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MAKİNA ve OTOMASYON SİSTEMLERİ

Çağımızın getirdiği arz talep gereksinimlerinin
zamanında karşılanması ve bu esnada üretimin daha
verimli bir hal alması adına otomasyon sistemlerinin
hayatımızda ne derece gerekli olduğunun bilincindeyiz.
Endüstriyel sahalarda depolama, besleme, stoklama
ve benzeri birçok sebeple malzemenin yatay veya
düşey taşınması gerekmektedir.
İşte bu noktada Net Konveyör olarak ihtiyaçlarınızı
en iyi şekilde karşılayabilmek adına araştırıyor ve
üretiyoruz.
Değişen ve gelişen sektörlere en uygun
sistemin kurulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin
üst seviyede tutulabilmesi adına elimizden gelenin en
iyisini yapmak için sürekli bir AR-GE içinde yer
almaktayız.
Günümüz koşullarında zaman ve personel
gücünden tasarrufun ne derece önemli olduğunun
bilincinde olan firmamız otomasyon sistemlerini
hayatımızın her aşamasına adapte edebilmek için
çözümler üretmektedir.
İnanıyoruz ki bugün sizlerle başlayacağımız
bu çözüm ortaklığında , çok daha kapsamlı
projelerde beraber çalışma olanağı bulacağız.
Hep beraber büyümek ve
Güçlenmek dileğiyle.

TANIMI

Çok çeşitli ürünlerin farklı mesafelere yatay veya eğimli ile minde, genel taşıma amaçlı
kullanılan Konveyörlerdir. Bantlı Konveyörlerde malzeme taşınması, germe tamburu ve bir
motor-redüktör sistemi ile hareket verilen tahrik tamburu arasına gerilen bant ile sağlanır,
taşınacak ürünün cinsine göre PVC, Poli Üretan, kauçuk, hasır bant gibi pler seçilebilir.

Motor Gücü
0,12 - 5 kw

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0 - 80 kg

1- 40 m /dk

FALİYET ALANI

Bir çok sektörde güvenle kullanılan Pvc Bantlı Konveyörlerin kullanma alanlarından bazıları
şunlardır. Gıda, kağıt, plas k ambalaj, tütün işleme tesisleri, seramik, havalimanı
posta işletmeleri, süpermarket bantları, X-Ray cihazları, ﬁtness koşu pale gibi alanlarda
sıkça kullanılan çözümlerin başında gelmektedir. Taşınan ürünün özelliğine göre bantlar
değişiklik gösterebilir.
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PU BANTLI
TANIMI

Çok çeşitli ürünlerin farklı mesafelere yatay veya eğimli ile minde, genel taşıma amaçlı
kullanılan Konveyörlerdir. Çalışma man ğı diğer bantlı Konveyörlerle aynı olan PU bantlı
Konveyörleri diğer Konveyörlerden ayıran özellik kullanılan Poli Üretan bant sistemidir.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0,12-3kW

0 - 50 kg

1 - 40 m / dk

FALİYET ALANI

Kullanılan bandın diğer bantlara göre daha hijyenik olması gıda sektöründe
sıklıkla tercih edilmesini sağlamaktadır. Poli Üretan bantlı Konveyörler kuru veya
ıslak zeminlerde güvenle tercih edilebilen bantlı bir Konveyör sistemidir. Tüm Konveyör
sistemlerinde olduğu gibi, zaman ve personel gereksinimini minimuma indirmek amacıyla
tercih edilen bir sistemidir.
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KAUÇÇUK BANTLI
TANIMI

Bantlı Konveyörler arasında zor çalışma şartlarına dayanabilen ,en dayanıklı Konveyör
sistemidir. Çalışma man ğı diğer bantlı Konveyörlerle aynı özellikleri taşımaktadır.
Malzeme taşınması, germe tamburu ve bir motor-redüktör sistemi ile hareket verilen
tahrik tamburu arasına gerilen kauçuk bant ile sağlanır.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

1 - 5 kw

0 - 200 kg/m

1 - 30 m / dk

FALİYET ALANI

Kulanılan kauçuk bant ve güçlü motorları sayesinde diğer bantlı Konveyörlere göre
daha zor şartlarda kulanım olanakları sağlamaktadır. Bu nedenle genellikle taş ve
kömür ocaklarında sıklıkla başvurulan bantlı Konveyör sistemidir. Ayrıca hurda malzeme
transferleri ve dayanıklılık gerek ren birçok alanda transfer amaçlı kullanılmaktadır.
Bu Konveyörler yapıları gereği uzun yıllar kullanılmaya karşı dayanıklıdırlar.
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MODÜLER BANTLI
TANIMI

