
SERVIFORM  Hal 10 B40

ECO2.0, ECO-Plus en ECO-Giant zijn de 
opvolgers van de Ecologica en de Unica EVO. 
Naast de doorontwikkelde buigtechniek, met 
nog meer buigvrijheid,  zijn van de Unica 
ook de cartridges en de tooling aangepast.  
De ECO-Plus en ECO-Giant knippen de 
lijn af na het buigen. Op rotatief gebied 
introduceren we de ROTANEXT, de opvolger 
van de ROTAX-Plus. Op het gebied van 
frezen van stansrilplaten, pertinax, pregen 
en rubber snijden presenteren we de MILLA-
Plus en de RUBBA.

CITO  Hal 10 E59 

Sosform is partner van Cito voor het 
voeren van drie van haar productgroepen:  
 
BoxLine: introductie van de nieuwe Ultimate 
riltoestelstrip voor de extra lange runs en 
nieuwe scharen voor het afkorten van de 
riltoestelstrips. 
FormLine: introductie van de zelfklevende 
Easyfix profielrubbers. 
ProcessLine: meet en test gereedschappen 
voor kwaliteit en afwerken van karton. 

PENTABOX  Hal 10 E58

Als eerste producent van rotatieve schalen 
introducteert Pentabox FSC goedgekeurde 
roterende stansschalen volgens het nieuwe 
“Prime” concept. Een nieuwe productie 
methode welke zorgt voor de kleinst 
mogelijke toleranties.

MARTIN MILLER  Hal 10 A47

In de afgelopen twee jaar is het martaandeel 
van Martin Miller snijlijnen enorm gegroeid. 
“Zowel in de Benelux als in de rest van de 
wereld”. Door toepassing van de Plasma 
Harding blijven deze lijnen uniek. Ook de 
“scherp” geprijsde speciale lijnen (rillijnen, 
perforaties, snijrillijnen, etc.) vinden steeds 
meer hun weg naar de stansvormenmaker.

BOXPLAN  Hal 10 B50

Sinds de oprichting van Meurer al een 
toonaangevend bedrijf voor ontwikkelingen 
in de stansindustrie. In de afgelopen jaren 
hebben we succesvol BlankFix- en Flexrack 
systemen geïnstalleerd. Ook de Boxramp- en 
Sheetliftproducten beginnen steeds meer 
een standaard te worden in de stansindustrie.
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HAL 10 OPENINGSTIJDEN

van 31 mei tot en met 10 juni 2016
Maandag - vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag - zondag 10.00 - 17.00 uur

ADRES
D-40474 Düsseldorf, Am Staad 

Sosform Drupa phone
+31 (0)6 537 159 89

Contact kantoor
  +31 (0)13 463 84 84
  sales@sosform.com


www.facebook.com/sosform

Het laatste nieuws over 
Drupa 2016 vind je op 
onze facebookpagina!

Experience  
our sharpness


