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ROBATECH AG'DEN YENI TUTKAL 
ÖLÇÜM SISTEMI
Yeni tutkal ölçüm sistemi AMS sadece maliyet şeffaflığı sağlayıp 
tutkal tüketimini azaltmıyor, aynı zamanda tutkal uygulaması 
sırasındaki hataları da güvenilir bir şekilde bildiriyor. Tutkal uygu-
lama çözümlerinde lider İsviçreli üretici, 2019'un sonlarında sıcak 
tutkal uygulamalarındaki mevcut tutkal tüketimini ölçmek için yeni 
bir ürün piyasaya sürdü.

Robatech AG’nin yeni tutkal ölçüm sistemi AMS, tamamen "Green Gluing" ilkesinin izindedir. 

Tutkal uygulama miktarlarını optimize etmek için sağladığı veri ve analizlerle müşterileri ve 

tutkal üreticilerini destekler, tutkal prosesine şeffaflık getirir. Tutkal uygulaması sırasında 

standart emniyet payları, yapıştırmada herhangi bir kalite kaybı olmadan azaltılabilir veya 

tamamen iptal edilebilir.

Tutkal uygulama miktarındaki sapmalarda hızlı hata bildirimi

AMS gerçek tutkal tüketimini ölçer ve verileri, Robatech kontrol sistemi konfigürasyon 

veri tabanında kayıtlı referans değerler ile karşılaştırır. Uygulanan tutkal uygulama miktarı 

tanımlanan tolerans aralığından saptığında hızlı bir hata bildirimi gerçekleşir. Böylece tutkal 

ölçme sistemi AMS, üretimde sürdürülebilirliği arttırır ve proses güvenilirliği sağlar. Tüm öl-

çüm ve konfigürasyon verileri, Robatech kontrol sisteminin standart kullanıcı arayüzünde 

görüntülenebilir ve sorunsuz bir şekilde dışa aktarılabilir.

İki farklı performans seçeneği 

Tutkal ölçüm sistemi AMS, Concept Diamond ve Concept Stream serisi Robatech eritme 

cihazları için opsiyon olarak mevcuttur. Müşteriler, gereksinimlerine göre, daha ucuz olan 

piston pompalı KPC12 AMS varyantını veya daha hassas ve hızlı olan ölçüm hücreli AMS-V 

alternatifini tercih edebilir.
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ROBATECH
Merkezi Muri, İsviçre’de bulunan Robatech Group, endüstriyel sıcak ve soğuk tutkal 

uygulamalarında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren dünyanın önde gelen üre-

ticilerinden biridir. Robatech, 1975’ten beri yüksek kalite kontrolörler, aplikasyon kafaları 

ve dozajlama sistemleri sunar. Robatech, temsilcilikleri ile 80 ülkede farklı sektörlerdeki 

müşterilerine tutkal uygulamaları ve tutkallama proseslerinin optimizasyonu konusunda 

her türlü danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktadır.
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