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Endereço

AZ AUTOMATION GmbH
Heldstraße 4
97753 Karlstadt

Telefone

0049 9353 90 90 349

Fax

0049 9353 90 90 370

INTERNET

www.az-glass-automation.eu

PESSOAS PARA CONTACTAR
Contact 1.

Departamento Department
International Sales
Phone: 0049 9353 90 90 349

PRODUTOS / MÁQUINAS
melting units for glass and basalt
electrically heated - gas heated - contactless melting process
flow control (electrically heated) at the melting tank for a constant control of the glass flow.
electrically heated platinum bushing by transformer and thyristor controller
plunger unit to control the glass flow and to close the outlet orifice
glass granulating machine / pelletting machine
sliver machine / skein fiber machine / yarn machine
supply and dosing device for filling a bushing with glass pellets
electrically heated bushing for the production of glass fibers
roving winder with yarn guidance
glass fiber cutting device
sizing applicator

Company Profile of AZ AUTOMATION GmbH
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
O material impresso endereço que você é autor e pertence à empresa ou ao seu terceiro Marketing Agency, e todos os direitos
reservados. Qualquer usuário que acessa esse material poderá fazê-lo apenas para seu próprio uso pessoal, bem como a utilização
desse material é de risco exclusivo do Utilizador. A redistribuição ou exploração comercial de material, tais endereço é expressamente
proibida. Sempre que tal material endereço é fornecido por um terceiro, cada utilizador concorda em observar e estar vinculado aos

powered by www.glassglobal.com

termos específicos de utilização aplicáveis a material notícia. Glass Global não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de
qualquer informação contida em qualquer endereço ou sites externos referidos no presente impresso. www.glassglobal.com - O Portal
Internacional para a Indústria do Vidro - Ogis GmbH
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