Adını iç içe geçmeli modüllerden oluşan bir Bant sisteminden alan bu Konveyörler aynı
zamanda kurulum kolaylığı da sağlamaktadır. İstendiğinde bantların boyu kolaylıkla uza lıp
kısal labilmektedir. Çalışma prensipleri diğer bantlı Konveyör sistemleriyle aynı olan bu
Konveyörler, hijyen gerek ren birçok iş sahasında tercih edilen sistemler arasında yer alır.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0,12 - 3 kw

0 - 40 kg/m

1 - 50 m / dk

FALİYET ALANI

Modüler Bantlı Konveyörler, kullanılan Bant çeşidi avantajıyla yaygın kullanım alanına
sahip r. Ambalaj, beyaz eşya, şişe-cam, gıda, elektrik-elektronik, ilaç, lojis k-kargo, makine,
otomo v, teks l gibi sektörlerde tercih edilirler. Modüler bantlar, geometrik yapıları i bari ile
Konveyör plerinde de esneklik sağlamaktadır.
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BAKLA BANTLI
TANIMI

Acetal; inox baklalı zincirler veya hasır bantlar ile imal edilen Konveyörlerdir.
Bakla bantlı Konveyörlerin şaseleri alüminyum veya elektrosta k toz boyalı çelik yapılı
inox malzemeden yapılmaktadır. Bu nedenle hem dayanıklı hem de hijyenik Konveyör
sistemlerdir.

Motor Gücü
0,12-3kW

Taşıma Kapasitesi
0 - 50 kg/m

Konveyör Hızı
1 - 50 m / dk

FALİYET ALANI

Bakla bantlı Konveyörler paslanmazlık özelliği taşıdığından gıda sektöründe tercih edilen
Konveyör sistemleri arasında yerini almaktadır. Ayrıca paketleme ve transfer alanlarında
kulanılan bu Konveyörler dayanıklı ve fonksiyonellik açısından sektörde tercih edilen
sistemlerdir. Diğer Konveyör sistemleri gibi iş akışını hızlandırmak ve personel ih yacınızı
minimuma indirmek için alterna f çözümlerden biridir.
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TEL BANTLI
TANIMI

Diğer bantlı Konveyörlerin aksine tel bantlı Konveyörler çelik ızgara tellerden oluşan bir
yapıya sahip r. Çalışma prensipleri diğer bantlı Konveyörlerle benzerlik gösterir. Dişliler
arasında gerilen tel bandın dişliler yardımıyla gerilerek hareket etmesiyle çalışmaktadır.
Komple metal aksanlardan oluşan bu sistem hem hijyenik hem de dayanıklı olmaktadır.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0,12 - 2 kw

0,50 kg/m

1 - 20 m / dk

FALİYET ALANI

Tel bantlı Konveyörler gıda sektörü rınlar, yıkama ve kurutma hatları, soğuk hava depoları
gibi alanlarda tercih edilmektedir. Bu Konveyörlerin en önemli özellikleri ısıya karşı dayanıklı
olmalarıdır. Bu özelliği ile zor şartlarda uzun metrajlarda kullanılabilmektedir.
Taşınacak malzemeye ve çalışma ortamına göre, üzerinde yer alan bantların modelleri
değişiklik gösterebilmektedir.
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RULOLU KONVEYÖRLER

TANIMI

Adından da anlaşıldığı üzere rulolu Konveyörler rulo bicimindeki plas k, galvanize veya
paslanmaz silindirlerden oluşturulan mekanizmanın taşınacak ürünleri hat boyunca
güvenilir ve hızlı bir biçimde taşımanıza olanak sağlayan sisteme verilen isimdir.
Bunlar avare (personel tara ndan) ve tahrik rulolu ( motor gücü ) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0,75 - 10 kw

0 - 3000 kg/m

1 - 20 m / dk

FALİYET ALANI

Rulolu Konveyörler gerek yük kapasitesi bakımından gerekse çok yönlü kullanımı
desteklediğinden depo ve sevk hatlarında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
Rulolu Konveyörler iş sahanızda verimliliği ar rmak ve personel ih yacını azaltmak adına
tavsiye edilen güvenilir Konveyör sistemlerinin başında gelmektedir. Bu sistem sayesinde
iş sahanızda birçok ürünü zahmetsizce transfer etme olanağı bulabilirsiniz.
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ZİNCİRLİ KONVEYÖRLER

TANIMI

Dişlilerin tahrik kuvve yle Konveyör boyunca dolaşan bir zincir yardımıyla, yük ve malzeme
taşıyan Konveyörlere denir. Yüklerin doğrudan kancalarla , kova ve kaplarla zincire asılarak
taşınan pine üs en zincirli Konveyörler denilmektedir.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0,75 - 5 kw

