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Otomatik çıta bükme makinesi, yalıtımlı cam üretiminde kullanılan farklı kalınlıklardaki bükülebilir tip 
alüminyum çıtaların tam otomatik olarak bükülmesi için dizayn edilmiştir. Optimizasyon yazılımı sayesinde 
minimum fire avantajı sağlanmıştır. 

Ana Özellikler

Çıtalarınızı istenilen ebatlarda servo motor teknolojisi 
ile çalışan çözümümüz ile otomatik olarak bükebilirsiniz

Çıta bükümü prosesi esnasında çıtaları ard arda 
otomatik ekleme teknolojisi sayesinde kesintisiz 
üretim sunuyoruz. Bu özellik sayesinde büküm 
prosesi her zaman çıta ile beslenmektedir ve 
minimum çıta firesi sağlanmaktadır.

      Servo Motor Teknolojisi ile 
Tam Otomatik Çıta Bükümü 

Çıta magazinleri sayesinde farklı tip ve kalınlıklıktaki 
bükülebilir çıtalar stoklanabilmektedir. Bükümü yapılacak 
olan çıta tipine göre magazin değişikliği istenildiği zaman 
yapılabilmektedir. 
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      Dikdörtgen ve 
Şekilli Çıta Bükümü 

     Bükme 
Optimizasyonu 

     Seri Çıta
Bükümü 

      Otomatik Çıta Ekleme 
Sistemi ile Sınırsız Çıta Bükümü   

        Farklı Tip Çıtalar İçin Stok Magazini 

Kullanıcı dostu operatör paneli 
sayesinde kontrol sizde

Operatör Panel
Gelişmiş ve etkili servis hizmeti

Uzaktan Bağlantı
Datalarınızı ve Ayarlarınızı Saklayın

Reçete Yönetimi

Otomatik Çıta
Bükme MakinesiAPB



Argon gaz dolumlu yalıtımlı cam üretimi için 

argon gaz delikli çıta ihtiyaçlarınız için otomatik 

çıta bükme makinemize otomatik argon gaz 

deliği açabilen sistem ilave edilebilmektedir.

       Ops.GFH
Otomatik Argon Gas Deliği Delme 

İster CMS üretimi bir kesim makinesi veya başka bir 

marka cam kesim makineniz olsun çıta bilgilerini 

otomatik çıta bükme makinemize transfer edebilirsiniz. 

Veri transferi aynı zamanda işletmenizde bulunan ERP 

yazılımlarından da olabilir. Çözümlerimiz için satış 

yetkiliniz ile görüşmeniz gerekmektedir. 

      Ops.VTR- Cam Kesim Makineleri veya 
ERP Yazılımlarından Veri Transferi 

Gelişmiş ve etkili servis hizmeti

Opsiyonel Özellikler
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Otomatik Çıta
Bükme MakinesiAPB

CMS şekil kütüphanesine göre şekilli çıta bükme 
özelliği

       Ops.SSB - Şekilli Çıta Büküm


