HİZMET
YELPAZESİ
Verimli plastik işleme
„Made by ARBURG“

REHBER
Teknik, Know-how, Servis - sizin
için daima en iyisini yapıyoruz!
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İddiamız: Sizin teknoloji ve sistem
ortağınızız! Her açıdan. İster enjeksiyon kalıplama isterse endüstriyel
katkılı üretim. İster tek bir makine
isterse yüksek otomasyonlu anahtar
teslimi tesis. İster proses kontrolü
isterse kapsamlı dijital veri yönetimi - buluta kadar. Hangi sektörde
hangi yöntemle çalıştığınız veya
hangi parçaları hangi sayıda üretmek istediğiniz fark etmez. Modüler ürün portföyümüzde her türlü
talebiniz için uygun çözüm var.
Verimli plastik işlemeniz için her
şeyi sağlıyoruz.
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Geniş yelpaze: Size, 125 ve
6.500 kN kapama kuvvetine
sahip makineler sunuyoruz.

TÜM ENJEKSIYON TEKNIĞININ
ÖLÇÜSÜ: ALLROUNDER
// ALLROUNDER makinelerimize neden güvenmelisiniz? Çünkü enjeksiyon
tekniği açısından alabileceğinizin en iyisidir. Küçükten büyüğe.Klasik yapıdan dikeye. Performans varyantından hızlıya. Sürekli standartlaştırılmış
giriş seviyesi modelinden özelleştirilmiş yönteme özgü makinelere. Ürün
portföyümüz ihtiyaçlarınıza odaklanmıştır. Seçim sizin: Tam olarak
istediğiniz gibi!
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„Made by ARBURG – Made in Germany“:
bu kalite standardını sürekli olarak
uyguluyoruz.

Sezgisel ve akıllı: Makine
kontrollerimiz işinizin
çoğunu yapıyor!

Son derece uyumlu: Sıkıştırma boyutları,
silindir modülleri ve işletim felsefesi tüm
yapı serilerimizde aynıdır.
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KÂR ODAKLI:
ELEKTRIKLI ALLROUNDER
// Güçlü ve aynı zamanda düşük maliyetli: elektrikli makinelerimiz mükemmel
kademeli tasarımla tüm uygulamalarınıza uyar. GOLDEN ELECTRIC uygun fiyatlı
standart başlangıç seviyesi modelimizdir. Donanımla ilgili daha yüksek talepler ve
daha zorlu imalat işleri için A-Üretim serimiz, size ihtiyacınız olan özellikleri sunar.
Sektördeki en kapsamlı tekliflerden birini kullanarak elektrikli ALLROUNDER cihazınızı seçin.
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İlave bilgiler:
Elektrikli ALLROUNDER broşürü

Hız

Hassasiyet

Emisyon azaltımı

Enjeksiyon, dozajlama ve enjeksi-

Direkt etkiyen mil dişlileri mekanik

Sıvı soğutmalı tahrikler hava türbü-

yon kalıbının açılması ve kapatılması

olarak sağlam mekanizma aksanı ve

lansı olmadan sessizce çalışır ve çevre

standart olarak GOLDEN ELECTRIC

dinamik hareketler sağlar. Servo elekt-

emisyonlarını azaltır. Çıkıştan yayılan

ve A-Üretim serisi ile standart olarak

rikli tahriklerin tümüne özgü yerleştirme

tozların olumsuz etkisini, kapalı tahrik-

servo-elektrik tahriklidir; ayrıca daima

hassasiyeti üst düzey tekrar üretilebilirlik

ler ve mil sistemleri önler. Temiz üretim

tamamen bağımsızdır. Yüksek ivmelerin

ve parça kalitesini mümkün kılar.

çevrelerinde kullanım için mükemmel

ve hızların yanı sıra eş zamanlı hareket-

koşullar.

lere, hızlı döngülere izin verir.

Enerji verimliliği

Kalite

Diz kolu-kapama birimi, servo elektrikli

Süreçte çok az değişkenlik gösteren

mekanizmaların yüksek etki derecesi ve

makinelerin yüksek güvenilirliği birçok

fren enerjisinin geri beslemesi, yüksek

teknik detay ile sağlanır. Buna, örneğin

enerji veriminin temelini oluşturur. Enerji

motorların soğutma devresi ve kısa

gereksinimi yüzde 50’ye kadar iner.