0-2000 kg/m

1 - 20 m / dk

FALİYET ALANI

Zincirli Konveyörler dolum hatlarında, paketleme sistemlerinde, kodlama sistemlerinde
üre m hatlarında ve birçok alanda kullanılmaktadır. Zincirli Konveyörler diğer Konveyör
sistemlerinde olduğu gibi iş sahasında üre m gücünüzü ar rmak ve zamandan tasarruf
etmenizi amaçlamaktadır.
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DÖNÜŞ KONVEYÖRLERİ

TANIMI

Dönüş Konveyörleri Konveyör hatlarına yön vermek için çeşitli açılarda üre lebilen
konveyör sistemleridir. Bunlar kullanıldıkları alanlara göre modüler, bantlı, bıçak sır ,
rulolu ya da avare rulolu şeklinde üre lmektedirler.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0,18-1,1kW

0-50 kg/m

1 - 40 m / dk

FALİYET ALANI

Konveyör sistemlerinin kullanıldığı tüm faaliyet alanlarında sıkça kullanılan bir sistem olan
dönüş Konveyörleri iş sahasının çalışma şartlarına uydurmak amacıyla kullanılmaktadır.
İş sahasında döşenen Konveyör sistemlerini daha akıcı ve daha verimli hala ge rmek için
yerleş rilen bu ek sistemler ulaşılması zor noktalara daha kolay ulaşmanızı sağlayacak r.
Ve bu sayede iş sahanızın tüm alanlarını en verimli şekilde kullanma şansı bulacaksınız.
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TELESKOPİK KONVEYÖRLER
TANIMI

Teleskopik Konveyör, genellikle seri bir şekilde Kamyonet, Kamyon ve TIR'ları yüklemek ve
boşaltmak üzere tasarlanmış uzayıp kısalabilen Konveyör sistemleridir. Kolay kullanımı ve
uygun d zaynı sayes nde Teleskop k Konveyörler personel sayısını en aza nd r p
şletme mal yet n m n muma nd r r.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0 / 60 kg/m

0 / 30 m/dk

0,55-2,2kW
NET - T2
Kapalı Uzunluk (B)
Teleskopik Uzunluk (A)
Toplam Uzunluk
Yükseklik
Bant Genişliği

4000
5000
9000
600
500-600-700

NET - T2X
6000
6700
12700
600
500-600-700

NET - T3

NET - T4

6000
1000
16000
800
500-600-700

6000
13200
19200
1000
500-600-700

FALİYET ALANI
Genel olarak araç içi yükleme ve boşaltmalar lojistik ve depo sevkiyatlarında sıkça kullanılan
sistemlerin başında gelir iş akışını maksimum seviyede artırmaktadır.
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METAL DEDEKTÖRLÜ KONVEYÖRELER

TANIMI

Metal dedektörlerlü Konveyörler Metal algılayıcı özelliğe sahip cihazlardır.
Bu Konveyörler iş akışı sırasında ban an geçen açık veya kapalı ürünün içindeki Metalleri
algılayıp ha durdurur veya üzerine eklenecek ürün ayırma sistemi sayesinde
ha durdurmadan hatalı ürünleri ayırma işlemini yapmakta olan bir sistemdir.

Motor Gücü
0,18 / 1,5 KW

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0 / 30 kg/m

0 / 80 m / dk

FALİYET ALANI

Birçok faaliyet alanı bulunan bu dedektörler genel olarak gıda, sağlık ve plas k üre m
noktalarında sıkça kullanılmaktadır. İş akışını güvenilir bir şekilde sağlayan bu dedektörler
sayesinde gözle algılayamayacağımız kapalı veya heterojen ürünlerde hızlı bir şekilde
kontrol edebilmemize olanak sağlar. Metal dedektörler sundukları bu özellikler sayesinde
haya önem taşırlar.
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TRANSFER KONVEYÖRLERİ

TANIMI

Ürünlerin Hat boyunca bir konveyörden bir diğerine aktarılmasını sağlayan konveyörlerdir.
Aktarılan ürünlerin özelliklerine göre tasarlanan bu Konveyörler zincirli, döner tablalı , rulolu
şeklinde üretilmektedir. Konveyörler arasında iş akışını kolaylaştıran bu sistemler çalışma
sistemi diğer Konveyörlerle benzerlik göstermektedir.

