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SERVOlap E 26 tam otomatik bir vatka taşıma sistemidir. Sistem, tamamen temassız bir işlemle penye hazırlık makinasından penye
makinasına toplamda sekiz vatka taşıyabilir. Ayrıca boş kasnaklar, penye hazırlık makinasına tamamen otomatik olarak taşınır. Bu
kapalı devre bir materyal akışını garanti eder. SERVOlap'i tam otomatik penye makinası ile birleştirme, penye tesisinin mutlak otonomi ile çalışmasına olanak verir. Böylece, personel maliyetlerinden tasarruf sağlanır ve aynı zamanda penye tesisinin randımanı artar.

EKONOMİ
• Tam otomatik vatka taşıma, kaynak kullanımını optimize ederken penye işleminin de randımanını artırır.
• SERVOlap E 26, operatörün müdahale etmesine gerek kalmadan vatka taşımanın güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlar. Bu personel maliyetlerini düşürür.
• SERVOlap E 26, tam otomatik penye makinaları için ideal bir tamamlayıcıdır.

KALİTE
• Vatkalar hassas ve güvenilir bir işlemle taşınır. Bu, sabit vatka ve tarama kalitesini garanti eder.

ESNEKLİK
• Vatka turnikeleri, işletmenin yerleşimi bakımından esneklik sağlar. Bu, makinaların işletme alanından tasarruf edilecek şekilde
yerleştirilebileceği anlamına gelir.
• Tek bir tesis kurulumuna en fazla dört penye hazırlık makinası ve 24 adet penye makinası bağlanabilir.
• Sistemin esnek ve gelişmiş tasarımı sayesinde tesis yapısı kolayca genişletilebilir.
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