çevrim süreleri ile uzun ütüleme fazları
için konvertörler de dahildir.

Ödün vermeyen yüksek kaliteli teknik: Servo motorlar genellikle
sıvı soğutmalıdır.

Standart hidroliklere göre

50 %
ENERJİ
TASARRUFU

Kolon aralıkları:

270 - 1120 mm

Kapama kuvvetleri:

350 - 6.500 kN

Enjeksiyon üniteleri:

5 - 2100
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Amiral gemisi ALLROUNDER 1120 H: Estetik
ve son derece fonksiyonel tasarımını diğer
makinelere de başarılı bir şekilde uyguluyoruz.

Kolon aralıkları:

270 - 1120 mm

Kapama kuvvetleri:

350 - 6.500 kN

Enjeksiyon üniteleri:

YÜKSEK PERFORMANS:
HIBRIT ALLROUNDER
// Teknik seri üretimde yüksek performans arıyorsanız, hibrit ALLROUNDER ürünlerimizle çalışmanız gerekir. Çünkü HIDRIVE, modüler ürün yelpazemizin en iyisini sizin
için bir yapı serisinde bir araya getiriyor: elektriğin hızı ve hassasiyeti, hidrolik güç
ve dinamiklerle birleşiyor. Üretiminiz için güvenilir, yüksek verimli ve aynı zamanda
enerji verimli. Her gün. 24 saat. Her saat.Y

i
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İlave bilgiler:
Hibrit ALLROUNDER broşürü

\\

70 - 7000

MODÜLERLIĞIMIZLE, BIRIM
FIYATLARINIZ KONTROL ALTINDA.
Üretim performansı

Çevrim zamanını düşürme

Hibrit ALLROUNDER çözümlerinin

Eş zamanlı hareketlerin, servo elekt-

makine konsepti özellikle yüksek üretim

rikli kapama ünitelerinin son derece

performansına yönelik hazırlanmıştır.

kısa kuru çalışma süreleri ile kombine

ALLROUNDER A’nın servo elektrikli

edilmesi hızlı çevrimler elde edilmesini

kapama üniteleri ve hidrolik akümülatör

sağlar. Ayrıca kalıbın sürüş hareketi sıra-

tekniğine sahip büyük boyutlu enjek-

sında “kilitlemeyle birlikte enjeksiyon”

siyon ünitelerini bir araya getirir. Tüm

veya çevrimi aşan dozajlama gibi özel

hareket eksenleri birbirinden tamamen

donanımlar da eklenir.

bağımsız çalışır.

Enerji optimizasyonu

Dinamik
Servo-elektrikli makasın yanı sıra hidrolik

Alet hareketi ve dozajlama için servo

akümülatör tekniği de çevrim zamanla-

elektrikli mekanizmalar ve fren ener-

rını azaltır. Böylece büyük, dinamik en-

jisinin geri beslemesi, yüksek enerji

jeksiyon hacmi akışları gerçekleştirilebilir.

veriminin temelini oluşturur. Ayrıca

Aynı zamanda aXwControl ScrewPilot

hidrolik tahrik, performansı ayarlanabi-

tekrarlanabilir enjeksiyon ve bu sayede

len pompa ve IE3 etki derecesi sınıfına

yüksek parça kalitesi sağlar.

dahil bir elektrikli motorla çalışır.

Maliyet etkinliği
Hibrit ALLROUNDER‘ın gelişmiş tekniği,
maksimum kullanılabilirlik ile verimli çalışma anlamına gelir. Ek olarak, ayrıntılı
teknik çözümler kurulum ve bakım maliyetlerini en aza indirir. Bu da günlük
üretimi çok daha verimli hale getirir.
Standart hidroliklere göre

2

DAHA
KISA

KURU ÇALIŞMA
ZAMANI
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Her detayında pratik: Gelişmiş
tekniğimiz, verimli çalışma konusunda
size tüm özgürlükleri sunar.

