.800

 A 

 B
 

 C 

gneuss.com
Roterande filter 

A

B

C
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Roterande filter
KSF Serien

 · Värmekänsliga material (t.ex. PVC)
 · Högtrycksapplikationer (t.ex. blåst film)
 · Drift med frekventa byten av färger eller material
 · Inline-återvinning

 · Kontinuerlig och processkonstant
 · Flera filter kan bytas ut samtidigt
 · Inga trycktoppar under silbytet
 · Utbytbara stödplattor (tillval)
 · Lufttät design
 · Reologiskt optimerad smältkanal
 · Tvärsnitt med rund smältkanal möjligt
 · Avtagbara smältakanalhylsor möjliga (version KSF)
 · Två aktiva silkaviteter möjliga (KSFx2 version)

Typiska Användningsområden

Funktioner

Teknisk data KSF und KF 

filtertyp aktiv silyta 
i cm2

elektriska 
värmezoner  

(1)

tryck i bar 
max

(2)

temp. i °C 
max

 (3)

dimensioner i mm vikt i kg

bredd A höjd B längd C

KSF 30 7 1 500 320 555 310 135 50

KSF (KF) 45 16 2 500 320  685 (645) 428 (460) 145 (130) 80

KSF (KF) 60 28 2  450 (500) 320  715 (845) 505 (525) 175 (145) 100

KSF (KF) 75 44 2 450 (500) 320 875 (910) 545 (605) 230 (200) 290 (200)

KSF (KF) 90 64 2 400 (500) 320 891 (1.000) 583 (690) 295 (232) 350 (300)

KSF (KF) 110 95 2 400 (500) 320 945 (1.100) 800 (770) 363 (255) 550 (350)

KSF (KF) 130 135 2 350 (500) 320 1.065 (1.170) 855 (830) 400 (298) 800 (500)

KSF (KF) 150 180 3 350 (500) 320 1.190 (1.240) 1.110 (960) 445 (330) 1.000 (700)

KSF (KF) 175 240 3 300 (500) 320 1.270 (1.420) 1.000 (1.200) 490 (385) 1.500 (1.050)

KSF 200 315 - 300 320 1.447 1.120 560 1.680

KSF 250 490 - 300 320 1.135 1.910 660 3.800

KSF 300 705 - 250 320 1.210 2.040 670 6.500

KSF 350 960 - 250 320 1.555 2.980 790 8.500

A

B

C

1 – 1 värmezon för vätskeuppvärmning | 2 – högtrycksversioner tillgängliga som tillval | 3 – upp till 400 °C möjligt som tillval.  

Olika data för typ KSFx2. Alla filter finns i ATEX. 

A

B

C
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gneuss.com
Roterande filter 

filtertyp aktiv silyta 
i cm2

elektriska 
värmezoner  

(1)

tryck i bar 
max

(2)

temp. i °C 
max

 (3)

dimensioner i mm vikt i kg

bredd A höjd B längd C

KSF 30 7 1 500 320 555 310 135 50

KSF (KF) 45 16 2 500 320  685 (645) 428 (460) 145 (130) 80

KSF (KF) 60 28 2  450 (500) 320  715 (845) 505 (525) 175 (145) 100

KSF (KF) 75 44 2 450 (500) 320 875 (910) 545 (605) 230 (200) 290 (200)

KSF (KF) 90 64 2 400 (500) 320 891 (1.000) 583 (690) 295 (232) 350 (300)

KSF (KF) 110 95 2 400 (500) 320 945 (1.100) 800 (770) 363 (255) 550 (350)

KSF (KF) 130 135 2 350 (500) 320 1.065 (1.170) 855 (830) 400 (298) 800 (500)

KSF (KF) 150 180 3 350 (500) 320 1.190 (1.240) 1.110 (960) 445 (330) 1.000 (700)

KSF (KF) 175 240 3 300 (500) 320 1.270 (1.420) 1.000 (1.200) 490 (385) 1.500 (1.050)

KSF 200 315 - 300 320 1.447 1.120 560 1.680

KSF 250 490 - 300 320 1.135 1.910 660 3.800

KSF 300 705 - 250 320 1.210 2.040 670 6.500

KSF 350 960 - 250 320 1.555 2.980 790 8.500

CSFprimus Serien

 · Förfiltrering
 · Säkerhetsfiltrering
 · Värmekänsliga material

 · Stort aktivt silyta
 · Utbytbara stödhålplattor (tillval)
 · Snabb färgändring på grund av definierade silkaviteter
 · Lufttät design
 · Reologiskt optimerad smältakanal

Typiska Användningsområden

Funktioner

Teknisk data CSFprimus

1 – 1 värmezon för vätskeuppvärmning | 2 – högtrycksversioner tillgängliga som tillval | 3 – upp till 400 °C möjligt som tillval. 

