
ANNONCE

ARISTO SKÆREBORDE er i dag instal-
leret hos et bredt udvalg af industrielle 
kunder, såsom producenter af maskin-
pakninger, komposit-branchen, tæp-
peproducenter, producenter af mølle-
vinger, producenter af transportbånd, 
emballageproducenter, tekstilvirksom

heder, grafiske 
virksomheder og mange an-
dre steder, hvor de alle steder løser en 
bred vifte af skære og fræse-opgaver.

Bordene holder emnerne fast ved 
hjælp af vakuum, mens en bom med 
værktøjer arbejder på både x, y og z-
aksen. Bommen er pc-styret, men kan 
også styres manuelt med et joystick, 
hvis der for eksempel er behov for at 
skifte værktøj. Skærehovedet kan au-
tomatisk skifte mellem syv forskellige 
værktøjer og skære alle geometriske 
former ud. Afhængig af materiale kan 
der skæres op til 136 cm i sekundet på 
et Aristo skærebord.

– Rigtig mange opgaver kan med 
fordel flyttes fra manuel håndtering 

til et Aristo skære-
bord. Vi har solgt 
borde til virksom-
heder, der kunne gå 
fra at være 14 dage 
om en arbejdspro-
ces ved manuelt 
skærearbejde til en 
halv dag på et Aristo 

skærebord. 
Samtidig er præcisionen 
væsentlig større, siger direktør 
Peter Madsen:

– For eksempel kan der skæres eller 
udstanses meget præcist i transport-
bånd, hvor der er behov for at ind-
sætte kameraer eller anden form for 
detektering i båndet. Tæppeprodu-
center kan med 0,06 mm nøjagtighed 
skære figurer ud, og flere flyfabrikker 
benytter sig af Aristos præcise skære-
teknik, når det gælder tæpper til fly. På 
et Aristo skærebord kan der skæres op 
til 38 mm i tykkelsen uden at presse 
materialet sammen, hvilket giver en 
langt mere nøjagtig udskæring, end 
det er muligt manuelt. Som noget ret 
nyt kan vi tilbyde både at skære og 
forsegle i en arbejdsgang til brug ved 
udskæring af refleksfolie. 

Aristo skæreborde udmærker sig 
ved en høj grad af fleksibilitet. Bor-
dene fås i bredder fra 1,30 m til 5,20 

m, mens længden tilpasses 
individuelt. Et af de længste bor-

de, firmaet har kendskab til, er på 
12 m og leveret til en kinesisk sol-

celleproducent. Bordene kan med 
deres unikke modulopbygning, både 
indgå som stand-alone skæreborde 
eller indgå i eksisterende produktions-
linjer.

For PMH Systems handler det ikke 
kun om at kunne levere og servicere 
et kvalitetsprodukt, men lige så meget 
om gode kunderelationer og et højt 
serviceniveau.

– Vi vil hellere sælge 10 borde til én 
kunde end ét bord til 10 kunder, for-
klarer Peter Madsen og tilføjer, at PMH 
Systems faktisk er den forhandler, der 
sælger flest borde pr. kunde.

Men selvfølgelig er der plads til flere 
kunder hos den sjællandske virksom-
hed, og derfor glæder de sig til at vise 
alle interesserede prøver på, hvordan 
et Aristo skærebord klarer udskærin-
gen af forskellige materialer. Det sker 
på på stand J7382.

PMH Systems A/S for-
handler med stor succes 
tyske Aristo GmbH.’s store 
program af skæreborde i 
Danmark, Sverige og Nor-
ge, og god service er en 
del af forklaringen.

FAKTA

PMH Systems A/S sælger udstyr til virksomheder, der arbejder med løsninger 
inden for skilte-, banner- og udstillingsmarkedet. PMH Systems er hjemhørende i 
Ringsted, men sælger i hele Danmark samt i Norge og Sverige.

www.pmhsys.com

Lad os skære det ud i pap, 
gummi, komposit eller…

Rigtig mange opgaver kan med fordel flyttes fra 
manuel håndtering til et Aristo skærebord.