ÖRNEĞIN:
HIDROLIK ALLROUNDER
// Güvenilir, korumalı kalıplama teknolojisi “Made by ARBURG - Made in Germany”:
Hidrolik makinelerimiz için geçerlidir. ALLROUNDER Prensibi, Diferansiyel Piston
Sistemi veya ScrewPilot: 1961’den beri engelleri aşıyoruz. Tekliflerimiz hesaplı başlangıç modeli GOLDEN EDITION’dan esnek uyarlanabilir ALLROUNDERn S’e kadar
uzanır. Modüler yapımız size işlem optimize çözümlerini düşük işletme maliyetiyle
mümkün olduğunca çok kullanım çeşitliliği ile sunar. Bize taleplerinizi söylemeniz
yeterli - ve biz size özel uyan bir ALLROUNDER hazırlarız.

\\

Kolon aralıkları:
Kapama kuvvetleri:
Enjeksiyon üniteleri:

i
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İlave bilgiler:
Hidrolik ALLROUNDER broşürü

170 - 920 mm
125 - 5.000 kN
30 - 4600

Uygulama çeşitliliği

Maliyet etkinliği

Makine konseptimiz son derece esnek-

GOLDEN EDITION hidrolik giriş mode-

tir ve bilinen tüm enjeksiyon kalıplama

limizdir. Başarı reçetesi: Kanıtlanmış,

yöntemleriyle tam olarak çalışmak üze-

yüksek kaliteli tekniğin ödün vermeden

re uyarlanabilir. Bu, çeşitli donanım ve

kullanımı, en iyi fiyatla standartlaştı-

konfigürasyon seçenekleri ile sağlanır.

rılmıştır. Örneğin çift pompa tekniği

Örneğin ALLROUNDER S

standarttır.

•

•
•

döner kapama ünitesiyle yerleştirilen parçalara kalıp enjeksiyonu

Tekrar üretilebilirlik

yapabilir (ALLROUNDER prensibi).

Kontrollü enjeksiyon, yüksek kaliteli

geri çekilebilir enjeksiyon ünitesiyle

parçaları daima garanti eder. Böylece

kalıp birleşim yüzeyinde çalışabilir.

eşsiz aXw Control ScrewPilot ile ka-

yatay olarak hareket edebilen

lıplama sırasında elektrikli makinelerin

enjeksiyon ünitesiyle kalıbı doğrusal

erişemediği dinamik ve tekrarlanabilirlik

olarak doldurabilir (VARIO prensibi).

sağlanır.

Özelleştirme
Tahrik tekniği performansı özel olarak

Güvenilirlik

ayarlanabilir. Çok sayıda hidrolik çeşit

En iyi kullanılabilirlik ve uzun ömür:

ve elektrikli genişletme aşaması ile, uy-

ARBURG isminin anlamı budur. Örneğin

gulamanızın gerektirdiği gibi daha fazla

kapama ünitesinin diferansiyel piston

enerji verimliliği, daha yüksek hassasiyet

sistemi üzerinden enerji tasarruflu yağ

ve daha fazla hız elde edebilirsiniz.

değişimi veya makine parçalarının çizilmez toz cilalaması kendini ispatlamıştır.

TEKRAR ÜRETİLEBİLİR

KALIP DOLDURMA
ScrewPilot’umuz ile – Enjeksiyon kapasitesindeki
salınımlar fark edilir biçimde azalır
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SADECE PRATİK: DİKEY
ALLROUNDER
// Son derece açık: Dikey ALLROUNDER‘larımızda da söz konusu olan uygulamada verimliliktir. Bu nedenle güvenilir, süreç
açısından güvenli ve hassas bir şekilde çalışmaları gerekir.
Fakat her şeyden önce, ergonomik olmaları gerekir. Böylece insan ile makine arasındaki iş birliği konforlu bir şekilde
gerçekleşir. Çok yönlü dikey ürün programımız tamamen
yerleştirilen parçaların kalıp enjeksiyonuna yöneliktir ve size
bunun için tüm özellikleri sunar. Tamamen özel görevlerinizi
işlemek için.

\\

ALLROUNDER V‘nin dikey boş alan
sistemi: manuel ve otomatik parça
beslemesi için mükemmel.

Otomatik parça beslemesi:
Döner tabla makinelerimiz
yüksek verimlilik sağlar.

i
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İlave bilgiler:
Dikey ALLROUNDER broşürü

Manuel aktiviteler için ideal: dikey
ALLROUNDER‘larımızın düşük
masa yüksekliği.

