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KRAIBURG TPE at T-PLAS 2017

KRAIBURG TPE Provides Added Value for Automotive
Interior Application
KRAIBURG TPE, the global competence leader in thermoplastic
elastomer compounds will be participating in T-PLAS 2017, the
International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries. This
exhibition will be held on 20-23th September 2017 at Bangkok
International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand and
KRAIBURG TPE will be located at booth P11, Hall 102.
A development project between an important OEM and the development
partner KRAIBURG TPE shows the importance of the body interior as a
distinctive feature of automotive design.

By using a special multi-component production technology, the Thermoplastic
Elastomers give the glove compartment cover a soft and pleasant texture. Inmold decoration of the TPE, which has a low Shore hardness, also
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compensates for areas of the component with different thicknesses. The
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application is produced in an innovative cube mold.
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Custom engineered to customer requirements
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The cooperation with an important OEM an outstanding example of how the
concept of custom engineered TPEs is practiced at KRAIBURG TPE. Sales,
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Applications Engineering and Development work together in specialized
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teams to offer a custom solution that is adapted to the specific customer
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requirement and processing method.
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About KRAIBURG TPE
KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) is a global manufacturer of
thermoplastic elastomers. From its beginning in 2001 as subsidiary of the
historical KRAIBURG Group founded in 1947, KRAIBURG TPE has
pioneered in TPE compounds, today being the competence leader in this
industry. With production sites in Germany, the US, and Malaysia the
company offers a broad range of compounds for applications in the
automotive, industrial, consumer, and for the strictly regulated medical
sectors. The established THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX®, and For Tec
E® product lines are processed by injection molding or extrusion and provide
numerous processing and product design advantages to manufacturers.
KRAIBURG TPE features innovative capabilities as well as true global
customer orientation, customized product solutions and reliable service. The
company is certified to ISO 50001 at its headquarters in Germany as well as
in Malaysia and holds ISO 9001 and ISO 14001 certifications at all global
sites. In 2016, KRAIBURG TPE, with over 550 worldwide employees,
generated sales of 167 million euros.
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KRAIBURG TPE มอบมูลค่ าเพิ่มสาหรับการนาไปใช้ งานภายในยานยนต์
KRAIBURG TPE ผู้นำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับโลกด้ ำนเทอร์ โมพลำสติกอีลำสโมเมอร์ จะเข้ ำร่วมงำน T-PLAS
2017 งำนแสดงสินค้ ำอุตสำหกรรมพลำสติกและยำงนำนำชำติ นิทรรศกำรนี ้จะจัดขึ ้นในวันที่ 20-23 กันยำยน พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำงนำ (BITEC) กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย และ KRAIBURG TPE
จะตังอยู
้ ท่ ี่บธู P11, ฮอลล์ 102

โครงกำรพัฒนำระหว่ำง OEM ที่สำคัญและ KRAIBURG TPE
ซึง่ เป็ นพันธมิตรด้ ำนกำรพัฒนำแสดงให้ เห็นถึงควำมสำคัญของกำรตกแต่งภำยในตัวถังรถยนต์ซงึ่ เป็ นจุดเด่นของกำรออกแบบยำนยน
ต์

เทอร์ โมพลำสติกอีลำสโมเมอร์ จะทำให้ ฝำครอบช่องเก็บของมีเนื ้อสัมผัสที่น่มุ นวลและน่ำพอใจ
ด้ วยกำรใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตหลำยองค์ประกอบชนิดพิเศษ
กระบวนกำรผลิตแบบใช้ ลวดลำยกรำฟิ กที่พิมพ์สกรี นบนแผ่นวัสดุแล้ วขึ ้นเป็ นรูปตำมแม่พิมพ์ของ TPE ที่มีควำมแข็งแบบ
Shore ต่ำ นอกจำกนี ้ยังช่วยชดเชยพื ้นที่ของส่วนประกอบที่มีควำมหนำต่ำงกันอีกด้ วย
กำรนำไปใช้ งำนนี ้ถูกผลิตขึ ้นในแบบหล่อรูปลูกบำศก์ที่ปรับปรุงใหม่

ออกแบบตามความต้ องการของลูกค้ า
ควำมร่วมมือกับ OEM ที่สำคัญเป็ นตัวอย่ำงที่โดดเด่นของแนวคิดด้ ำนกำรออกแบบ TPEs
ตำมคำสัง่ ของลูกค้ ำที่ดำเนินกำรโดย KRAIBURG TPE ฝ่ ำยขำย วิศวกรรมประยุกต์
และฝ่ ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงำนร่วมกันในทีมเฉพำะเพื่อนำเสนอวิธีกำรแก้ ปัญหำแบบกำหนดเองที่ปรับให้ เหมำะสมกับควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำและวิธีกำรขึ ้นรูปเฉพำะ
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เกี่ยวกับ KRAIBURG TPE
KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) เป็ นผู้ผลิตเทอร์ โมพลำสติกอิลำสโทเมอร์ ระดับโลก
นับตังแต่
้ ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2544 KRAIBURG TPE เป็ นบริ ษัทในเครื อของ KRAIBURG Group
ตำมประวัติศำสตร์ ซงึ่ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 โดย KRAIBURG TPE ได้ บุกเบิกธุรกิจสำรประกอบ TPE
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ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นผู้นำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในอุตสำหกรรมนี ้ เนื่องด้ วยโรงงำนกำรผลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริ กำ
และมำเลเซีย ทำให้ บริ ษัทสำมำรถเสนอสำรประกอบสำหรับกำรใช้ งำนได้ หลำกหลำยทังในด้
้ ำนยำนยนต์ อุตสำหกรรม
ผู้บริ โภคและในส่วนทำงกำรแพทย์ที่มีกำรควบคุมอย่ำงเคร่งครัด สำยผลิตภัณฑ์ THERMOLAST®, COPEC®,
HIPEX® และ For Tec E® ที่สร้ ำงขึ ้นจะดำเนินกำรโดยกำรฉีดขึ ้นรูปหรื อกำรอัดขึ ้นรูป
อีกทังยั
้ งมีข้อดีในกำรขึ ้นรูปและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตได้ นำนัปกำร KRAIBURG TPE
ทำให้ เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรทำนวัตกรรมเช่นเดียวกับกำรให้ ควำมสำคัญกับลูกค้ ำทัว่ โลกอย่ำงแท้ จริ ง
กำรแก้ ไขปั ญหำผลิตภัณฑ์ตำมคำสัง่ ของลูกค้ ำ และกำรบริ กำรที่น่ำเชื่อถือ บริ ษัทได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 50001 ณ
สำนักงำนใหญ่ในประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกับในประเทศมำเลเซีย และได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 และ ISO
14001 ณ โรงงำนทัว่ โลก บริ ษัท KRAIBURG TPE มีพนักงำนทัว่ โลกกว่ำ 550 คน
และสร้ ำงรำยได้ จำกกำรขำยมูลค่ำ 167 ล้ ำนยูโรในปี พ.ศ. 2559

