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Enjeksiyon Teknolojisi, Negri Bossi
K 2013 futmnda ilgi odagi oldu
Ozhan Makine

S

acmi Grup firmalanndan Negri Bossi
Avrupa'nm anahtar plastik fuarmda
kendisini bu motto iletanitti.

Yiiksek teknoloji gozumleri, butun
uretim
taleplerini
karsjlayabilecek
tamamen yenilenrni§ tasanmi; Negri
Bossi'nin kisa tanimini bu s,ekilde
yapabiliriz. Gegmi§ yillarda oldugu gibi
bu yilda K Uluslararasi plastik ve kaugjk
fuarmda en son yeniliklerini sergiledi.
Tamamen enjeksiyona adanmis 800
m2'lik bir stantta Negri Bossi gift plakali
ve makasli seri makineleri ile calisan 8
adet entegre uretim merkezi sergiledi.
Bu makineler enerji tasarrufu ign Smart
Energy opsiyonu ile donatilmi§tir.
Negri Bossi K 2013'te yeni prizmatik
yataklar uzerinde hareket eden ve
hareketli plakanin kolonlarla temasmm
olmadigi hareket sistemini tanitti.

Guvenilirlik,
yuksek
performans,
enerji tasarrufu
ve bunlarm
uzerinde entegre
uretim ^ozumleri
igin endustriyel
i§ ortagi olma
kapasitesi.
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Cjft Plakali makine serisi Bi-Power'm en
kuguk ve yeni uyesi VH-1000-12100
otomotiv ig'n parga uretimini entegre
robotu ile birlikte gercekle§tirecektir.
Bi-Power serisi makineler uluslararasi
otomotiv, bahce mobilyalan, buyuk
olgj paketleme ve ins.aat endustrisi
gozumlerinde
ureticilerin
secjmi
olmu§tur. Bu makineler guc, performans
ve enerji tasarrufunu bir araya getirip
tek basamakta buyuk olculere sahip,
kornplekstasarimli pargalan indirgenmi§
gevrim zamanlarmda uretebilmektedir.
^evreci serimiz Vector V-650-6700 ise
tekrar bir otomotiv pargasi olan PC on
far lensini entegre robotu ile uretiyor
olacak.
Tarn elektrikli Vesta V-300-900 tip!
makinemiz ise kisa gevrim zamanlarmda

uretime gore yenilenen sistemi ile gatal
kalibmi 4 saniyede uretiyor olacak.
CanBio V-21 0-850 SE makinemiz ise
tekrar bir otomotiv pargasi ola PA 66
motor kapagi pargasmi uretiyor olacak.
Elektrikli Kuguk modelimiz ELEOS 65210 ise§innga pistonu uretiyor olacak.
Diger hidrolik kuc.uk modelimiz
1 20-31 0 SE modeli ise ozel ekipm
ile birlikte Silikon enjeksiyon parc.a
uretimi yapiyor olacak.
Enjeksiyon makinesinin bazversiyonu ise
Sintesi Global serisi ile para kumbarasi
uretirni yapiyor olacak.
Negri
Bossi'nin
anahtar
teslimi
projelerdeki
kapasitesini daha iyi
gosterebilmek adma fuar sirasmda
Hibrid makine serimiz Janus 400-2100
modelimiz 32 gozlu bir kahp ile PET tup
uretimi yapacaktir.
Uc yilda bir duzenlenen en onemli
uluslararasi plastik fuari konumunda
olan Dusseldorf K 201 3 Fuarmda
ziyaretglere
makinelerimiz
ve
uygulamalan hakkmda detayli bilgiler
verdik.