Alla filter finns i ATEX.

filtertyp aktiv silyta 
i cm2

elektriska 
värmezoner  

(1)

tryck i bar 
max

(2)

temp. i °C 
max

 (3)

dimensioner i mm vikt i kg

bredd A höjd B längd C

CSFprimus 30 40 2 350 320 908 642 276 230

CSFprimus 45 90 2 350 320 908 642 276 230

CSFprimus 60 160 2 350 320 908 642 276 230

CSFprimus 75 215 2 350 320 948 802 322 320

CSFprimus 90 355 2 300 320 1.109 974 408 680

CSFprimus 150 590 2 300 320 1.158 1.022 452 908

CSFprimus 175 890 3 250 320 1.558 1.272 499 1.500

CSFprimus 200 1.180 3 200 320 1.713 1.402 646 2.900

CSFprimus 250 1.600 3 200 320 1.773 1.502 702 3.600

CSFprimus 330 2.600 3 200 320 2.278 1.902 784 6.200

CSFprimus 400 3.560 3 180 320 2.563 2.102 892 9.800

 A 

 B
 

 C 

A

B

C
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MRS Extruder
Multi Rotation Extruder för  
mycket effektiv avgasning och  
dekontaminering av polymerer.
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MRS extruder är baserad på den 
konventionella extrudern med en 
enda skruv, men är utrustad med 
en flerskruvsektion, för optimal 
avgasning.

Polymersmältan matas i en stor  
enkelskruvscylinder. Cylindern  
innehåller 8 st små extrudercylindrar, 
parallella med huvudskruvens axel.  
I dessa små extrudercylindrar är  
satellitskruvarna installerade. Dessa 
drivs av en ringväxel i huvudcylindern.  
Planetskruvarna roterar i motsatt 
riktning mot huvudskruven medan 
de roterar runt skruvaxeln. Detta 
ökar utbytet av polymersmältans 
yta kraftigt.

För att de flyktiga ämnena fritt ska 
kunna evakueras, är MRS-extrudern 
utrustad med en stor öppning för 
avgasning (där satellitskruvarna  
exponeras i full längd), som är helt 
under vakuum. Detta ger utmärkt  
och obegränsad åtkomst till  
polymersmältan, vars yta kontinuerligt 
ersätts, med en väldigt hög hastighet, 
genom inverkan av satellitskruvarna  
i flerskruvsektionen. 
Vidare är exakt kontroll av 
smälttemperaturen möjlig eftersom 
temperaturen på alla ytor som är i 
kontakt med smältan kan regleras 
exakt.

1

2

3

1

2

3

gneuss.com
MRS Extruder 

Design av
MRS Teknologi
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Tack vare sin Multi Rotations-sektion är 
storleken och utbytet av smältayta som 
är tillgängligt för avgasning mycket 
större i MRS än i andra tillgängliga 
extruderingssystem på marknaden. 

Ytan på stålkomponenter i kontakt 
med smältan byts ut med en hastighet 
av mer än 25 gånger större än med en 
medroterande dubbelskruvextruder. 
På grund av satellitskruvarnas motsatta 
rotationsriktning och höga hastighet 
ökas polymerytan med en faktor på 
100 jämfört med en enkelskruvextruder 
och en faktor på 40 jämfört med en 
dubbelskruvextruder.

MRS Teknologi
Avgasnings prestanda

Jämförelse av utbytet av smältaytan

Enkel skruv
0,4 m² / kg

Dubbel skruv  
1 m² / kg

MRS
40 m² / kg
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MRS Extruder 

Fördelar med 
MRS-Teknologin

Effektiv fördelande blandning

Multi Rotation Systemet garanterar extremt noggrann 
bearbetning av polymeren, med försiktig blandning 
Detta garanterar en hög smälta- och produktkvalitet 
och därmed också utmärkta produktegenskaper.

Enkelskruvsteknik

MRS Extruder är baserad på det konventionella 
konceptet med enkelskruvextruder men med en 
speciell sektion med flera skruvar. Dess design är 
extremt robust, lätt att använda och underhålla. 

Ingen förbehandling av materialet 
före extrudering

Tack vare den speciella avgasningszonen på MRS 
Extruder, är kostsam, tids- och energikrävande 
kristallisering och förtorkning av hygroskopiska 
polymerer inte nödvändig. MRS kan bearbeta  
polymerer med fuktinnehåll upp till 1 %  
(10 000 ppm) till slutprodukter av hög kvalitet.
Materialblandningar med olika smälttemperaturer 
kan också behandlas direkt. Detta sparar energi, 
utrymme och underhåll samt möjliggör hög flexibilitet 
i kombination med snabba materialbyte.

Speciellt utvecklad för polyester- 
och återvinningsapplikationer

MRS-tekniken utvecklades särskilt för bearbetning och 
återvinning av polyestrar. Med korta uppehållstider, 
låg termisk belastning och låg skjuvning, behandlas 
smältan extremt snabbt och försiktigt. Genom att 
undvika förtorkning representerar MRS en mycket 
kostnadseffektiv lösning som undviker termisk skada 
på PET orsakad av förvärmning.