Ergonomi

Uygulama oryantasyonu

Otomasyon

Yerleştirilen parçaya verimli kalıp

Her göreviniz için uygun teknik! Bunu

Kısa çevrim zamanları, yüksek verim-

enjeksiyonu? Bunun için manuel

aşağıdakiler sayesinde sağlıyoruz:

lilik: Enjeksiyon sürecinde eş zamanlı

çalışmayı rahat ve zaman kazandıran

•

Tasarım, boyut ve enjeksiyon

koyma ve alma için döner ve kayar tab-

ünitelerinde geniş bir yelpaze

lalar. Çeşitli konfigürasyon seçenekleri,

Enjeksiyon ünitelerinin dikey

makinelerin anahtar teslim sistemlere

ve yatay konumu

kolayca entegre edilebilmesini sağlar.

bir şekilde düzenlemek önemlidir.
ALLROUNDER V‘deki dikey boş alan

•

sistemimiz tam olarak bunu hedefler:
Ürünleri kalıba koyarken ve alırken
engelsiz erişim sunar.

•

Silikon işleme gibi göreve
özel donanımlar

Süreç güvenliği

Yer optimizasyonu

Yüksek plastifize ve enjeksiyon parça

Özellikle ALLROUNDER V, kompakt

kalitesi: özel aXw Control ScrewPilot

tasarımı ve küçük yer gereksinimi ile

ile elektrikli makinelerde olduğu gibi

etkileyicidir. Böylece makineler dar

tekrarlanabilir enjeksiyon mümkündür.

üretim ortamlarında da optimal olarak

ALLROUNDER V ve T’nin servo-elektrikli

kullanılabilir. Makinelerin kurulması için

döner tablaları enerji verimli, hızlı ve

faaliyet alanı bu sayede yüksek kalır.

tam yerindedir.

Çeşitli kapama sistemleri
Kapama kuvvetleri:
Enjeksiyon üniteleri:

125 - 4.000 kN
30 - 2100

İstek üzerine diğer özel boyutlar ve enjeksiyon üniteleri.
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Onaylı: ör. lifli enjeksiyon kalıplama
için hafif yapı tekniği veya ProFoam
ile köpük uygulama.

Malzemeye uygun: ör. INJESTER
doldurma donanımı ile katı silikon (HTV)
veya nemli polyester (BMC) işleyin.

TAM UYAR:
EK DONANIM
// Makine teknolojimiz, ALLROUNDER makinelerinizi farklı üretim gereksinimlerine
ve enjeksiyon kalıplama metodlarına uyarlamanıza olanak veren esnek ek donanımlarla tamamlanır. Modüler yapı, kolay kullanım ve tam entegrasyon bizim için
doğaldır. Aynı uygulama tekniği tavsiyesi gibi. Çünkü iddiamız sizinle her soru
sorduğunuzda ilgilenmektir. Böylece bir şeyi
kesinlikle yapabilirsiniz: verimli üretim!

\\

Mükemmel destek
•M
 akine ve prosedür tekniği ile
ilgili tavsiyeler
• Enjeksiyon parçası ve kalıp
tasarımında yardım
• Eşlik eden detaylı denemeler
ve testler

i
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İlave bilgiler:
Uygulama uzmanlığı broşürü
THERMOLIFT broşürü

YÖNTEM TEKNIĞI AÇISINDAN
BIZIMLE HER ŞEY MÜMKÜNDÜR.
Uygulama uzmanlığı

Çevre birimleri ve aksesuar

Daha fazlası mümkün değil! Size göre

ALLROUNDER makinenizin özel ge-

en iyi çözümü bulmak için, enjeksiyon

nişletmesi prosedür tekniğiyle kalmaz.

kalıplamanın tüm yönlerinde derinle-

Ayrıca çevre birimleri ve aksesuarlar açı-

mesine bilgi ve özel ek donanımlarımız

sından da verimli seçenekler sunuyoruz:

var, ör.

•

•
•

THERMOLIFT - iki ALLROUNDER‘ı

kalıplama

aynı anda beslemek için kullanılabi-

Silikon, elastomer, duroplastın yanı

len kompakt, makine odaklı

sıra metal veya seramik tozu emjeksiyon kalıplama
•

Granül kurutucu ve besleyici

Çok komponentli enjeksiyon

bir cihaz.
•

Enjeksiyon parçalarında dış ve iç diş-

Köpürme yöntemi, lifli enjeksiyon

lerin hassas şekilde şekillendirilmesi

kalıplama (FDC) veya termoplastik

için vida sökme üniteleri.

kompozitlerle hafif yapı parçaların
enjeksiyon kalıplaması
•

Temiz oda koşullarında çalışma

•

Mikro enjeksiyon kalıplama

•

Enjeksiyon presleme

•

Yerleştirilen parçaların kalıp

•

Kolay, hızlı ve güvenli kalıp değişimi
için hızlı bağlantı sistemi.

enjeksiyonu
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Entegre edilmiş: Enjeksiyon prosesinden önceki ve sonraki adımları
otomatik hale getiriyoruz.

