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WITTMANN och FarragTech
nu under ett tak
WITTMANN Group tar över det Österrikiska företaget FarragTech,
baserat i Wolfurt i Vorarlberg regionen.

Från vänster till höger: Erhard Fux, WITTMANN Material Handling Department Manager,
Aaron Farrag, Product Manager Compressed Air Drying and Mold Cooling,
Michael Wittmann, WITTMANN Managing Director.

I mer än 25 år har FarragTech GmbH varit aktiva när det gäller utveckling av tillbehör
inom plastindustrin, med hudvudfokus på produkter inom tryckluftstorkar för
plastgranulat. Som uppfinnare av tryckluftstorkar så väl som intern
tryckluftskylning av formar för formblåsningsprocesser, har FarragTech utan tvivel
satt riktmärket när det kommer till att använda sig av fördelarna som kommer med
dessa tekniker. Ett annat fokus för företagets produktutveckling ligger inom skydd
mot kondensvatten för kylda formar, där har FarragTech skapat en exeptionellt
energi- och kostnadseffektiv lösning.
Nu integreras hela FarragTechs produktutbud och personal i WITTMANN Group,
vilket ger dem direkt tillgång till hela WITTMANN Groups know-how när det gäller
produktutveckling och det internationella säljnätverket. Utvecklingen av FarragTechs

produkter från alla tre sektorer kommer att drivas ytterligare framåt, och det är
planerat att sömlöst integrera deras produkter in i det öppna konceptet för
WITTMANN’s 4.0 teknologi.
Företagets tidigare ägare, Aaron Farrag, går in som produktansvarig för
tryckluftstorkar och tryckluftskylning, och kommer att integrera denna produktlinje in i
WITTMANN Group. WITTMANN’s Managing Director Michael Wittmann ser fram
emot det kommande samarbetet: “Vi ger vårt allra varmaste välkomnande till hela
FarragTech’s team. Med torkar för mindre materialkvantiteter från FarragTech,
fyller vi luckan i vår produktportfölj. Vår internationella närvaro – kombinerat med
fördelarna av dessa tekniskt framstående produkter – utlovar en enorm
tillväxtpotential, inom detta för oss nya produktsegment.”

-----------------------------WITTMANN-koncernen är världsledande inom tillverkning av formsprutmaskiner, robotar och
kringutrustning för plastindustrin. Wittmannn-koncernen har huvudkontor i Wien / Österrike. Den
består av två huvudavdelningar, WITTMANN BATTENFELD och WITTMANN, som driver 8
produktionsanläggningar i 5 länder, inklusive 34 direkta dotterkontor på alla större plastmarknader runt
om i världen.
Battenfeld Sverige AB är representant för WITTMANN BATTENFELD i Sverige och Norge. Vi har varit
kvalitetsleverantör till plast- och gummiindustrin sedan 1978.
Vårt sortiment idag består bland annat av formsprutor och robotsystem från Wittmann Battenfeld,
extruders från Battenfeld-Cincinnati, gummi-bearbetningsmaskiner från Maplan, återvinningsmaskiner
från NGR och Herbold Meckesheim samt formblåsningsmaskiner från Kautex Maschinenbau GmbH.
Vi har också ett rikt utbud av kringutrustning och bearbetningsmaskiner med allt från gripdon och
tempereringsaggregat till ultraljudssvetsar och kylsystem.
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