Effektiv avgasning
och dekontaminering

Den extremt stora smältytan som uppnås med 
Multi Rotation System, ger effektiv avgasning och 
dekontamination av polymersmältan. Flyktiga 
föroreningar, oljor och dofter avlägsnas effektivt. 
100% återvunnet material, som PET-flaskflingor, 
kan bearbetas direkt, även för direkt matkontakt. 
Förutom en LNO från FDA och EFSA-godkännandet, 
har MRS-systemet flera lokala godkännanden samt 
godkännanden från globala varumärkesägare.
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Extruder MRS
Teknisk Data

* Eftersom varje extruder är konstruerad för ett specifikt projekt, kan den tekniska informationen avvika från värdena som anges i denna tabell. 
Detaljerad information om relevant teknisk information ges till dig med din offert. 

MRS 35 MRS 50 MRS 70 MRS 90 MRS 110 MRS 130 MRS 160 MRS 200

Bearbetningssektionens längd 38 38 38 38 38 38 42 38

Skruv diameter Ø mm 35 50 70 90 110 130 160 2 x 130

Extruderingscylindern Ø mm 64 95 130 160 190 225 265 2 x 225

Effektanslutning kW 18 41 105 165 235 335 520 710

Skruvhastighet  max (rpm) 220 210 165 135 120 110 90 110

Extruder höjd H mm 1.000 1.000 1.150 1.150 1.300 1.300 1.450 1.450

Längd L mm 2.750 2.800 4.810 5.700 6.650 7.785 10.000 7.785

Bredd B mm 750 850 1.200 1.490 1.520 1.560 1.750 3.120

Uppskattad vikt kg 1.400 2.900 4.000 6.000 6.500 7.800 13.500 15.600

Kapacitet kg/h

PET 35 80 200 450 700 1.000 1.400 2.000

PP + PE 25 60 130 300 450 750 1.000 1.600

PA 28 70 160 360 560 880 1.200 1.900

Teknisk data MRS 
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Polymer Teknologi
Maskiner och utrustning  
för polymerbearbetning.

Bearbetningsenhet GPU  
Vakuum Teknologi

Polyreaktor

21



Polymer Teknologi
Gneuss Processor GPU 

Gneuss Processing Unit (GPU) är en  
modulär konfiguration av olika 
Gneuss-produkter och teknologier, 
som kombineras till en högpresterande 
extruderingslinje för tillverkningen av 
högkvalitativa produkter.  
 

Extrudering, särskilt av PET, 
PA och andra hygroskopiska 
polymerer

Film / skivor:
 · Orienterad film
 · Plan- och castfilm
 · Skummad skiva

Spännband

Granulat:
 · Återvinning av industri-  

och konsumentavfall
 · Flaska till flaska återvinning
 · Industriell återvinning av fiber / 

filmavfall 

Fiber:
 · Tekniskt garn
 · Textilfiber / filament
 · Häftfibrer
 · Nonwovens
 · (spunn bond, spun blownt)

Avgasning och devolatilisering av polymerer

 · Minskning av organiska och icke-organiska dofter  
(återvinning av PE / PP-film, POM, PP, ABS).

 · Reduktion av vattenmolekyler (VOC, FOG) PP, ABS, TPU, PE.
 · Borttagning av oljor (Återvinning av rör eller industriellt 

fiberavfall).
 · Minskning av vatten- eller monomerinnehållet  

(t.ex. kaprolaktam från PA, bisfenol A från PC, styren  
från PS, ABS och SAN).

 · Borttagning av bärarmedier i speciella processer  
(nano-sammansättning för högpresterande material).

 · Borttagning av fasta såväl som gasformiga föroreningar 
som möjliggör direkt matkontakt med FDA LNO för 
processen.

GPU: tillämpningsområden 

22



Extruder MRS 

Vakuum Teknologi

Kontroll Teknologi

Rotationsfiltreringssystem

Smältatryck och temperatursensorer

Online Viskometer VIS
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gneuss.com
Extrudering              
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Många extruders kräver ett vakuum 
på <5 mbar, och använder torrgående 
skovelvakuumpumpar. Under avgasning 
av polymerer är det oundvikligt att 
monomerer, oligomerer och andra 
fasta partiklar eller tillsatser sugs 
ut. Om dessa kommer in i pumpen 
kommer de drastiskt att minska dess 
livslängd och av detta skäl behövs 
separationssystem som under tuffa 
industriella driftsförhållanden är 
underhållskrävande.

Tack vare dess extremt höga förhållande 
av utbytesyta, kan MRS-extrudern i 
de flesta fall ge en utmärkt avgasning 
med ett mycket lågt vakuum av 
endast 25 - 30 mbar. Detta tillåter en 
användning av en mycket enklare och 
mindre känslig vattenringpump som 
skapar vakuum genom att använda 
en roterande impeller monterad 
excentriskt till vätskekretsen. 

Under atmosfäriska förhållanden kan 
vätskan i pumparna ledas genom 
ett enkelt bandfilter, vilket avlägsnar 
majoriteten av föroreningarna.
På detta sätt kan underhållet av 
systemet reduceras till ett absolut 
minimum.