GENEL MÜTEAHHIT
ARBURG
// Makine, robot sistemi, çevre birimleri, proses kontrolü,
veri yönetimi - zorlu üretim görevlerinin planlanmasını ve uygulanmasını kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz.
Projeniz için sadece bir irtibat kurulacak kişi, bir sipariş
ve bir teslim tarihi var. Teknoloji ve sistem ortağı olarak
bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Böylece siz esas olana
odaklanıyorsunuz: Müşterileriniz.
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Özel: Özel gereksinimleriniz için
anahtar teslimi komple sistemler
tasarlıyoruz.

Bağlantılı: enjeksiyon
kalıplamayı diğer yöntemlerle
de birleştiriyoruz.
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MÜMKÜN YAPAN:
ROBOT SISTEMLER
// Her şey üretkenlik ve güvenilirlik ile ilgili. Bu nedenle ALLROUNDER makinelerimiz
ve robot sistemlerimiz iş birliği içinde çalışır. Özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır. Hassas, hızlı ve güvenli. Doğrudan üretime başlayabileceğiniz entegre komple
çözümler. Her şeyi mümkün kılıyoruz. Bu, geniş bir ürün yelpazesi ve süreçleri
merkezi olarak yönetebileceğiniz ve bunları senkronize olarak kontrol edebileceğiniz geniş kapsamlı entegrasyon ile sağlanır. Sadece bu şekilde robotik teknoloji çok
verimli ve ekonomik hale gelir.

\\

Farklı robot sistemleri

i
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İlave bilgiler:
Robot sistemleri broşürü

Taşıma ağırlığı:

1 - 120 kg

Plug and Work

Maliyet etkinliği

Alan için optimize edilmiş tasarım ve

En yüksek kalite ve performans: Bu

hızla üretime hazır: ALLROUNDER ve

önermeyi robot sistemlerimizde sürekli

robot sistemi işlevsel, CE sertifikalı bir

olarak uyguluyoruz. Sağlam ve az bakım

birim oluşturur. Genel müteahhit olarak

gerektiren teknik uzun servis süresi ve

ARBURG, birbiriyle mükemmel uyumlu

yüksek kullanılabilirlik sağlar. Geniş bir

arayüzler ve güvenlik teknolojisini hem

entegrasyon, dönüştürmeyi kolaylaştırır

mekanik hem de elektriksel olarak

ve giriş zamanını kısaltır.

garanti eder.

Rahat kullanım

Esneklik

Robot sistemler de ALLROUNDER gibi

Robot teknolojisini her türlü taşıma gö-

ARBURG‘un tipik çevrim programlaması

revine tam olarak uyarlamak? Mümkün!

üzerinden ayarlanabilir. Sinyal değişimi

Ürün yelpazemiz, basit yolluk alıcıdan

bir Euromap arayüzünün fonksiyon

çok yönlü doğrusal ve çok işlevli, çok

kapsamının ötesine geçer. Bunun

eksenli robotlara kadar uzanır. Ayrıca

sizin için somut faydaları var:

boyut, eksen, eksen tahrikleri ve uzun-

•

Bir veri grubu - ayar gerekmez

lukları açısından pratik konfigürasyon

•

Senkron proses kontrolü -

seçenekleri ile çeşitli yapı şekilleri ve özel
tasarımlar bulunmaktadır. Ayrıca sunu-

kısa çevrim zamanları
•

lanlar: Tutucu ve ilave cihaz teknolojisi

Yardım fonksiyonları - kolay
kurulum, hızlı başlatma

için kapsamlı arayüzler. Daha esneği yok.

