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Yüksek seviyede esneklikle
kompakt ve özel iplikler üretin

Tam otomatik vatka taşıma sistemi SERVOlap E 26
Vatka taşıma artık çok kolay, verimli ve esnek
SERVOlap E 26 tam otomatik bir vatka taşıma sistemidir. Sistem, tamamen temassız bir işlemle penye hazırlık makinesinden penye makinesine toplamda sekiz vatka taşıyabilir. Ayrıca boş tüpler, penye hazırlık makinesine tamamen otomatik olarak taşınır.
Böylece malzeme akışının kapalı olması sağlanır. SERVOlap’i tam otomatik penye makinesi ile bir araya getirmek, penye tesisinin
mutlak bir özerklik içinde işletilmesini sağlar. Böylece, personel maliyetlerinden tasarruf sağlanır ve aynı zamanda penye tesisinin randımanı artar.

EKONOMİ

KALİTE

ESNEKLİK

SERVOlap E 26 sayesinde %30’a kadar personel
tasarrufu

Temassız vatka taşıma sistemi yüksek vatka
kalitesini garanti eder

Esnek sistem yerleşimi – 24 adede kadar penye
makinası

• Tam otomatik vatka taşıma işlemi
kaynak kullanımını optimize ederken
penye işleminin de randımanını artırır.

• Vatkalar hassas ve güvenilir bir işlemle taşınır. Böylece pamuk ve penye
kalitesinin sürekliliği sağlanır.

• Vatka turnikeleri, fabrikanın düzeni konusunda esneklik sağlar. Bu,
makinelerin alandan tasarruf edilecek
şekilde kurulması anlamına gelir.

• SERVOlap E 26, operatörün müdahale
etmesine gerek kalmadan vatka taşımanın güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Böylece personel
maliyetleri düşer.

• Tek bir tesis kurulumuna en fazla dört
penye hazırlık makinesi ve 24 adet
penye makinesi bağlanabilir.
• Sistemin esnek ve gelişmiş tasarımı
sayesinde tesis yapısı kolayca genişletilebilir. Mevcut tesis kurulumları,
maksimum 100 m uzunluğa kadar
genişletilebilir.

• SERVOlap E 26, tam otomatik
penye makineleri için ideal bir
tamamlayıcıdır.
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