För att undvika en ökning av 
ångtrycket och en försvagning av 
vakuumet pumpas vätskan genom 
en värmeväxlare där den hålls vid 
en jämn temperatur på cirka 10° C. 
Den intelligenta designen tillåter 
enkel rengöring av värmeväxlaren 
medan systemet är i drift.

Medan MRS-extrudern arbetar 
med standardapplikationer med sitt 
vakuumsystem med (25 mbar) med 
lågt underhåll kan specialeffekter 
uppnås med hjälp av dess intensiva 
utbyte av ytarea i kombination med 
djupare vakuum (t.ex. 0,5 - 2 mbar). 
Gneuss har ett antal standardlösningar 
för sådana applikationer.

Vakuum Teknologi
Högeffektiv avgasning

Vakuumsystemet är nyckeln till 
avgasningsprocessen. Det är inte bara 
viktigt att skapa ett vakuum, utan 
separering av fasta partiklar från de 
flyktiga ämnena som extraheras från 
materialet utgör en speciell utmaning. 

MRS Vakuum Teknologi

 · I stort sett okänslig för vätskor/ångor  
och fasta partiklar

 · Isotermisk komprimering (ingen 
förorening under ångkondensation)

 · Oljefri komprimering (ingen förorening 
under ångkondensation)

 · Enkel design med vattenringpump  
och bandfilter

 · Robust design och konstruerad för 
att förhindra blockering av sug och 
tryckrör

 · Vakuum ner till 25 mbar 
(vattenringspumpteknologi) eller 
alternativt vakuum ner till 1 mbar
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Det robusta vakuumsystemet VAC 
för avgasning av polymersmälta.

Även klibbande monomerer och 
oligomerer eller hård kontaminering 
och främmande partiklar är inga 
problem för Gneuss vakuumsystem, 
tack vare kombinationen av 
robusta vattenringpumpar och det 
kontinuerliga bandfiltret som har 
som extra fördel att kunna arbeta 
under atmosfäriska förhållanden.

gneuss.com
Vakuumteknologi 
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Bandfilter

Tryckanslutning

Vattenringpump

Vakuumkontrollvalv

Sugning från extruder 

Värmeväxlare

Motor
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Polyreaktor JUMP
Exakt viskositetsökning för polyester 

Med IV booster JUMP kan viskositeten 
hos polyester (PET) ökas till önskad 
nivå för en given applikation.  
 

Inom JUMP-reaktorn passerar 
polymeren över flera långsamt 
vändande element vilket skapar en 
polymerfilm vars yta ständigt förnyas. 
Reaktorkärlet hålls under vakuum, 
genom vilket etylenglykol och andra 
flyktiga ämnen tillförlitligt tas bort. 
Genom att reglera uppehållstiden i 
reaktorn, vakuumet, fyllningsnivån 
och rotationshastigheten för 
omröringsanordningarna kan 
polykondensationsreaktionen 
ändras för att uppnå de nödvändiga 
produktegenskaperna.

Efter att ha passerat genom 
ett stillsnitt i reaktorn pumpas 
polymersmältan antingen direkt in 
i produktionsprocessen eller i ett 
pelleteringssystem (spånskärning).
Utformningen av JUMP förhindrar 
tillförsel av syre, så missfärgning 
(gulning) av polymeren minimeras.
Dessutom är JUMP utformad så att 
den enkelt kan plockas isär och insidan 
blir mycket tillgänglig för rengöring.

JUMP-processen är ett extremt 
effektivt alternativ till en Solid State 
Polymerisation (SSP) eftersom det 
inte behövs någon energi för att kyla 
ner polymeren och sedan värma upp 
den igen. Vidare är reaktionstiden i 
smältafasen avsevärt snabbare än i 
den fasta fasen, vilket också bidrar till 
den bättre ekonomin i JUMP-systemet. 
Sist men inte minst erbjuder JUMP 
fördelar jämfört med en SSP i termer 
av platsbehov och underhåll.

JUMP / SSP 
IV Boost i jämförelse
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V 600 V 1000 V 2000

Längd L mm 3.050 3.050 3.400

Bredd B mm 2.150 2.350 2.550

Höjd H mm 2.900 3.000 3.100

Kapacitet kg/h 100 – 1.000 160 - 1.600 350 – 3.200

IV Boost dl/g 0,05 - 0,3 0,05 - 0,3 0,05 – 0,3

Värmeeffekt  kW 45 65 100

Pumpeffekt kW 4 5,5 11

Omrörare kW 2,2 4,0 5,5

Vakuum mbar 0,5 - 25 0,5 - 25 0,5 - 25

* Eftersom varje rad är konstruerad för ett specifikt projekt kan den tekniska informationen avvika från värdena som anges i denna tabell. 
  Detaljerad information om relevant teknisk information ges till dig med ditt offert. 

gneuss.com
Polyreaktion               

Teknisk data JUMP 
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Processkontroll
Styrningen av en maskin eller 
en hel linje spelar en viktig 
roll i plastbearbetning. Den 
styrtekniska kopplingen av 
linjekomponenterna är en 
nödvändig förutsättning för 
effektiv produktionsprocess.   
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gneuss.com
Kontrollteknologi

Gneuss utvecklade MRS 
kontrollsystemet för en effektivt 
behandling av all mätningsdata 
och angivna börvärden. 

