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İhtiyacınız olduğunda 
yanınızdayız

Bütünsel bir çözüm için sorumluluk almak, en küçük
bileşen parçalar konusunda bile sorumluluk almayı
gerektirir. Bu sorumluluk bizim için, orijinal parçalar ve
kişiye özel destek anlamına gelir. Bosch Rexroth,
ihtiyacınız olan her şeyin tek bir tedarikçiden sağlandığı,
kalitenin garantisi ve tek duraklı çözüm ortağınızdır.
Dünya çapındaki organizasyonumuz, mühendislik, kurulum
ve servis hizmetlerini coğrafi konumdan bağımsız olarak
sunmaktadır. Global anlamda hızlı ve iyi koordine edilmiş
kotasyon, kurulum ve gerektiğinde yerinde servis
desteğimizle sizlerin yanındayız.

Kolay geliştirilebilir
Üretimi arttırmanız gerektiğinde, modüler olarak
tasarlanmış tahrik sistemlerimize kolayca ekleme-çıkarma
ve ayarlama yaparak, en az aksamla, en iyi sonuçları elde
edebilirsiniz.
30 yıldan bu yana Hägglunds hidrolik motorlarını temel
alan konveyörler için tahrik sistemleri tedarik ediyor ve
kurulumlarını yapıyoruz. Bu süre zarfında edindiğimiz
tecrübe sayesinde, konveyörünüzden en iyi şekilde
yararlanmanız için her bir fonksiyonun nasıl konfigüre
edilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Verimliliğiniz, değişmeyen odak noktamızdır. Bu nedenle, en yeni çevrimiçi
bağlantılarla dünyanın her yerinde yanınızda olmaya hazırız. Uygulamanızı ve
iş gereksinimlerinizi anlayarak, size tam anlamıyla yardımcı olabilmek adına
tam tahrik çözümleri, akıllı güncellemeler ve benzersiz hizmetler sunuyoruz.
Uzmanlarımız ve uzmanlık bilgilerimizden elde ettiğiniz yalnızca bir destek
değildir. Bu bir ortaklık.

Bantlı Konveyörler için

Hägglunds çözümleri
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Verimliliğinizi hiçbir şey 
durdurmasın

Taşınan malzeme ne olursa olsun, malzemeyi bir yerden başka bir yere
aktarmak kulağa kolay gibi gelse de aslında zor bir işlemdir. Yükleme, boşaltma
ve taşıma, ekipmanlarınız için birçok zorluk doğurur. Hägglunds tahrik
sistemlerimiz görevlerini yerine getirirken hem ekipmanlarınızı hem de
kullanım sürenizi korur. Değişken yüklere veya değişen ihtiyaçlarınıza uyum
sağlayarak malzemelerinizin hareketini sürdürürler.

Bantlı konveyörler, zorlu şartlarda yüksek başlatma
torkuna ve sık meydana gelen yük artışlarına dayanıklı
olmalıdır. Modüler tahrik çözümlerimiz ani yük
değişimlerine karşı entegre koruma sağlar, bu da
makinanızın işlevini korur ve kullanım süresini en üst
düzeye çıkarır.

Ağır çalışma şartları için tasarlandı
Hagglunds doğrudan tahrik sistemlerimiz, yüksek
başlatma torkuna ve makinanızın devamlı yüksek torkta
çalışmasını sağlar. Konveyörünüzde tahrik çözümlerimizi
kullanarak tüm yük koşullarında konveyörünüzü
başlatabilir ve uzun süre yüksek yükte çalışabilirsiniz.
Dahası, herhangi bir sınırlama olmaksızın, gerektiği kadar
sık başlatma-durdurma yapabilirsiniz.  

 e Çözümlerimiz her zaman, performans/ağırlık 
bazında sınıfının en iyisi olmuştur. Şimdi ise 
Hagglunds hidrolik motorlardan oluşan yeni 
ürün yelpazesiyle bir sonraki aşamaya geçtik.  
En küçüğünden en büyüğüne, dünyanın en 
yüksek tork/ağırlık oranı! Ürünlerimizden 
herhangi birinin kullanıcısı olarak, sürekli 
gelişim sürecinde edindiğimiz tüm bilgilerden 
faydalanabilirsiniz.

Üretimde sürekli artan verimlilik
Sistemlerimiz; makineler, zincirler ve bantlar
üzerindeki zorlanmayı sınırlandırarak konveyörün
servis süresini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.
Dayanıklı ve güvenilir olan tahrik ve kontrol
çözümlerimiz zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Ürün
ve çözümlerimizin sürekli gelişimi, günümüzde ve
gelecekte gerçekleştireceğiniz zorlu uygulamalarınız
için mümkün olan en iyi performansı sağlar.

TORK KONTROLÜ
Hidrolik doğrudan tahrik teknolojimiz, konveyörünüze
zaman kısıtlaması olmaksızın, hareketsiz haldeyken tam
torkta çalışma imkânı sağlar. Bu, konveyörün tam yük ile
başlayabileceği anlamına gelir. Konveryörünüzün mekanik
aksamı ve bandı aşırı yüklere karşı korunurve asla aşırı
ısınma riski oluşturmaz.

ALANDAN TASARRUF
Hidrolik motorlar sağlamdır ve küçüktür; montaj için
dişliler, temel ya da hizalamaya ihtiyaç duyulmazç. Güç
ünitesi ayrıdır ve uygun olan her yere yerleştirilebilir; bu,
çözümlerimizin mümkün olan en yüksek esnekliği
sağladığı anlamına gelir.

SINIRSIZ BAŞLATMA VE DURDURMA
Hidrolik doğrudan tahrikle sürülen bantlı konveyörün
ardışık başlama ve durma sayısında bir sınır yoktur. Ek
olarak, konveyör herhangi bir kısıtlama olmadan kendi
hız aralığı dahilindeki herhangi bir hızda sürekli olarak
çalışabilir.

GÜVENİLİRLİK
Hidrolik doğrudan tahrik sistemlerinin oldukça güvenilir
olduğu onaylanmış ve çalışma prensibinin, konveyörler
için iyi bir uygulama olduğu kanıtlanmıştır. Bu da uzun
süreli ve güvenilir çalışma anlamına gelir.

MAKSİMUM KULLANIM ÖMRÜ
Sistemlerimizin mühendisliği ve tasarımı, size uzun bir
kullanım ömrü sağlamaktadır. Sistemler modüler bir
tasarıma sahiptir ve konveyörünüzün en iyi performansı
sağlayabilmesi için iyi bir şekilde test edilmiş bileşenlere
dayanmaktadır.

Hidrolik tahrik sistemlerinin
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