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Konveyör teknolojisi

Bakla Zincirli Konveyörler

AKRAS MAKİNA adıyla kurulan firmamız; dolum makinaları,
etiket makinaları, kapak kapama makinaları, konveyör sistemleri,
otomasyon ve özel uygulamalar konusunda sektördeki faaliyetlerini
başarı ile sürdürmektedir.
Müşterilerine her zaman en iyi teknolojik niteliklere sahip en kaliteli
hizmeti sunmayı amaç edinmiştir.
Şirketimizin yapmış olduğu; makineler ve otomasyon sistemleri,
üretim ortamındaki verim ve kaliteyi istenilen proses şartlarını
sağlayacak şekilde konusunda uzman ve tecrübeli ekiplerimiz
tarafından üretilmektedir.

Firma olarak felsefemiz
Güvenilir ve sürekli hizmet etmek
Yeniliki çözümler üretmek
Satış ve teslim sonrası servis ve bakım hizmetleri ile sürekli destek sunmak
Gelişmiş teknolojileri kullanmak
Optimum çözüm önerileri ile ekonomik ve kaliteli hizmet sunmak
İyi planlama ve zaman yönetimi uygulayarak gecikmemek
Eleştiri ve önerilere açık olmak

Her türlü kutulu, ambalajlı ürün taşımaya
uygun acetal veya inox baklalı zincirler veya
hasır bantlar ile yapılan konveyörlerdir.
Konveyör şaşeleri alüminyum veya
elektrostatik toz boyalı çelik konstrüksiyonlu
ve inox malzemeden yapılmaktadır.

Spiral Konveyörler
Kavanozdan, tepsiye, şişeden, kutuya, ambalajlı
ya da ambalajsız çok çeşitli ürünlerin
taşınmasında; soğuk hava depoları, ekmek
soğutma, dondurma ve şok dondurma sistemlerinde ürünlerin yukarı veya aşağı katlara
taşınması amaçlı paketleme hatlarında
durmaksızın 7/24 çalışmaktadır.

Slat Konveyörler
Her türlü kutulu, ambalajlı ürün taşımaya
uygun aceta veya inox baklalı zincirler veya
hasır bantlar ile yapılan konveyörlerdir.
Konveyör şaseleri alüminyum veya
elektrostatik toz boyalı çelik konstrüksiyonlu
ve inox malzemeden yapılmaktadır.

Teleskobik Konveyörler
Bantlı veya rulolu tipte sabit uzanımlı ve
teleskobik olarak uzayarak kamyon, tır gibi
taşıma araçlarının içine malzemelerin kolay
bir şekilde boşaltma ve yükleme yapılmasına
olanak veren konveyörlerdir.

Mermer sektöründe kullanılan tünel fırın sistemleri
Mobilya sektöründe kullanılan paket sunta kaldırma lifti
Gıda sektöründe soğutma ve dondurma
amaçlı kullanılan spiral konveyörler

Bakliyat sektöründe kullanılan
elevatör konveyörler
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Konveyör: Bir mesafe aralığında malzeme taşınması ve iletilmesi için kullanılır.

Konveyör kullanımının avantajları
Ürünlerin belirlenen mesafeler arasına kolay taşınması
İş gücünden tasarruf
Güvenlik sistemleri sayesinde işgüvenliğinin sağlanması
ihtiyaca yönelik tasarım imkanı

Kullanım alanları

Tahrikli Konveyörler
Tahriksiz Konveyörler
Konveyörler özellikle taşınması zor maddelerin hızlı ve
kolay taşınmasını sağlamaktadır. Gelişen teknoloji ile
birlikte Akras Makina olarak konveyör sistemlerinde
farklı olarak konveyör otomasyonları, özel konveyör
uygulamaları ve projelendirme ile müşterilerimize
işlerinde optimum faydayı sağlıyoruz. Kullanım alanlarına göre konveyör çeşitleri mevcuttur.

Elektronik
Gıda
Havacılık
İlaç-Kimya
Lojistik
Otomotiv
Tarım
Tekstil
Mobilya
Mermer

Kenar bantlama makinası uzatma konveyörleri

Yükleme, boşaltma konveyörleri

İnkjet kodlama konveyörleri
Hidrolik liftler
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Bantlı Konveyörler

Zincirli Konveyörler
Paletli veya kolilenmiş yük taşımaya uygun
alüminyum veya elektrostatik toz boyalı
çelik konstrüksiyonlu olarak imal edilmiş
konveyörlerdir.

Her türlü kutulu, dökme, ambalajlı ürün
taşımaya uygun genel amaçlı konveyörlerdir.Bantlar pvc, poliüretan, teflon, konveyör
şaseleri alüminyum veya elektrostatik
boyalı çelik konstrüksiyonlu olarak yapılmaktadır.

Tel Bantlı Konveyörler

Rulolu Konveyörler
Her türlü kutulu, ambalajlı ürünlerin
taşımasına uygun galvanize, kauçuk veya
pvc kaplı, tahrikli, tahriksiz konveyörlerdir.
Aliminyum veya elektrostatik toz boyalı
çelik konstrüksiyonlu olarak yapılmaktadır.

Isı gereksinimi olan yerlerde hasır tel bantlar
kullanılmaktadır. Sıcak hava fırınları ve sıcak
hava tünellerinde alüminyum veya elektrostatik toz boyalı çelik konstrüksiyonlu
olarak yapılmaktadır.

Ürün yelpazesi
Zincirli Konveyörler
Rulolu Konveyörler

Özel Konveyör ihmalatı
Elevatör Konveyörler

Bantlı Konveyörler

Modüler Bantlı Konveyörler
Yükleme Konveyörleri
Spiral Konveyörler
Palet Taşıma Konveyörleri

Kauçuk Bantlı Konveyörler
Bakla Zincirli Konveyörler
Slat Konveyörler
Flex Konveyörler
Teleskobik Konveyörler
Tel Bantlı Konveyörler

Palet taşıma, aktarma konveyörleri

Tünel Fırın Sistemleri
Sıvı Dolum Makinası
Etiketleme Makinası

Hizmetler;
-Özel makina imalatı
-Konveyör ve makina
bakım onarım hizmetleri

Aşağı ve yukarı hareketli
yükleme konveyörleri

Lojistik ve kargo taşımacılığında kullanılan
ayırma ve aktarma rulolu konveyörler

Helezon Konveyörler
İnkjet Konveyörler

Kapak Kapatma Makinası
Hidrolik Lift Sistemleri
Kenar Bantlama Makinası
Uzatma Konveyörleri

Tel bantli konveyörler

Hazneli elevatör konveyörler

zaman üretiyoruz
SODQOÕ\RUX]
dizayn ediyoruz
JYHQVD÷OÕ\RUX]

www.akrasmakina.com
www.akrasmakina.com
B.O.S.B. Birlik Sanayi Sitesi
3. Cadde No:111
Beylikdüzü/İSTANBUL
Tel: +90 212 875 83 05
GSM: 0532 385 36 95
Mail : info@akrasmakina.com
Web : www.akrasmakina.com

.RQYH\|UWHNQRORMLVLQGHNDOLWH\HYHGHYDPOÕOÕ÷DGD\DOÕ
projelendirmeden saha kurulumuna kadar anahtar teslim
çözümler sunuyoruz.