De olika linjekomponenterna är 
hoplänkade av styrsystemet till ett 
centralt operativsystem. Förändringar 
i processen identifieras omedelbart 
och kan vid behov justeras.
Produktionsdata lagras för senare 
diagnos eller dokumentation och 
bearbetas av styrsystemet till trender 
och arkivering.

De flesta extruderoperatörer kommer 
att finna arbetet med det slimmade, 
användarvänliga operativsystemet 
intuitivt och enkelt att förstå. Bara 
några få steg på pekskärmskärmen 
är nödvändiga för att få linjen i 
produktion.

Den individuella integrationen av 
gränssnitten och bussystem tillåter 
kommunikation av styrsystem från 
olika leverantörer. Dataöverföringen 
inom MRS-kontrollsystemet är  
uppdelat i tre bussystem.

Denna tekniknivå håller installation 
och underhållet till ett minimum. 
Kommunikationen inom
kontrollskåpet utnyttjar
Profibus- eller Profinet-protokoll.
MRS kan förses med en anslutning 
som via internet kan ge fjärrservice 
och support.

Denna tjänst är integrerad i 
kundnätverket och när det krävs, 
ansluts den till Gneuss server. På 
detta sätt är säkerheten för maskiner/
anläggningsnätverk skyddade. 

Kontrollerade 
extruderkomponenter 

• Värmekontroller för hela produktionslinjen
• Extruder drivning
• Smältapumpdrivning
• Alla mätningar av smältatryck
• Vakuum system
• Viskometer VIS online
• Roterande Filtrerings Systemet
• Dosering
• Granulering

Monitoring

4.0

Maskiner och utrustning
Kontrollteknologi
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Mätningsteknik
Online Viskosimeter VIS

 Bypass 
 Huvudsmältakanal
 Smältapump 
 Mätningskapilär
 Temperaturgivare

 Tryckgivare
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Gneuss Online Viskometer, VIS 
möjliggör kontinuerlig mätning  
av polymersmältans viskositet i  
en extruderingslinje i realtid.

Gneuss VIS är utrustad med en 
precisionssmältapump som pumpar 
a liten mängd material genom en 
definierad kapillärspalt. De två hög 
precisions smältatryckgivare mäter 
tryckskillnaden i kapillärspalten och 
en speciell programvara beräknar 
den dynamiska viskositeten ur detta 
värde. Viskositeten visas på displayen 
i realtid och kontrollsystemetkan ge 
en viskositetsberoendeanalog signal 
tillsammans med fritt valbara min/
max gränser. Vid bearbetning av 
hygroskopiska material (t.ex. PET) 
med MRS-extrudern (utan behov 
av förtorkning) erbjuder VIS en 
ytterligare funktion: på grund av MRS-
extruderns intensiva avgasningsförmåga 
återspeglas vakuumförändringar 
snabbt i förändringar i viskositeten hos 
smältan. Extruderns kontrollsystem 
för viskositet justerar automatiskt 
vakuumnivån på avgasningsdelen i  
MRS för att kompensera för 
variationer i viskositeten på grund av 
den varierande restfuktighetsnivån. 
Trots sådana variationer kan 
smältaviskositeten (och därför IV) 
bibehållas inom en smal bandbredd 
och på den nödvändiga nivån.

Höjd mm 1.065

Längd mm 490

Bredd mm 185

Teknisk data VIS

Funktion av online viskometer VIS
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Tryck- och temperatursensorer

Den kompletta egenproduktionen 
av Gneuss Mätningsteknik 
möjliggör snabb och flexibel 
produktion, catering för 
individuella kundkrav och 
garanterar kontinuerlig teknisk 
utveckling och omfattande 
support. 

Med Online Shop ger Gneuss alla 
kunder en plattform där de kan få 
information om mätteknologiprodukter 
när som helst. Valet, kommunikatio-
nen och inköpsprocessen är enkla att 
använda och erbjuder alla kunder den 
högsta servicenivån.

Gneuss smältatrycksensorer 
fungerar enligt den beprövade 
principen för töjningsmätningsteknik. 
Trycket överförs via ett kapillärsystem 
som fylls med olika media beroende 
på applikationen. Till exempel 
kvicksilverfritt med livsmedelskvalitet 
NTXTM eller med NaK för höga 
temperaturer.
En speciell membranteknologi 
garanterar en särskilt lång livslängd. 
G-beläggningen (non-stick beläggning) 
skyddar mot skador orsakade av 
stelnade plast smältor; den särskilt 
hårda GX-beläggningen skyddar också 
mot bortnötning.

