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GASVEER VULAUTOMAAT

TECHNI-FILL GASVEER VULLER 
Techni-Fill© is een machine waarmee gasveren automatisch en zeer 
nauwkeurig gevuld kunnen worden. De benodigde stikstofdruk (max. 
180 bar) wordt door de installatie berekend. De informatie over de 
gasveer kan bijvoorbeeld door middel van een barcode worden inge-
lezen. De machine selecteert vervolgens de juiste fitting, waarna u de 
gasveer monteert. Deze wordt automatisch op de juiste druk gebracht. 
 
Met Techni-Fill kunt u zowel trek- als duwveren vullen. Veerdiameters van 12 tot 63 
mm kunnen zonder tijdverlies door elkaar worden gevuld. In de machine is plaats 
voor 10 klantspecifieke adapters. Het automatisch wisselen tussen de adapters duurt 
gemiddeld 2 seconden. Door een geavanceerde constructie is het mogelijk om de 
begindruk van een gasveer te bepalen, maar ook om een te hoog opgevulde gasveer 
leeg te laten. Van iedere gasveervulling worden alle gegevens in een database vast-
gelegd (optioneel). Het traceren van de gegevens van een bepaalde gasveer wordt 
hierdoor zeer eenvoudig. 

 
Techni-Fill wordt volledig in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor zijn 
wij in staat om de machine aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt hierbij 
denken aan koppeling aan uw eigen databases, RFID, omgevingstemperatuur correc-
tie, Track & Trace van elke afzonderlijke gasveer. Door het automatiseren van uw gasveer 
vulproces met Techni-Fill bespaart u heel veel kostbare tijd en geld. Uw klanten zullen 
uitermate tevreden zijn door de zeer nauwkeurige vulling van de gasveren.

Alle voordelen:

• Automatisch vullen van gasveren

• Stikstofdruk wordt automatisch uitgerekend 

• Vullen van zowel trek- als duwveren

• 10 uitwisselbare adapters

• Veerdiameters van 12 - 63 mm kunnen door elkaar gevuld worden

• Mogelijkheid om te hoog opgevulde gasveren leeg te laten

• Database met gegevens van elke gasveervulling (optioneel)
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