16—20 Ekim 2012 tarihlerinde
FAKUMA FUARI Almanya Friedrichshafen şehrinde...

STAND A55115 – HALL A5
Negri-Bossi iki yeni enerji tasarruflu entegre model ile Fakuma’da
Enjeksiyon makinaları üreticisi öncü firma, tıbbi uygulamaların üretiminde sıvı silikon kalıplama için
kullanılan temiz odastandardında ve çift plakalı ELEOS modeli ile yandan girişli robot entegre
Janus hibrid modelini Fakuma’da ziyaretçilere sunuyor.
16-20 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Friedrichshafen şehrinde
düzenlenecek olan uluslararası plastik endüstrisi fuarı Fakuma 2012’ye damga
vurmak isteyen Negri Bossi, bu amaç ile yeni geliştirilmiş iki tam entegre üretim
birimini sergiliyor. Yakın zamanda Alman pazarına giren Negri Bossi, plastik
kalıplama sektöründe bir geçmişi olan, teknik ve pazarlama alanında geniş
tecrübe sahibi Herbert Gegenheimer firmasını, ürünlerinin Almanya’daki tanıtımı
ve satışı alanında yetkilendirmiştir.
Stantta sunulacak ürünlerden ilki ELEOS elektrikli enjeksiyon makinası. 80 tonluk bu makina, tıbbi
uygulamalar için sıvı silikon kalıplama yapan tam elektrikli enjeksiyon ünitesine sahip olup, kendi
kategorisinde en kompakt birimlerden biri. Ayrıca plakayı sıkma/açma mekanizması da elektrik ile
çalışıyor. İtici hareketleri bir elektrik motoru tarafından tahrik edilirken, sürücü donanımlı servo
motor tahrik sistemi ile hidrolik kontrol ünitesi, çekirdeğe enerji sağlıyor. Sistem makinaya
bağlanmıs temiz oda arayüzü ile tamamlanıyor. Yeni ELEOS cihazı, fuar boyunca gösterim amaçlı
olarak biberon ağzı üretiyor.

ELEOS

İkinci entegre üretim birimi, ambalajlama işlemine adanıyor. Burada ziyaretçiler bir yandan giriş
Sytrama robotu ile birlikte çalışmakta olan 220 tonluk JANUS sınıfı hibrid makineyi görme fırsatı
yakalıyor. Bu birim Negri-Bossi ve Sytrama tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup IML teknolojisiyle
sınıfındaki diğer ürünlerin arasından sıyrılıyor. Bu teknoloji ile birlikte dekoratif etiketin plastik
malzeme ile mükemmel bir birleşme gerçekleştireceği üretim sağlanıyor. ELEOS gibi JANUS
ürününde de artık Negri Bossi’nin bütün yeni ürünlerinde görülen üstün enerji tasarrufu odaklı bir
pazarlama politikası izleniyor.
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ELEOS 80 LSR MEDIKAL UYGULAMALAR
ELEOS 80-320 LSR 8 gözlü medikal biberon ucu üretimi (temiz oda uygulaması)

MAKİNE:
ELEOS 80‐320 25 mm LSR(sıvı silikon)
vidası ile
Antivibrasyon pabuçları
LSR pnömatik meme
N°8 kalıp ısı bölgesi kontrolü
N°8 su yolluğu
N°1 HP pnömatik maça
N°1 SP hidrolik maça
N°2 HP hava valfi
Teleservis Kiti
E67 ara birimi

Kalıp:
8 gözlü medical biberon ucu olup PMS
tarafından üretilmiştir.
Çevrim zamanı 20s
Kalıplama ağırlığı 21.6 g
Plastik malzeme LSR - Shin Etsu
Dozlama ve karıştırma ünitesi 2KM
Laminar akış modülü Max Petek
Paketleme sistemi :Ravizza packaging
Hava kompresörü : Bauer compressori
Konveyör: Virginionastri
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