
Pektron is een prestigieuze marktleider in toonaangevende 
elektronische producten. Pektron’s klanten zijn wereldwijde merken 
in de e-auto-, off-highway- en highperformance-sportautomarkten. 
Het bedrijf schakelde ICS Cool Energy in om een snelle, stijlvolle en 
geïntegreerde oplossing voor temperatuurbeheersing te ontwerpen 
voor de nieuwe injectiegietinstallatie.

De Uitdaging

Kunststof, Rubber, Verpakkingen

ELEKTRONICA IN PERFECTE 
PRESENTATIE VOOR PEKTRON



De Oplossing

Het Resultaat

• 11x i-Temp ci 140t om aan de temperaturen van
140°C onder druk te voldoen

• Seriële interface en gietafvoer

• Aangepaste afwerking die past bij de nieuwe
Engel-gietmachines

Pektron breidde haar productiefaciliteiten uit door 
middel van een nieuwe fabriek. Naast het bieden 
van een efficiënte werkomgeving was een schone, 
moderne en toekomstgerichte showroom een van de 
eisen. Pektron’s nieuwe Engel-gietmachines werden in 
het groen afgewerkt. Binnen drie weken na bestelling 
leverde ICS Cool Energy machines in een perfect 
bijpassende kleur.

Giles Sutcliffe, Injection Mouldings Manager 
bij Pektron: “ICS Cool Energy gaf ons vanaf 
het begin het vertrouwen dat onze processen 
gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. We 
werken met temperatuurgevoelige materialen en 
gereedschapstemperaturen tot 140°C. Eventuele 
afwijkingen in temperaturen kunnen een grote invloed 
hebben op de productkwaliteit. En met minder dan 
perfect zijn wij nooit tevreden. Het was voor ons een 
enorme geruststelling om te werken met de bewezen 
en integere oplossingen van ICS Cool Energy.”
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WE MAKE IT WORK

We willen dat onze faciliteiten ons ethos van hoge precisietechniek 
weerspiegelen door schone, slimme werkplekken. Het feit dat de 
temperatuurregelaars passen bij de kleur van de Engel-machines en 
zo een aangename visuele uitstraling bieden, was perfect.

Giles Sutcliffe, Injection Mouldings Manager Pektron
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