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               CMS butil çekme makine çözümleri ile cam işleme fabrikanızı ihtiyacınıza ve tercihlerinize göre 
yapılandırın. Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimiz ile size minimum yatırımla maksimum kalite ve kapasit-
ede üretim yapabilen sağlam, güvenilir, perfomanslı ve hassas cam işlemeyi garanti ediyoruz. 

Ana Özellikler

Entegte edilmiş çıta kalınlığı ölçme sistemi ile çıta 
kalınlığınızı ölçüyoruz ve bu ölçüme göre nozul aralığını 
otomatik olarak ayarlıyoruz.
 
     Bu özellik sadece BM14 versiyonu için geçerlidir.

Isınmaya geçme süresi 
sadece 30 dakika (ortam 
sıcaklığına göre değişiklik 
gösterebilir)

    Bu özellik sadece BM14 
versiyonu için geçerlidir.

Yazılımımıza entegre 
ettiğimiz reçete sistemi ile 
önceden tanımlanmış çıta 
kalınlığı, butil çekme hızı 
verilerine dayalı olarak zaman 
kaybetmeden butil çeklme 
işlemine hızlıca başlamanızı 
sağlıyoruz

Oransal integral türevsel denet-
leyici ile hatasız sıcaklık ayarlama 
imkanı (PID). 

Otomatik Nozul Ayarı 

     Isı İzolasyonlu 
Butil Tankı 

     Ayarlanabilir
Malzeme Akışı ve Basıncı 

     Yüksek 
Basınç Emniyeti 
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Son teknoloji ürünü, yenilikçi ve 
ergonomik olan kontrol panelimiz ile 
bütün butil çekme prosesleriniz sizin 
kontrolünüz altında otomatik olarak 
gerçekleşir. Kullanıcı dostu ara yüz ile 
dizayn edilmiş yazılımımızla oper-
atörün müdahalesini en aza indirerek 
tüm butil çekme sürecini kısaltıyoruz 
ve size en hızlı çözümü sunuyoruz. 

Operatör Panel

Kontrol Board (BM7)                                         Operator Panel (BM14)

Hatasız Sıcaklık Ayarlama  Reçete Sistemi Kısa Sürelerde Isınma 



Manuel el çarkı sayesinde cam işleme pros-
esleri manuel olarak da yapılabilmektedir. 

Zamanlayıcı sistemi ile makinenizin hangi günler ve 
saatlerde otomatik olarak ısıtma yapacağı ve hangi 
saatlerde kapanacağını belirleyin. Bu özellik sayesinde 
işyerinize geldiğinizde makineniz butil çekme için hazır 
olacaktır, mesai bitiminde ise otomatik olarak soğuma 
işlemine geçip kendini kapatacaktır.   

      Ops. 3  
Şekilli Çıtalara Butil Çekin 

Opsiyonel Özellikler
      Ops. 1 - Çalışmaya Her Zaman Hazır 

Butil çekme hızınızı istediğiniz şekilde 
operatör paneli üzerinden kolayca ayarlay-
abilirsiniz. 

      Ops. 2  Hızınızı Ayarlayın 
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Ayarlanabilir çalışma yüksekliği sayesinde büyük 
ebatlardaki çıtalara kolayca butil çekebilirsiniz. Bu 
özellik sayesinde operatörünüzün boyuna göre makine 
çalışma yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayarak daha 
rahat bir çalışma ortamı ayarlayabilirsiniz 

      Ops. 4  - Ayarlanabilir 
Çalışma Yüksekliği 

Teknik yardım amaçlı uzaktan erişim 
sistemine sahiptir. Bu sistem gelişmiş ve 
etkili servis hizmeti sunar. 

Çıta taşıma ünitesi, butil uygulaması bitmiş 
çıtaların direkt olarak ve sıralı bir biçimde 
yalıtımlı cam üretim hattındaki pres ünites-
ine transferi amacı ile kullanılır. 
     Sensör sistemi vasıtası ile çıta aktarımı 
otomatik olarak yapılmaktadır.
     Maksimum Çıta Sayısı: 120 adet

      Ops. 5 - Uzaktan Erişim 

      Ops. 6 -  Çıta Taşıma Ünitesi 
PTU2500 

  Sadece BM14 versiyonunda vardır


