Bobinleri Hareket Ettirmenin En Kolay Yolu !
Üretiminin tamamýný Amerikadaki tesislerinde gerçekleþtiren ve Avrupa
servis ve yedek parça merkezi Hollandada bulunan PowerHandling,
sunduðu geniþ seçenekler ile dünya genelinde sýnýfýnýn en kompakt,
en güçlü ve kullanýmý en kolay bobin itme arabalarýný üretmektedir.

Kompakt Bobin Ýtme Arabalarýnda
Dünya Lideri
PowerHandling, bataryalý ve pnömatik bobin itme arabalarý alanýnda
dünyanýn lider üreticisidir ve kaðýt baþta olmak üzere birçok farklý
sektör için 50 ton itme kapasitesine ulaþan ekipmanlar üretmektedir.
Sürekli ar-ge faaliyetleri ile kendi teknolojisini üreten ve geliþtiren
PowerHandling, üretiminin tamamýný Amerikadaki tesislerinde
gerçekleþtirmektedir; Avrupa ülkelerine ve Türkiyeye Hollandada
yerleþik servis ve yedek parça merkezi ile hizmet vermektedir.
Tek operatör tarafýndan kullanýlabilen, kolay ve güvenli çalýþma
imkâný sunan bobin itme arabalarý ile bekleme sürelerinin azaltýlmasý,
iþ gücünün ve kaynaklarýn verimli kullanýlmasý, firenin ve iþletme
maliyetlerinin düþürülmesi gibi önemli avantajlar saðlanmaktadýr.
PowerHandling ürünleri, Türkiyede de uzun yýllardýr sektörün
lider firmalarý tarafýndan beðenilerek kullanýlmaktadýr.

Bataryalý
BOBÝN ÝTME ARABALARI

Dünyanýn ilk harici olarak þarj edilebilen bataryalý
bobin itme arabasýný üreten PowerHandling,
zincir aktarýmlý ve direct drive sistemli olarak farklý
ihtiyaçlara özel modeller sunar ve Direct Drive
aktarým sisteminin bakýma ihtiyacý yoktur.
Kompakt yapýya sahip yüksek torklu bataryalý
modeller ile tek bir operatör, 12 ton aðýrlýðýndaki
bobinleri dahi hýzlý, kolay ve güvenli þekilde
itebilmektedir.

Arabadan baðýmsýz olarak þarj edilebilen bataryalar,
modele göre 45-60 dakika ile 150 dakika arasýnda
þarj edilebilmektedir ve bu esnasýnda araba, ikinci batarya
ile kullanýlabilmektedir. (Bataryalý modeller ile iki batarya
verilmektedir).
Farklý tutma kolu seçenekleri ile bitiþik bobinlerin
birbirinden ayrýlmasý, bobinlerin ileri ve geri hareket
ettirilmesi, bobinlerin raylý plaka üzerinde düz
kenarlarýndan bobin ayaklarýna doðru itilmesi gibi
fonksiyonlar, iþletmenin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayacak
þekilde kullanýlabilmektedir.

Pnömatik
BOBÝN ÝTME ARABALARI

Hava baðlantýsý ile çalýþan
pnömatik bobin itme arabalarý,
zincir aktarýmlý ve direct drive sistemli
olarak üretilmektedir.
Direct Drive aktarým sisteminin
bakýma ihtiyacý yoktur.
Pnömatik modeller ile bir bobin
itildikten sonra diðer bir bobin
itilmeden önce beklenmesi gerekmez
ve yoðun kullanýmlar için uygundur.

Direct drive sistemli A-serisi bobin itme arabalarý,
kompakt yapýlarýna raðmen son derece güçlüdür
ve tek operatör kolay, hýzlý ve güvenli þekilde
15 ton aðýrlýða kadar bobinleri hem ileri
hem de geri hareket ettirebilir.
Özel ihtiyaçlar için daha yüksek kapasiteli
modeller mevcuttur ve esnek çalýþma imkaný
saðlayan birçok özellik sunulmaktadýr.

HÝBRÝT Ýtme Aparatý

(Bobinlerin düz kenarlarýndan itilmesi için)

Farklý tutma kolu seçenekleri ile bitiþik bobinlerin
birbirinden ayrýlmasý, bobinlerin ileri ve geri hareket
ettirilmesi, bobinlerin raylý plaka üzerinde düz kenarlarýndan
bobin ayaklarýna doðru itilmesi gibi fonksiyonlar kullanýlabilir.

Bobin Döndürme Ekipmaný

MPT-4 bobin döndürme ekipmaný, PowerHandling bobin itme
arabalarý ile birlikte kullanýlan esnek ve kullanýmý kolay olan bir
ekipmandýr. Bu ekipman ile tek bir operatör, kaðýt bobinlerinin
yönünü kolay ve hýzlý þekilde deðiþtirebilir.
Son derece dayanýklý yapýsý sayesinde uzun ömürlüdür ve
fabrika içinde farklý noktalarda kullaným için kolaylýkla taþýnabilir.

Bataryalý Modeller

Pnömatik Modeller
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