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GÅR DU I TANKER OM AT ANSKAFFE EN ROBOT OG DISPENSERINGSLØSNING? 

DU HAR NU OGSÅ MULIGHED FOR AT LEJE HOS DIATOM A/S

Et udlejningssamarbejde med os indebærer, at du har  
mulighed for at teste det nyeste og mest effektive robot- 
og dispenseringsudstyr uden en større kapitalbinding. 

EFD’s 3-aksede EV5-robot og Preeflow by ViscoTecs 
Eco-PEN-mikrodispenser sikrer en automatiseret og 
højpræcis dosering af en-komponente medier. 

Lejeaftalen
Ved at leje udstyret undgår du den økonomiske byrde 
som ved et traditionelt køb. Når du lejer, betaler du en 
fast månedlig ydelse, samtidig med at du til hver en tid 
har mulighed for at købe udstyret og derved ikke ”spilde” 
dine lejekroner.   
Hvis du ikke ønsker at købe udstyret, kan du blot levere 
det tilbage ved endt lejeperiode. 

HAR DU SPØRGSMÅL?
Kontakt produktchef Michael Petersen på tlf. 3679 0003  
eller e-mail mp@diatom.dk.

DINE FORDELE VED AT LEJE
• Fleksibilitet – test udstyret inden en investering

• Komplet løsning inklusiv installation og oplæring

• Ingen unødig kapitalbinding i produktionsudstyr inden du 
ved, om løsningen fungerer til din produktion

• Fast lejeydelse gør planlægning og budgettering nemmere

•  Altid mulighed for at købe udstyret, så du ikke ”spilder” de 
brugte lejekroner

• Vi håndterer den løbende service på årlig basis

• Ingen bindingsperiode eller opsigelsesgebyr
 
Leje af EFD robot og Preeflow mikrodispenser
Med EFD’s EV5-robot og Preeflows Eco-PEN-mikrodispenser 
har du mulighed for at leje en gennemtestet og fleksibel løs-
ning på flere parametre. Da både robot og dispenser dækker 
et bredt område ift. størrelse og kapacitet, kan vi således 
tilbyde en optimeret løsning, der rammer dine behov bedst 
muligt.
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ECO-PEN FRA PREEFLOW BY VISCOTEC
Eco-PEN-serien er særligt velegnet til mikrodispensering 
– kort sagt applikationer der kræver høj præcision, gen-
tagelsesnøjagtighed og pålidelighed. Typiske applikationer 
er perledosering, forsegling, prikdosering, glob top og 
indstøbning af høj- og lavviskose en-komponente medier. 

EFD EV5-ROBOT
EV5-robotten er en 3-akset dispenseringsrobot med 
pencil-kamera og forhåndsvisning af dispenseringsbane på 
skærm. Robotten har et arbejdsområde på 500 x 500 mm, 
og dens 3D-bevægelsesstyring gør det let at programmere 
dispensering i prikker, linjer, cirkler, buer og sammensatte 
buer med en gentagelsesnøjagtighed på +/-0,02 mm.


