
POLYMAX ™ LASEROWY ANALIZATOR PLASTIKÓW

Błędnie zidentyfikowane tworzywa sztuczne powodują 

zwiększenie kosztów i utratę reputacji twojej firmy? Wybierz 

laserowy analizator tworzyw PolyMax i dokonuj identyfikacji 

rzetelnie. Teraz możesz mierzyć jasne i ciemne tworzywa 

z wysoką dokładnością na każdym etapie procesu recyklingu. 



SPECYFIKACJA

+   Fabryczna biblioteka   

tworzyw 45+ ; możliwość 

samodzielnego rozbudowania

+   25cm (L) x 10cm (W) x 30cm(H)

+   2.2 kg

+   praca w zakresie 0˚C do 35˚C  

+   Czas pracy na baterii 4+ godziny

+   w zestawie 2 akumulatory  

+   Zasilacz AC w zestawie

+   Wzmocniona walizka transportowa

+   roczna gwarancja producentay

PEWNA IDENTYFIKACJA, PEWNE BENEFITY

+ Polichlorek winylu  (PVC)  +  Poliwęglany (PC)  +  Polipropylen (PP)

+ Polietylen  (PE)  +  Polistyren (PS)  +  Nylon 
 - PET (E) - HDPE  - EPS - ABS  - Nylon 6

 - PET (G) - LDPE  - HIPS - SAN  - Nylon 6.6

 - PET (A)      - Nylon 12

      

TAK PROSTY, ŻE KAŻDY MOŻE GO OBSŁUGIWAĆ

OFICJALNA DOKUMENTACJA MATERIAŁU 

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

KIEDY LICZĄ SIĘ PROFITY, 
ZAUFAJ NAUCE A NIE NOSOWI

IDENTYFIKACJA TWORZYW 
W KAŻDEJ FORMIE

+  Rolki +  Belki +  Płatki

+  Arkusze +  Krajanki +  Dywany

+  Butelki +  Peletki  +  Oczyszczony

Nie pozwól, aby jakość twojego produktu zależała od zapalniczki. Laserowy analizator 

plastików PolyMax nie zgaduje. Generuje specyficzne i dokładne wyniki stosując 

technologię do tej pory wykorzystywaną tylko przez laboratoria. To podręczne 

urządzenie sprawi, że identyfikacja tworzyw będzie szybka i dokładna.

Nie pozwól, aby błędne identyfikacje spowodowały, że twoja firma straci wiarygodność. 
Polymax posiada gotową bibliotekę ponad 45 tworzyw, która pozwoli na szybką 
identyfikację jasnych jak i ciemnych tworzyw z grup i podgrup jak:

Dodatkowo, w łatwy sposób można stworzyć własną bibliotekę i szybko 
identyfikować materiały nietypowe, często pojawiające się w na etapie produkcji 
czy recyklingu

Masz możliwość stosowania laboratoryjnej techniki analitycznej bez 
konieczności posiadania laboratorium. Każdy pracownik z powodzeniem może 
się posługiwać aparatem PolyMax

Udowodnij jakość i autentyczność materiału dzięki fotografiom i dokumentacji 
opatrzonej datą i godziną badania. Wszystko to jest możliwe dzięki wbudowanemu 
oprogramowaniu do tworzenia raportów oraz kamerze. 

Laserowy analizator plastików PolyMax pozwala na wyeliminowanie 
niezadowolenia klientów i potencjalnej odpowiedzialności prawnej za narażanie 
pracowników na wdychanie toksycznych oparów ze spalanych tworzyw.

Umów się na bezpłatny pokaz 
działania urządzenia:
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