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Servo Motor Tahrikli 
Otomatik Cam Macunlama Robotu OTM

Minimum Cam Ebadı: 500x350mm Çıta Kalınlık Aralığı: 6-40mm       Macunlama Hızı: 5-42 m/min
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Otomatik cam macunlama robotu yalıtımlı cam üretiminde final işlem olan kapama işleminin otomatik olarak 
yapılması için tasarlanmıştır. Yüksek hız ve kararlı yapısı sayesinde macunlama işlemi servo motorlar 
kontrolünde kusursuzca yapılabilmektedir

Eklemiş olduğumuz ekstra konveyör 
sayesinde bitmiş ürünleriniz için stok 
alanı yarattık. Bu ekstra konveyör 
sayesinde üretim kapasitenizi daha da 
arttırıyoruz. 

Robotik otomasyon mühendisliğinde uzman kadromuz 
tarafından çoklu servo eksen interpolasyon ve CNC 
altyapısı ile geliştirilen macunlama robotu şekilli ve 
dikdörtgen Yalıtım camı ünitelerini kusursuz macunla-
maktadır. Maksimum kalite ve verimlilik için sürekli 
akışta hız, çıta derinliği ve debi senkronizasyonu 
hassas bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

B- Servo Motor Kontrollü Hidrolik Pompa Sistemi 

A- Macunlama Ünitesi 

Servo hidrolik sistem ile kontrol edilen pompa sistemi ile 
malzeme akış hızını otomatik olarak hızlıca değiştirebiliyor ve 
dozaj ünitesini otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Bu özellik ile 
üretiminiz için her zaman kararlı ve doğru oranda otomatik 
cam macunlama yapan bir makine sunuyoruz.

Sistem Konfigürasyonu

C- Çıkış Konveyörü 
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Ana Özellikler

Lazer sensör sistemi ile camların yüksekliğini, kalınlığını ve 
çıta derinliğini otomatik olarak ölçüyoruz ve uygun oranda 
macun kullanıyoruz. Böylelikle macun masraflarını azaltıyor, 
zaman kazanmanızı sağlıyor ve üretim kapasitenizi daha da 
arttırıyoruz.

Otomatik Cam Ölçme Sistemi 

Servo Motor Teknolojisi ile Tam Otomatik Cam Macunlama 

Bütün Yalitim Camı Üretim Hatları ile Kolay Entegrasyon

Beyaz ilaç hortum rezistansı ( Soğuk bölgeler için)

     Akıllı 
Macunlama Sistemi 

      Seri Cam 
Macunlama 

      Otomatik 
Köşe Düzeltme 
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Kullanıcı dostu operatör 
panelsayesinde kontrol sizde.

Operatör Panel
Uzaktan erişim sistemi 
sayesinde çevrim içi etkin 
servis desteği

 Uzaktan Bağlantı
Datalarınızı ve ayarlarınızı 
saklayın

Reçete Yönetimi

Entegre edilmiş zincir sistemi, vakumlu cam tutucu ve 
bütün sistemi kontrol eden servo motor sürücü tekno-
lojisi ile ile camı sorunsuz ve doğru konumlandırarak 
macunun sisteme bulaşmasını engelliyoruz. Böyle-
likle sistemin her zaman temiz olarak çalışmasını 
sağlıyoruz. 

      Zincir Dişli Konveyör Sistemi
ile Her Zaman Temiz Sistem 

Servo Motor Tahrikli 
Otomatik Cam Macunlama Robotu OTM



Ekstra eklenebilen macunlama pompası sayesinde 
belirlenenen macun tipinin dışında farklı bir macun tipi 
de sistemde kullanılabilmektedir. Ekstra macun sistemi 
ayrıca kullanıma hazır yedek macunlama olarak da 
kullanılabilir. Macun bitimlerinde üretimin ara verilme-
sinin önlenmesi de ayrı bir avantaj sağlamaktadır.

Opsiyonel Özellikler
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       Ops. APS - Ekstra Macun Pompası 

Tasarladığımız sistem ve 
yazılım desteği ile Schüco 
çıtalara kolaylıkla macunla-
ma işleme yapabilirsiniz. 

Üçlü cam macunla-
masını hızlı, tasarruflu 
ve maksimum kalitede 
yapın.  

       Ops. SPS  
Schüco Çıta Macunlama 

       Ops. TGS 
Üçlü Cam Macunlama 

Cam macunlama prosedürünü bir üst seviyeye taşıyın. 
Cephe camı üretiminde alüminyum kasedin cam ile 
birleştiği bölüme macun çekmek için tasarlanmış bu 
özellik ile zaman tasarrufu sağlayabilir aynı zamanda 
daha kaliteli bir üretim yapabilirsiniz.

       Ops. SGS - Cephe Camı Macunlama  
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Tank kapasitesi: 80 lt
Hortum uzunluğu: 2,5 m

Silikon temizleme pompası cam macunlama 
ekstrülerinde bulunan mikser sistemini yüksek 
basınçlı solvent kullanarak temizlemek için tasar-
lanmıştır.  

       Ops. FC200 - Silikon Temizleme Pompası

Yüksek basınç ve solvent ile temizleme sistemi,
Kapalı sistem ile yüksek kalitede temizleme,
Elektrik kesintilerinde hava ile çalışama