•

Düşük eğitim eforu - durup
düşünme yok

100.000.000
KILOMETRE

ARBURG robot sistemlerinin her
yıl katettiği yol

Tamamen uyumlu: tekdüze
işletimsel sistem eğitim ve
kurulum çabasını azaltır.
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BENZERSIZ: ANAHTAR
TESLIM PROJELER
// Enjeksiyon prosesindeki katma değeri daha da artırmak
ister misiniz? Bizden karmaşık iş adımlarının otomasyonu
ve entegrasyonu için geniş kapsamlı Know-how alabilirsiniz. Her yıl ARBURG‘un genel müteahhit olarak A‘dan Z‘ye
tasarladığıyüzlerce özel anahtar teslim tesis devreye giriyor.
Siz bize üretim görevinizi anlatın, biz de bununla ilgilenelim.

\\

Profesyonel ve güvenilir - bizi bildiğiniz gibi.

Birçok şey mümkün:
otomatik çalışma adımları
üretim verimliliğini artırır.

Kapsamlı takım çalışması: Özel
proje konseptleri için sinerji
etkileri oluşturuyoruz.

i
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İlave bilgiler:
Anahtar teslim projeler broşürü

UZMANLIĞIMIZ SIZE DAHA FAZLA
DEĞER KAZANDIRIR.
Tüm yönleriyle ele alınmış
sorunsuz paket

Kapsamlı proje yönetimi

Anahtar teslimi uzmanlarımız, enjek-

Size her zaman en iyi anahtar teslim

siyon kalıplamaya yukarı veya aşağı

çözümü sunuyoruz - çünkü beyin

yönde iş adımları entegre edilmesi

fırtınası ekiplerinde disiplinler arası

gerektiğinde her zaman devreye girer.

çalışıyoruz. Böylece kapsamlı uzmanlı-

Anahtar teslim sisteminizin „mimarı“

ğımıza erişebiliyorsunuz. Tesis kon-

olarak, genel sorumluluğu üstleniyoruz.

septleri sizinle birlikte ve ilke olarak

İster tesisin özel tasarımı, arayüzlerin

„dört göz prensibine“ göre oluşturulur.

tanımı veya isterse satın almadan dev-

Ekipte tüm gerçeklerin tartışılması, tüm

reye almaya kadar tüm sürecin koordi-

görevleriniz için en yüksek yaratıcılık ve

nasyonu ve denetimi olsun. Bu her şey

güvenlik sağlar. Komple anahtar teslim

dahil paket, servis teklifiyle sorunsuz

sisteminizi kararlaştırılan tarihte teslim

bir şekilde devam eder. Burada da her

ediyoruz. Bunlar önceden test edildi-

şeyle ilgilenen irtibat kurulacak bir kişi

ğinden ve süreçler optimize edildiğin-

bulunur.

den, hızlı bir şekilde üretime geçersiniz.

Dünya çapında, sahada
Piyasa konumu, şirket büyüklüğü ve
küresel varlık bizi dünya çapında güvenilir bir ortak yapıyor. Sadece işletme
ve servis doğrudan yerinde yapılmaz,
ayrıca anahtar teslim uzmanları sizin
pazarınıza özel üretim hücrelerinde
tasarlar ve yerel ortaklarla gerçekleştirir.
Otomatik üretim hücreleri için
teknoloji ve sistem ortağıyız -
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Bu size çok sayıda avantaj sağlar: Dil
engelleri ortadan kalkar ve mekânsal
yakınlık sorular için işlem sürelerini
kısaltır.

YILDAN FAZLA
DENEYİM
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2-3

Boşaltma üniteleri:
Kurulum alanı:

200 - 300 cm³

Bileşen taşıyıcısı:

VARDIYA IŞÇISI: freeformer
// Endüstriyel katkılı üretim için patentli ARBURG Plastic Freeforming (APF) ile plastik
işlemeyi baştan tanımlıyoruz. Teknik fonksiyonel parçaların katkılı üretimi için kullanılan açık sistemimiz freeformer, verimli ve esnek üretim yapar. Doğrudan 3D CAD
verilerinden. Nitelikli standart granüllerle. En küçük plastik damlacıkları katmanlar
halinde uygulayarak. Tek parçalar ve küçük seri
üretim için yeni olanaklarla dolu bir teknolojiye

freeformer - 3 boyutlu

adım atın!

