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ROBATECH, İSTANBUL AVRASYA
AMBALAJ FUARI'NDA
Robatech, 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 
İstanbul Avrasya Ambalaj Fuarı’ında, enerji verimliliği, tekrarlana-
bilirlik ve güvenilirlik ile şekillendirerek tutkal uygulama teknoloji-
lerine kazandırdığı yeni boyutu takdim edecek. Akıllı tutkal eritme 
cihazı Vision, yeni sıcak tutkal hortumu Performa ve uygulama ka-
fası SpeedStar Compact ile zorlu ambalajları dahi güvenilir bir şe-
kilde yüksek hız ve hassasiyette tutkallayabilirsiniz.

Robatech’in geliştirdiği yeni tutkal uygulama sistemi, birincil ve ikincil ambalajların yapıştırıl-

masında güvenilirliği yeni bir boyuta taşıyor. Eritme cihazı, hortum ve uygulama kafasından 

oluşan sistemdeki bu üç öğe de enerji tüketimini kayda değer oranda azaltıyor ve makine 

üreticileri ile son kullanıcıların üretim proseslerini benzersiz özellikleri ile oldukça kolay-

laştırıyor. Yenilikçi FlexPort bağlantısı, yerden ve alandan tasarruf etmek için sıcak tutkal 

hortumlarının farklı açılarda bağlanmasına olanak tanır. Eritme cihazı, esnek yapısı ile, uzu-

nlamasına ve enlemesine kurulabilir.

Eritme Cihazı Vision: Akıllı paneldeki değişen LED ışıklar aracılığıyla uygulama verileri ve 

mevcut çalışma durumu takip edilebilir ve görüntülenebilir. Operatör, yapıştırma prosesinin 

sorunsuz bir şekilde devam edip etmediğini; örneğin eritme cihazındaki tutkal seviyesinin 

azalması sebebiyle yeniden dolum işlemi gerekip gerekmediğini uzaktan fark edebilir.

Sıcak Tutkal Hortumu Performa: PrimeConnect bağlantısı, “tak-çalıştır” özelliği ile sıcak 

tutkal hortumunu montajda özel bir alet gerekmeksizin sorunsuz bir şekilde kurmak için 

geliştirilmiştir. Başından sonuna kadar yalıtılmış olan bu bağlantı, ısı köprüleri ve ısı kaybını 

azaltır.

Uygulama Kafası SpeedStar Compact: Elektrikli kafa SpeedStar Compact, karton kutu 

kulak ve kapakları ile küçük yüzey ve materyallere milimetrik nokta veya kısa çizgi formun-

da tutkal atımları yapar. Otomatik strok kontrolü özellliği ile, kullanım ömrü boyunca (500 

milyon saykıl) yüksek hassasiyete sahip tekrarlanabilir uygulama sonucu almak mümkün.
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ROBATECH
Robatech, endüstriyel sıcak tutkal ve soğuk tutkal uygulamalarını sürdürülebilir ve yenilikçi 

tutkal uygulama sistemleri ile optimize etmektedir. Robatech, 1975’ten bu yana tutkallama 

proseslerini daha çevre dostu, güvenli ve kolay hale getiren yüksek kaliteli kontrolörler, 

uygulama kafaları, eritme ve dozajlama sistemleri geliştirmekte ve üreetmektedir. Merkezi 

İsviçre/Muri/AG’de bulunan Robatech Group’un, 80’den fazla ülkede temsilciğiliği bulun-

maktadır. Dünya çapında 670’ten fazla, alanında uzman ve özverili çalışanımız, birçok farklı 

sektöre yönelik danışmanlık hizmeti vermekte ve destek sunmaktadır.

www.robatech.com
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