
                               

 

 

 

 

 

 

Demark High Speed Preform Mold Specifications 

Hot Runner & Cold Half  

 



                               

 

  



                               

 

 معرفی :

 شرکت دمارک یک سیستم اجرایی کیفیت محور را در تمام مدت زمان فعالیتش اتخاذ کرده است.

 200به تعداد  "جموعاماز کشورهای آمریکا ، آلمان ، ژاپن و سوئیس  CNCیشرفته این شرکت در راستای نیل به اهداف کیفی خود ، اقدام به خرید ماشین االت پ

ت جایگزین برای برندهای کویته قالب بصور 30000دستگاه نموده است و به واسطه این سرمایه گذاری عظیم و راه اندازی کارخانه ای مجهز ، توانسته است بیش از 

 در سراسر دنیا تولید و ارائه نماید.را برای مشتریان خود و ..    Husky , MHT, Ottoمعروف دنیا شامل 

ساله مجموعه  30جربه تخصصین مجرب و و همه این مهم را مدیون مت یفرم ، خط تولید پریفرم و بطری میباشددر زمینه قالبهای پر ار حرفه ای یشرکتی بسدمارک 

 میباشد.کیفی و کمی همواره در حال ارتقا و رشد  کهنه است.دمارک خود را بعنوان برندی نوظهور در این صنعت معرفی نمود میزدر این 

 ریفرم به خدمت گرفت.این شرکت اولین کمپانی در چین است که تکنولوژی نیدل ولو را برای سیستم هات رانر قالبهای پ

تزریق پریفرم از برندهای بین  کویته را ارائه نماید.همچنین میتواند برای کلیه قالبهای 144دمارک میتوایند به مشتریان خود ماشین تزریق پریقرم بهمراه قالب تا 

 نیمه سری و هاترانر را تامین نماید.به مربوط  المللی و شرکتهای داخلی ، قطعات

 

 با تجهیزات پیشرفته ، تکنولوژی باالی ساخت و سیستم بازرسی کامل ، اطمینان از دقت باالی ساخت محصول را تضمین می کند.

 

 فنی قالبهای دمارک تقدیم میگردد.در ذیل مشخصات 

 

 

 

 



                               

 

Material & Brand of Mold: 

For main parts: 
1- Mold Base: 4cr13H  

2- Splitter Plate: European 2083 

3- Mold Core, Neck Ring, Cavities and other parts: ASSAB Sweden Brand 
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And for Hot Runner : 
 

1- Manifold Heater : PCT Brand from USA 

2- Cylinder : PCT Brand from USA 

3- Nozzle Housing : PCT Brand from USA 

4- Piston & Valve Stem: PCT Brand from USA 

5- Nozzle Heating Band: PCT Brand from USA 

6- Nozzle Tip: PCT Brand from USA 

7- Thermal Insulator: PCT Brand from USA 

8- Sealing : PCT Brand from USA 

 

 

 