baskıdan daha fazlası

\\

• Standart granüllerle katkılı üretim
• Özelleştirilmiş parça optimizasyonu
ve malzeme kalifikasyonu
• Yüksek parça kalitesi
• Teknik fonksiyonel parçalar - sert
yumuşak kombinasyonda da

i
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İlave bilgiler:
freeformer broşürü

3 eksen

Malzeme çeşitliliği

Açık sistem

freeformer ile standart granüller esnek

freeformer açık sistem olarak tasarlan-

bir şekilde işlenebilir. Reçineler, tozlar

mıştır. Bölme ve süreç parametreleri

veya teller gibi önceden hazırlanmış

serbestçe programlanabilir ve böylece

malzemeler gerektirmez. Yani, çok

her zaman özel olarak uyarlanabilir.

sayıda uygun maliyetli malzeme ve renk

Referans malzemeler için veri setlerimiz

seçeneği mevcuttur. Bununla birlikte,

temelinde, havacılık için onaylanmış PC

tekrarlanabilir katkılı üretim, standart

veya FDA onaylı tıbbi TPE gibi değiştiril-

bir çevrimde kullanılan plastiklerin kali-

miş orijinal malzemeleriniz de kullanı-

fikasyonunu gerektirir. Sonuç, referans

ma hazırdır.

malzemeler için sağladığımız önceden tanımlanmış süreç ayarlarıdır. Bu
veritabanını sürekli olarak büyütüyoruz.
Bilinen standart katkı malzemelerine ek
olarak, özel orijinal malzemeleri işlemek
için de freeformer’ı kullanabilirsiniz.
Bunların arasında farklı shore sertliğine
sahip PPE’ler, yarı kristallin PP, biyopolimerler, alev geciktirici malzemeler veya
tıbbi polilaktit bulunur.

Çok komponent
tekniği
freeformer’ın standart olarak çok
sayıda boşaltma ünitesi vardır. Böylece
çeşitli malzeme ve renk kombinasyonlarında ve aynı zamanda dayanıklı
sert-yumuşak kombinasyonlu bileşenler
üretebilirsiniz. Kompleks parça geometrilerinde ikinci bileşeni, destekleyici
yapıların yapımında alternatif olarak
kullanabilirsiniz.

DAMLACIK
DAMLACIK
işlevsel parçalara
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VERIMLILIK SÜRÜCÜLERI:
arburgXworld
// Dijitalleştirme demek, daha verimli çalışmak demektir! Ve bu, tüm katma değer zinciri
boyunca geçerlidir. Makine tedarik ve sipariş planlama aşamasından, üretim ve kalite
güvencesine ve bakım ve yedek parça alımına kadar.
Dijital iletişim ağı dünyamızın devreye girdiği nokta

arburgXworld portalımızın

tam olarak burasıdır. arburgXworld portalımız sizi

sizin için anlamı

her açıdan destekler. Bizimle birlikte Smart Factory
oluşturmaya başlayın ve rekabet gücünüzü sür-

• Kapsamlı bilgi birikimi

dürülebilir bir şekilde artırın.

• Üretim ve bilişim teknolojilerinin

\\

entegrasyonu
• Kumandalar için destek paketleri
• Çevrimiçi veri yönetim sistemi
• Dijital servisler için platform

Özel strateji talebi
Sözümüz: Özellikle dijitalleştirme konusunda teknoloji ve sistem ortağınız biziz!
Kapsamlı uzmanlığımızdan ve isteğe özel kombine edilebilir modüllerimizden
yararlanın. arburgXworld dünyamıza gelin!

i
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Daha fazla bilgi:
arburgXworld broşürü
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Smart Machine:
Yardım eder ve düzenler

Smart Production:
Verileri çevrimiçi kaydedin

Makine operatörleri, ne kadar çok

Zahmetsiz ve yanlış girişler olmadan

Üretim hücrelerindeki bağlantılı çalışma

katmanlı olursa olsun, üretim süreçle-

güvenli dokümantasyon. Yönetim

adımlarının %100 izlenebilirliği talep

rini sezgisel olarak ayarlayabilmeli ve

katmanı ve mobil cihazlar için doğ-

edildiğinde bile, sizin için bir çözü-

kolayca kontrol edebilmelidir. İhtiyacı-

rudan kullanılabilir geri bildirimler ve

mümüz var. ARBURG Anahtar Teslim

nız olan, size kapsamlı ağ seçenekleri

performans göstergeleri! Kapasite

Kumanda Modülümüz (ATCM), spesifik

sunan, süreçlerinizi izleyen, adaptif

kullanımı, kalite ve teslimat güvenilir-

parçalar ile ilgili işlem ve kalite verilerini

olarak kontrol eden ve her kullanım

liğini optimize etmek için dakikasına

toplar ve bunları bir değerlendirme

durumunda aktif olarak destekleyen bir

kadar kesin ayrıntılı planlama. Üreti-

sistemine iletir.