Gneuss smältatemperaturgivare 
är idealiska för exakt mätning av 
mycket känslig media. Den keramiska 
isoleringen garanterar en direkt 
mätning av smältatemperaturen vid 
alla tidpunkter, oberoende av 
temperaturen hos de omgivande 
stålkomponenterna, såsom en 
skruvhylsa eller munstycke.

gneuss.com
Sensorer
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Nyckelfärdiga lösningar
Gneuss erbjuder nyckelfärdiga, 
anpassade lösningar för 
produktion och återvinning  
av skivor, fiber, granulat  
och spännband. 
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Termoformningsskivor

gneuss.com
Nyckelfärdiga lösningar

Exempel på en typisk 
termoformande arklinje

Doseringssystem

Gneuss Processing Unit GPU

Munstycke

Valsar
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Tjockleksmätare

Laminering

Ackumulator

Upprull
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 · Hög transparens och glans, låg gulhet
 · Hög seghet och stöttålig, låg sprödhet
 · Mycket bra termoformbarhet på grund av  

utmärkt molekylviktsfördelning
 · Mycket homogen distribuerande blandning,  

utmärkt smältahomogenitet
 · Letter of Non Objection (LNO) från FDA för upp till 

100% återvunnet innehåll, EFSA, direkt matkontakt  
för både monolager- och coextruderade skivor

 · Bearbetning av polymerer med låga smältpunkter 
som PETG och PE tillsammans med återvinning från 
2-lagersskivor PET/PETG och laminerat PET/PE-ark

 · Snabba materialförändringar, hög flexibilitet
 · Stora energibesparingar, låga utrymmeskrav,  

enkelt underhåll

Fördelar

1
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Gneuss skivextruderingslinjer är 
flexibla och kan användas med 
återvunnet material och/eller 
nytt material. Skivor tillverkat av 
återvunnet material är lämpligt 
för matkontaktapplikationer med 
FDA LNO.

Extruderingslinjer för skivor, baserade 
kring Gneuss Processing Unit (GPU), är i 
drift över hela världen inom tillverkning 
av PET-skivor för termoformning. 
Tillämpningarna sträcker sig från skivor 
i monolager med 100% flaskflingor 
från matkontaktapplikationer till 
vätskebelagda och laminerade skivor.
Typiska tillämpningar är 
genomströmningshastigheter från 
350 kg/h till 2000 kg/h, skivbredder 
upp till 2000 mm och skivtjocklekar 
mellan 0,15 och 2 mm.
  · Gravimetriska doserare för flera komponenter

 · Coextruering
 · Arklaminering
 · Beläggning för antiblock/antistatisk
 · Tjockleksmätning med valfri automatisk 

munstycksjustering av skivformen
 · Övervakningssystem för skivkvalitet
 · Stressanalysator
 · och mycket mera...

Tekniska alternativ
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Nyckelfärdiga lösningar
Spännband av polyester

Med Gneuss PET-bandlinjer, 
kan polyesterband med en hög 
draghållfasthet vara tillverkad 
från 100% återvunnet material. 

Till skillnad från konventionella 
torkningssystem som kräver 
omfattande torkning och kristallisering 
före extruderingen eller dubbla skruvar 
som inte erbjuder tillräcklig avgasning, 
har band tillverkat på MRS-extrudern 
likvärdiga egenskaper när det gäller 
draghållfasthet, sträckning och delning. 
Dessutom säkerställer det mycket 
effektiva vakuumavgasningssystemet 
hög renhet på smältan med ett 
betydligt lägre monomer- och 
oligomerinnehåll än med konventionell 
teknik, så att risken för bandbrott och 
defekter minskas kraftigt.

Fördelar

 · Homogen smälta även med återvunnet material  
med varierande kvalitet

 · Hög molekylvikt och smalt spridningsspektrum 
av molekylvikt - hög draghållfasthet även med 
flaskflingor av dålig kvalitet

 · Direkt bearbetning från 100 % återvunnet material  
i ett bearbetningssteg

 · Inget behov av förtorkning och / eller kristallisering
 · Inget behov av kyld doseringsmatare för 

polyolefin-tillsatser
 · Hög tillgänglighet till produktionslinje
 · Stora energibesparingar

 · Remsackumulator för byte
 · Automatisk rullbyte
 · Med och utan prägling/vaxbeläggning
 · Automatisk tryck

Tekniska alternativ

Exempel på en typisk 
bandproduktionslinje

Gneuss Process enhet GPU

Sträckenhet

Stabilisator

Upprullare
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Produktionslinjer för granulat

gneuss.com
Nyckelfärdiga lösningar

 · Brett spektrum av pelletsegenskaper som amorfa, 
kristalliserade eller högviskösa kristalliserade pellets 
kan väljas

 · Enhetliga, homogena pellets
 · Exakt viskositetsjustering anpassad till 

tillämpningskraven
 · Blandande och fördelande blandningsförmåga
 · Effektiv finfördelning av små partiklar
 · Dekontaminering av flyktiga ämnen, oljor och dofter
 · Letter of non Objection (LNO) från FDA, EFSA och lokal 

certifiering tillsammans med certifiering från stora 
globala varumärkesägare för direkt matkontakt

 · Hög transparens, låg gulhet
 · Stora energibesparingar

Fördelar

 · Undervattens-, undervattenssträng- eller trådspelletering
 · Direkt kristallisation
 · JUMP-reaktor för specifikt IV-boost
 · Kontinuerlig SSP med jämn in- och utgångskvalitet
 · Diskontinuerlig SSP med olika egenskaper

Tekniska alternativ

Gneuss granulatsystem 
producerar granulat av utmärkt 
kvalitet (som tillskrivs) till MRS-
extruderingsprocessen som redan 
är lämplig för behandling av 
livsmedelskontaktprodukter.