Motor Gücü
0,12 / 2,2 KW

Taşıma Kapasitesi
0 / 50 kg /m

Konveyör Hızı
0 / 80 m / dk

FALİYET ALANI
Hat sonlarında ya da yan ha a ürünün taşınmasında kullanılan bu Konveyörler genellikle
rulolu Konveyörler arasında yukarı aşağı hareket edebilen PVC bantlı kayış veya zincir sistemi
sayesinde aktarım sağlanır. Taşınacak ürünün büyüklüğüne göre birçok alterna f çözüm
mevcu ur. Transfer uygulamalarında kullanılan sisteme ve ürünün yönüne göre değişiklik
gösterebilir. Gıda, teks l, otomo v, paketleme, şişe dolum sistemleri ve daha birçok alanda
kullanılmaktadır.
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PALET TAŞIMA SİSTEMLERİ

TANIMI

Palet taşıma sistemleri ağır yük taşıma kapasitesine sahip Metal aksanlı dayanıklı konveyör
sistemleridir. Onları diğer sistemlerden ayrılan en büyük özellikleri; Ebatlarıdır. Daha büyük
ve daha ağır ürünleri taşıyabilmesi için büyük ebatlarda üre len bu konveyörler İnsan
gücünden maxsimum tasaruf etmenize olanak saglar.

Motor Gücü
0,37-10kW

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0/3000 kg/mt

0 / 20 m/dk

FALİYET ALANI

Paletli Konveyörler genellikle otomo v, teks l, matbaa, beyaz eşya, mermer güçlendirme
hatları gibi geniş sahalarda paletler ve taşıma tavaları ile taşıma işlemlerinin sağlandığı
alanlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda asansörlü sistemlerin de üre lebildiği bu sistem,
alt katlardan üst katlara el değmeden kolaylıkla ürün sevkiya nı gerçekleş rmenize
olanak sağlamaktadır.
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SPİRAL KONVEYÖRLER

TANIMI

Yüksek kapasiteler için dizayn edilmiş spiral katlar şeklinde oluşan bir makinedir.
Freon,amonyak veya karbon gazı kullanılarak - 40°C ye maruz bırakılan ürüne ani şoklama
uygulanır. Bu şekilde depolanmaya yada sevkiyata hazır hale gelir. Ayrıca bu sistem ortam
sıcaklığında soğutma,mayalanma ve pastörizasyon içinde kullanılabilmektedir.

Motor Gücü
0,75 / 2,2 KW

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0 / 30 kg/m

0 / 20 m / dk

FALİYET ALANI

Gıda, ilaç, matbaa, tütün mamulleri, lojis k gibi sektörlerde sıklıkla tercih edilmektedir.
Özellikle unlu mamüllerin soğutulması amacıyla kullanılan başlıca sistemlerdir. Ayrıca ürün
kurutmak için ideal bir yöntemdir. Bu sistem dar alanlarda üre ciye büyük kolaylık
sağlamaktadır.
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MOBİL YÜKLEME

TANIMI
Mobil yükleme konveyörleri genellikle seri bir şekilde kamyonet ve kamyon yüklemek ve
boşaltmak üzere tasarlanmış Konveyör sistemleridir. Hidrolik sistem sayesinde iki kanadı
istenilen yüksekliğe ayarlana bilmektedir uygun dizaynı sayesinde taşına bilir özellikte
olması konveyörün kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Motor Gücü

Taşıma Kapasitesi

Konveyör Hızı

0,75 / 2,2 KW

0 / 150 kg/m

0 / 30 m/dk

FALİYET ALANI

Genel olarak araç içi yükleme ve boşaltmalar lojistik ve depo sevkiyatlarında sıkça kullanılan
sistemlerin başında gelir, iş akışını maksimum seviyede arttırmaktadır.
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KARUSEL SİSTEM

TANIMI

Ürünlerin stoklanmasında kullanılırlar. Dinamik raf üzerindeki her ürün slotu elektronik
olarak adreslendirilir. İmalattan çıkan farklı ürünler en yakın boş rafa yerleştirilir ve bu
adres sisteme kaydedilir. Sistem üzerindeki ürünler istendiğinde, taşınacak olan hatta
kolayca yönlendirilir.

Motor Gücü
0,35 / 5 KW

Taşıma Kapasitesi

Sistem Hızı

0 / 500 kg/adet

0/ 5 m/dk

FALİYET ALANI

Gıda, ilaç, matbaa, tütün mamulleri, lojistik gibi sektörlerde sıklıkla tercih edilmektedir.
Özellikle yoğun ürün gamına sahip depolarda ürünün bulunması ve sevkiyatını
kolaylaştırması nedeniyle tercih edilen sistemlerin başında yer almaktadır.
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ÖZEL ÇÖZÜMLER

AMAÇ

İhtiyaca yönelik çözümler üretmek ve verimliliği artırmak adına müşterilerimize
sundugumuz farklı alternatifler ile her sektöre Farklı çözümler sunmaktayız.
Müşterimizin gereksinimlerini doğru algılayıp projelendirmek için mekanik ve yazılımsal
desteklerle daha verimli ve daha daha göçlü bir iş akışı sağlamayı hedeflemekteyiz.
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REFERANSLARIMIZ

DAHA HIZLI
DAHA VERİMLİ
DAHA GÜÇLÜ
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