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Modüler ve Uyumlu
Yapacağınız uygulamaya özel  sizin 
için ideal tutkal uygulama sistemini 
bir araya getireceğiz. Bugün ve gele-
cekte.  Bunun nedeni, sistem bileşen-
lerinin birbirleriyle ve eski cihazlarla 
uyumlu olmasıdır. 

Güvenli Çalışma
Uygulama kafası, eritme cihazı ve 
ısıtmalı hortum üzerindeki CoolTouch 
yalıtım, personelinizi yanma yaralan-
malarına karşı korur. Otomatik dolum 
sistemi ile personel ve üretim güven-
liğini de artırırsınız. 

Green Gluing - Yeşil Tutkallama
Enerji verimli, yalıtılmış ekipmanlar 
daha az ısı kaybını garanti eder, tutkalı 
korur ve işletme maliyetlerinizi azaltır. 

Tam Maliyet Şeffaflığı
İsteğe bağlı kalite kontrolü ile tutkal 
uygulama konumunu  ve tutkal tü-
ketimini izleyebilirsiniz. Tanımlanmış 
tolerans aralığından sapmalarla ilgili 
gerçek zamanlı olarak bilgilendirilir ve 
zaman kaybetmeden müdahale ede-
bilirsiniz. 

Sizin İçin Buradayız
Tesisinizde aksama süresini en aza in-
dirmek için dünyanın her yerinde hızlı 
ve doğrudan yardım sağlıyoruz.

İkincil ambalajı verimli ve aynı zamanda sür-
dürülebilir şekilde tutkallamak ister misiniz? 
Robatech’in tutkal uygulama sistemleri e-tica-
rette yüksek talep gören ambalaj makineleri de 
dahil çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Hot-
melt tutkalları ekonomik bir şekilde uygularken 
ikincil ambalajı güvenilir bir şekilde tutkallama-
ya da devam ederler. 

Hat Sonu Paketlemede Esnek Yapıştırma
•  İstenilen ambalajda güvenli yapışma
•  Maksimum sistem kullanılabilirliği sayesinde 

üretimde artım
•  Sektörde en yüksek enerji tasarrufu

Dikiş modu ile Maliyetlerden Tasarruf Edin
•  Aralıklı nokta uygulaması ile %40’a varan 

tutkal tasarrufu sağlayın
•  Yüksek üretim hızları için hızlı geçiş döngüleri-

ne sahip elektromekanik uygulama kafaları

Dayanıklı ve Hassas
•  Hassas tutkal uygulaması ve güvenilir sistem 

bileşenleri sayesinde güvenilir yapışma
•  Yüksek proses güvenilirliği için dayanıklı 

ürünler

AVANTAJLARINIZ

•  Modüler sistem bileşeni tasarımları ve önceki 
modellerle uyumluluk. Böylece tutkal uy-
gulama sisteminiz ihtiyaçlarınızı tam olarak 
karşılar.

•  Personelin ve üretimin korunması: Uygulama 
kafası, eritme cihazı ve ısıtmalı hortumda  
CoolTouch yalıtım ve otomatik dolum sistemi

•  Kaynak tasarruflu üretim için enerji verimli 
ekipmanlar

•  Yüksek proses güvenilirliği ve isteğe bağlı 
kalite kontrolü sayesinde işletme maliyetleri 
denetiminiz  altında

•  Maksimum sistem kullanılabilirliği: Servis da-
nışma hattı, tüm dünyada yerel servis uzman-
ları, kolayca temin edilebilen yedek parçalar 

•  Kolay sistem entegrasyonu, çalışma ve izleme 
için Robatech Denetim Sistemi


