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MontyCarrier
Nosič vypěňovacích forem

Mold carrier

Profesionální nosiče forem
vyráběné ve třech velikostech

Profesional mold carriers
produced in three sizes

Nosiče vypěňovacích forem slouží jako nosný prvek 
forem v produktové lince a taktéž pro přípravu forem 
při údržbě a přípravě k produkci. V produktové lince 
je použití nosiče nenahraditelné, jelikož zajišťuje jejich 
manipulaci.

Nosiče MontyCarrier vyrábíme ve třech velikostech pro 
uplatnění ve výrobě širokého portfolia vypěňovaných 
dílů.

Foam molding carriers serve as a support element for 
molds in the product line as well as for the preparation 
of molds for maintenance and preparation for 
production. In the product line, the use of a carrier is 
irreplaceable as it ensure its manipulation ability.

We produce MontyCarrier in three sizes for use in 
manufacturing a wide portfolio of foamed parts.

- Nosič forem pro výrobu malých  
  dílů

- Hlavové opěry, loketní opěry

- Molds carrier for small size
  parts

- Head restraints, arm rests

- nosič forem pro výrobu          
  středních dílů

- loketní opěry, jednoduché    
  sedáky a zádové opěry

- Molds carrier for medium size
  parts

- armrests, single seat cushions
  and backrests

- Nosič forem pro výrobu velkých  
  dílů

- Sedáky a zádové opěry

- Molds for large size parts

- Seat cushions and backrests

MontyCarrier S MontyCarrier M MontyCarrier L

MontyCarrier
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Potřebujete více informací? Need more information?

Klíčové vlastnosti Key features
Řízení

Tuhost

Přesnost

Životnost

Použití kvalitních komponentů

Control

Rigidity

Accuracy

Lifetime

Use of high quality components

Technická data Technical data
Varianta
Type
MontyCarrier S
MontyCarrier M
MontyCarrier L   

Rozměry
Dimensions
1116x1712x1282
1116x1712x1282
1116x1712x1282

Hmotnost
Weight 
cca. 330Kg  
cca. 565Kg
cca. 825Kg
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