KONVEYÖRLER

ölçsan MAKøNA SANAYø A.ù.

ÜRETøMLERøMøZ:
9 3 cm. den 2 mt. ye kadar de÷iúik geniúliklerde.
9 25 cm.den 100 mt. ye kadar istenen boylarda olmak üzere;
9 P.V.C. ve P.U. esaslı bantlı konveyörler.
9 Tahrikli, rulolu konveyörler.
9 Paletli, e÷imli konveyörler.
9 Zincirli konveyörler.
9 90 / 180 / 270 derece dönüúlü plastik paletli konveyörler.
9 -30 derece ile +150 derece arasında farklı ısılarda çalıúan özel konveyörler.
9 Her türlü imalat hatlarının komple proje ve tesisi.

PRODUCTLINE:

9 Widths between 3 cm and 2 meters.
9 Lengths between 25 cm and 100 meters.
9 Belt conveyors based on P.V.C and P.U.
9 Conveyors with enforced rolls.
9 Free roll conveyors.
9 Sloped conveyors belts with palettes.
9 Chained conveyors.
9 90, 180 , 270 degrees rotated conveyors with plastic palettes.
9 Special conveyor belts working between -30C to +250 C.
9 Special transport & elevator systems.
9 Complete design and implementation of any type production lines.
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ölçsan’ın ÖZELLøöø ve GÜCÜ,

ölçsan'ın Konveyör geliútirme ve üretimindeki
baúarısı ve öncülü÷ü, uzun yılların tecrübesi ve
araútırmaya verdi÷i öneme dayanır. Türkiye'de
60'ın üzerindeki sanayi kuruluúunda, ölçsan
damgası vardır.
ölçsan konveyörleri, sanayiinin farklı
sektörlerinde (gıda, dondurulmuú gıda,
elektronik, tekstil, temizlik malzemeleri, metal,
makina, tıbbi araç ve gereç, ilaç vs.) çeúitli
üretim hatlarında hizmet vermektedir.
ölçsan’s success and pioneering strategies are
related to R&D and many years of experience
on production. Regular further training also
makes us always one step ahead. More than
60 companies in Turkey purchased their
conveyors from ölçsan.
Our conveyors are working in production lines
at various industrial sectors such as food,
frozen food, electronic, textile, metal,
machinery, medical equipment, pharmaceutical
etc…
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OMPREHENSIVE & COMPLETE SOLUTIONS

3 boyutlu tasarımdan, parçaların imalatına
kadar ölçsan en zor problemlere komple
çözüm vermeye hazırdır. Çikolata imalatı
ve tekstil endüstrisinde geliútirdi÷imiz
sistemler bizi çözüm üretmede öncü
durumuna
getirmiútir.
From the 3D design to the manufacturing
of the components, ölçsan is ready to
provide complete solutions for the most
difficult systems requirements. The difficult
problems are our favorites because they
set us new challenges again and again like
in chocolate manufacturing and textile
industries.

SUNDA ÜRETøM GERÇEKLEùTøRMESøDøR.
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TERøL ORTAM
TERILE ENVIROMENT

Alüminyum profilli, FDA normlarına
uygun bantlı konveyörlerimiz halen
de÷iúik steril ortamlarda farklı
amaçlar do÷rultusunda hizmet
vermektedir.
Our conveyor systems with belts
are manufactured according to the
FDA norms using aluminum
profiles. They are serving in
various environments according to
the needs of our
customers.

TEKNøK BøLGøSø VE DENEYøMøDøR.