akıllı makinedir: SELOGICA ve GESTICA

min BT ağına bağlanması konusunda,

kumanda sistemlerimizin bağlantı

enjeksiyon kalıplama şirketlerine özel

modülleri ve yardımcıları da işte bunu

olarak tasarlanan ARBURG Merkezi

hedeflemektedir.

Kumanda Sistemimiz (ALS) kilit bir rol
oynamaktadır. Bu sayede Big Data,
Smart Data olur.

i
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Daha fazla bilgi:
GESTICA broşürü
Merkezi Kumanda Sistemi broşürü

Çevrimiçi yedek parça siparişi: Müşteri portalımız arburgXworld üzerinden
günün her saati, kolayca sipariş verin.

Smart Services: Çalışmaya yeni bir bakış açısı
Dijital platformumuz arburgXworld, size klasik bir kazan-kazan durumu sunar:
Daha önce bu biçimde mevcut olmayan servislere erişiminiz olacak. Ve sizinle temasta kalarak iş akışlarınızı daha verimli hale getirebiliriz. Size adım adım
genişleteceğimiz olağanüstü bir teklif sunuyoruz. arburgXworld‘e giriş sizin için
ücretsizdir. Shop ve ServiceCenter gibi merkezi uygulamalarımız, daha anlaşılır bir
genel bakış, daha kolay iletişim, daha fazla esneklik ve en baştan daha hızlı tepki
verme imkanı sağlar. Ve böylece zaman ve maliyet tasarrufu yaparsınız. Daha fazla
işlevsellik istediğinizde, dijitalleşme seçeneklerini her zaman genişletebilirsiniz.

ŞİMDİ

Dijital ARBURG dünyasına erişmek isteyen
şirketler www.arburgXworld.com adresinden kaydolabilir.

KAYDOLUN
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OLDURAN:
arburgGREENworld
// arburgGREENworld programımız hem beyan hem de dönüm noktasıdır. Müşterilerin yerinde doğrudan yararlanabileceği çözümler içerir. Loßburg‘taki (Almanya)
tek üretim yerimizde gün gün geliştirip uygulamaya aldığımız ve oradan dünya
genelindeki şubelerimize aktardığımız yenilikler ve iç süreçler. Amaç kaynakların
kullanım verimliliğini sürekli artırmak ve endüstriyel üretimin tüm alanlarında döngüsel ekonomiyi gerçekleştirmektir.

i
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Diğer bilgiler:
arburgGREENworld broşürü

\\

GREENmachine

GREENproduction

GREENservices

GREENenvironment

Verimli ve

Yenilikçi yöntemler

Plastik işleme

ARBURG‘ta üretim

kaynaklardan iyi

ve ağ kurmuş

alanında servis işleri

ve iş süreçleri

yararlanan makine

üretim süreçleri

tekniği
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Çok yönlü servis: ne zaman
ve nerede bize ihtiyacınız
olursa - sizin için oradayız.

KOMPLE BAKIM:
ARBURG SERVISI
// Servis, ARBURG‘da bizim için bir hizmet değil, bir duruşun yansımasıdır: enjeksiyon
tekniğimizi veya katkılı üretim tekniğimizi kullandığınızda, tüm tesis ömrü boyunca
kapsamlı bir şekilde destekleneceğinizden ve dünya standartlarında, zamanında
servise güvenebileceğinizden emin olabilirsiniz. Hızlı orijinal yedek parça teslimatı, telefon hattı, servis teknisyenlerimizin doğrudan kullanımı veya konuya özel
eğitim: Üretiminizi verimli ve başarılı şekilde sürdürebilmeniz için yapılması gereken
her şeyi yapıyoruz.

\\

Yedek parça ve doğrudan
yerinde destek, yaklaşık

i
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İlave bilgiler:
Dünya çapındaki servis noktaları broşürü

100

ÜLKEDE
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com
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