MRS-extrudern bearbetar otorkad 
polyester utan någon förbehandling 
direkt till pellets. Extrudern smälter 
försiktigt polymeren och extraherar 
flyktiga komponenterna såsom 
vatten, oljor och andra föroreningar 
från smältan. Polymersmältan 
blandas intensivt och noggrant 
i extruderns flerskruvsektion, 
så att den även med ett enkelt 
vakuumsystem dekontamineras för 
att uppfylla godkännandevärden 
för livsmedelskontakt. 
Viskositetsminskningen (IV) är minimal. 
Om en IV-boost krävs, kan detta 
uppnås med hjälp av vätskefas IV-
booster, JUMP eller med ett litet, kort 
uppehållstids polymerisationssystem 
i fast tillstånd.

Med den intensiva blandningen i 
multirotationssektionen införs tillsatser 
också homogent. Efter efterföljande 
pelletering kan den högkvalitativa 
pelletsen användas som ersättning för 
nytt material.
 Exempel på en typisk produktionslinje 

från flaska-till-flaska återvinning

Gneuss Processing Unit GPU

JUMP-reaktor (valfritt)

Undervattenssträng pelletering + torkning av pellets
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Nyckelfärdiga lösningar
Fiber & Filament

 · Dekontaminering av spinnolja, vatten och lukt
 · Stabil IV även vid bearbetning av material med 

varierande restfuktighetsnivåer
 · Kontrollerad minskning eller ökning av viskositeten, 

beroende på den utvalda återvinningsprocessen
 · Hög smältakvalitet även vid användning av 

lågkvalitativt fiberavfall
 · Direkt inmatning i huvudsmältaströmmen med  

bara några få automatiska steg
 · Stora energibesparingar

Fördelar

 · Glykolys
 · Hydrolys
 · IV-boost
 · Förkomprimering av fiberavfall
 · Granulering

Tekniska alternativ

Gneuss-extruderingslinjer är 
designade för tillverkning av hög-
kvalitativ fiber från flask-PET eller 
från fabriksfiberavfall med ett brett 
spektrum av olika viskositeter.

Till och med fiberavfall med hög 
fukthalt som är mycket förorenade 
med spinnoljor och andra föroreningar 
kan matas in i MRS. 

Tvåkomponent (kärna/mantel etc.) 
häftfibrer kan till exempel tillverkas 
med samma inmatningsmaterial och 
två olika vakuumnivåer på två MRS-
extrudrar för att leverera två smältor 
med olika viskositeter till spinnstrålen. 
Ytterligare tillämpningar för MRS-
extrudern inkluderar bearbetning av 
flaskflingor eller produktionsavfall till 
mattfiber (BCF), POY och nonwovens - 
också som tvåkomponentfibrer.
MRS-baserade extruderingssystem kan 
kombineras med alla typer av typiska 
nedströmsutrustningar för fiber.

Exempel: direkt spinnprocess

Gneuss Processing Unit GPU

Smältrör till spinnbalk

1

2

Exempel: pellets för vidare bearbetning

Shredder

Transportband med metalldetektorer

Komprimeringsenhet

Gneuss Processing Unit GPU

Granulering

1

2

3

4

5

1

2

1
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Avgasning och dekontamination

gneuss.com
Nyckelfärdiga lösningar

 · Extraktion av restvatten och monomer från 
polykarbonat (PC)

 · Monomerextraktion och avlägsnande av monostyren 
från akrylnitril butadien sampolymer (ABS) eller styren 
akrylnitril sampolymer (SAN)

 · Reduktion av utflöde (VOC/dimma) i slutprodukten,  
till exempel från fordons inre komponenter

 · tillverkad av polyacetal (POM), polypropylen (PP), 
akrylnitril-butadiensampolymer (ABS)

 · Införande av kemiska eller fysiska jäsmedel och/
eller andra komponenter i gasform för tillverkning av 
skummade produkter från polystyren (PS), polyeten 
(PE), polyester (PET) eller polypropylen (PP)

Ytterligare tillämpningar

MRS avgasnings-konceptet kan inte 
bara effektivt ta bort vattenånga 
från smältan; det är också ett 
effektivt system för avlägsnande 
av skadliga eller oönskade flyktiga 
ämnen från polymersmältan.

I många polymerisationsprocesser 
är det nödvändigt att avlägsna 
restmonomerer efter polymerisation.

Borttagning av kaprolaktam
I de flesta fall är produktion 
av Nylon (PA) en komplex och 
kostnadsintensiv process, under 
vilken restmonomerinnehållet på 
cirka 10 till 12 % tvättas ut med 
varmt, destillerat vatten och återförs 
till processen (extraktion med varmt 
vatten). Denna utvinningsprocess kan 
förenklas kraftigt med hjälp av MRS-
tekniken. Monomererna kan extraheras 
i smältafasen med MRS och sedan 
återföras direkt till processen.
Således kan direkta spinnprocesser 
realiseras som ekonomiskt är mycket 
intressanta för första gången.

PS-återvinning med FDA LNO
År 2018 erhöll MRS 
extruderingsteknologin ett FDA LNO 
för behandling av efter konsument 
polystyren till matkontaktprodukter. 
Polystyren efter konsumentavfall kan 
återprocesseras med Gneuss MRS-
extrudern till skivor för skummade och 
styva behållare i kontakt med mat.

PA-återvinning
Tungt förorenat polyamidavfall 
kan bearbetas till värdefulla 
sekundära råvaror med hjälp av MRS 
extruderingsteknologi. Till exempel 
slipade polyamidrester från gamla 
oljeledningar på djuphaven, som är 
kraftigt förorenade av olja på grund 
av decennier av användande. Ingen 
tidskrävande kemisk tvätt behövs innan 
bearbetning i extrudern.

PE/PP-återvinning
Med MRS-konceptet kan även kraftigt 
förorenade material återvinnas till 
luktfria produkter. Till exempel,
en tillverkare av bärväskor kunde öka 
andelen återvunnet material från LDPE-
livsmedelsförpackningsfilm från 15 % 
till 75 %, utan obehaglig lukt. MRS-
teknikens effektivitet visades också vid 
tillverkning av PP-återvunna föreningar 
för bilindustrin.

Prövningar med Fraunhofer Institute 
for Chemical Technology visade att 
beroende på det använda vakuumet 
extraherades mellan 80 % och 90 % 
av de flyktiga komponenterna från 
polymeren. 

Dekontaminering och upparbetning av 
livsmedelsförpackningar från blandat 
hushållsavfall som innehåller PP, PE och 
andra komponenter är också möjligt.
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Företag
Service & support

Ett dotterbolag i USA, filialer i Brasilien 
och Kina, en samarbetspartner i 
Japan och ett nätverk av kvalificerade 
representanter över hela världen. 
Gneuss är väl positionerat för att 
säkerställa utmärkt teknisk support, 
service med en snabb responstid 
kombinerad med snabba och effektiva 
leveranser av reservdelar.

Tekniskt centrum echnikum
Vårt bearbetningstekniska center 
tillhandahåller all behandlingsteknisk 
expertis och utrustningsförutsättningar 
för omfattande och detaljerade försök 
och demonstrationer av utrustning i
alla områden med 
polymersmältafiltrering, extrudering 
och avgasning.  Vi planerar individuellt 
varje testkörning tillsammans 
med kunden i detalj och försöken 
övervakas av vårt erfarna team av 
bearbetningstekniker. Du kan också dra 
nytta av Gneuss kvalitetsstandarder.

Service efter försäljning 
Fokus för vår kundservice är att ge 
våra kunder pålitlig och tillförlitlig 
support. Kompetent och erfaren 
personal finns tillgänglig över hela 
världen och teknisk rådgivning finns 
också tillgänglig dygnet runt via vår 
servicelinje.

Kunderna får tillgång till sitt 
individuella område i Gneuss 
serviceportal. Med detta verktyg 
kan kunden komma åt all relevant 
information om sin utrustning 
online när som helst.

Servicehotline
+ 49 700 463877 24

Med huvudkontor i Bad Oeynhausen, Tyskland, 
är Gneuss engagerad i påståendet „framfört i 
Tyskland“, men erbjuder service och support 
över hela världen. 

 · Produktdemonstrationer
 · Provproduktion för utvärdering
 · Försök för att bestämma den 

optimala specifikationen för 
utrustningen

 · Prövningar för 
kundutvecklingsprojekt

Exempel på försök

 · Snabba reaktionstider
 · Kompetent hjälp
 · 24-timmars servicetelefon
 · Internet-tjänstplattform för  

konstant åtkomst till:
 ·

Gneuss service & support

 · Bruksanvisningar
 · P&ID-scheman och andra 

relevanta ritningar
 · Servicefilmer
 · Explosionsteckningar för 

interaktiv identifiering av 
reservdelar för beställning

 · Reservdelar med förfrågningar 
med orderhistorik
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Standorte

Moderbolag

Gneuß Kunststofftechnik GmbH
Mönichhusen 42
32549 Bad Oeynhausen, Germany
Telefon: +49.5731.5307.0
Telefax: +49.5731.5307.77
gneuss@gneuss.com

Dotterbolag 

Gneuss, Inc.
10820-G Independence Pointe Parkway
Matthews, NC 28105, USA
Telefon: +1.704.841.7251
Telefax: +1.704.841.7254
gneuss.usa@gneuss.com

Försäljningskontor

ICEVA AB 
Plastgatan 15
SE-261 73 Häljarp, Sweden
Telefon: +46.418.449.050
info@iceva.se

Lokala återförsäljare:

gneuss.com

Gneuss service & support
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