ÇEKİCİLER
Plastik Sektörü için Boru ön düzenleri

Geleceğe dönük Teknoloji

Boru ÇEKİCİLER( Palet Çekiciler)






Her tip Boru için üretime odaklı makineler P serisi. ABS, PVC, PE ve PP’den imal edilmiş borularını üretimi
için gerekli her tip için çekiciler.
Rigitborusuiçin TamOtomatik: P/FA serisi. PVC, ABS, PE ve PP’den imal edilmiş Rigitborularını ekstrüzyon
hattında otomatik çap değiştirme ile çekmek için TamOtomatik çekiciler.
Rigitboru Üretimi alternatif kayışı: P/B serisi. Sert ve yarı-sert ABS, PVC, PE ve PP boruların yüksek hızlı
üretimler için Palet ve Bant Çekicileri.
Korruge Boru üretimi: P/C serisi.Soketli veya soketsizCorruge PVC, PE ve PP boruçekicileri.
Hedefe ve amaca odaklu çözümler

Önemli Özellikleri
Vektör motorları kullanarak kerpetenlerin münferit kontrolü. Kesintisiz bir çekme gücü sağlar. Dahası enerji
kaybını ve bakım gerektiren parça sayısını azaltır.
Paletlerin Boru üzeri temas uzunluğuborunun iyi tutulmasını garanti eder ve kayda değer seviyede çekme gücü
sağlar.
Çekme bandı yay profili. Şekli sayesinde çekme bandının esnemesi ve aşınması azalır ve böylece makinenin ömrü
uzar.
Salınımlı üst çekme bandı boru ezme kontörlü sistemine sahiptir
Alt çekme bantlarının motorlu pozisyonlaması – çapa göre ayarlanabilmektedir

Her türlü plastik malzeme ve boru çapı için bir çok farklı modele sahibiz.

TESTERELER
Plastik boru işleme makineleri

MALİYETLERİNİZİ AZALTIN
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Çapak ve toz çıkartmadan PVC, PP, PE Rigitborusu. Kesme/pahlama için planet testereler TSR W.
Çapak ve toz çıkartmadan PE, PPR Rigit borusu. Bıçaklı planet testereler TRK.
Çapak ve toz çıkartmadan PE, PPR Rigit borusu. Dairesel bıçaklı planet testereler TRK/C.
Çapak ve toz çıkartmadan PE, PPR Rigit borusu. Dairesel bıçaklı TamOtomatik planet testereler TRK/FA.
Rigitborusu:yüksek verim ver Performan i.in özellikle Kübük Çaplarda 20-160mm linear tek hat üzerinede
çift kesme istasyonlu Bilgisayar kontrollü Çapaksızistendiğindebışak istendiğinde testere ile kesme ve
PahlamaDuet/K.
Çapak ve toz çıkartmadan PE, PPR Rigit borusu. Çekici + bıçaklı planet testere Combo K.
Çapak ve toz çıkartmadan PVC Rigit borusu. Disk ile kesme/pahlama için planet testere TRS.
Malzeme çıkartarak PE, PP Rigit borusu. Disk+bıçak ile kesme/pahlama için planet testere TRS/C.
Malzeme çıkartarak PVC Rigit borusu. Disk ile kesme/pahlama için yüksek hızlı planet testereler TRS HP.
Çapak ve toz çıkartmadan PP Rigit borusu. Disk+bıçak ile kesme/pahlama için yüksek hızlı planet testereler
TRS/C HP.
Çapak ve toz çıkartmadan PVC Rigit borusu. Diskli TamOtomatik planet testereler TRS HP.
Çapak ve toz çıkartmadan PVC Rigit borusu. Diskli kısa borular için yüksek verimlilikli planet testereler TRS
Duet.
Çapak ve toz çıkartmadan PP Rigit borusu. Diskli+bıçaklı kısa borular için yüksek verimlilikli planet
testereler Duet/C.
Çapak ve toz çıkartmadan PVC Rigitborusu. Çekici + diskli planet testere Combo S.
Çapak ve toz çıkartmadan PP Rigit borusu. Çekici + diskli+bıçaklı planet testere Combo S/C.
Çapak ve toz çıkartmadan PVC, PP, PE Rigit borusu. Ayırma testereleri TL, TAB.
Çapak ve toz çıkartmadan PVC, PP, PE Rigit borusu. Çekici + ayırma testeresi Combo.
Çapak ve toz çıkartmadan PP, PE oluklu boru. Bıçaklı planet kesiciTRK/D.
PP, PE oluklu boru için. Bıçaklı iç Çapak ve toz çıkartmadan için tek çidarlımuflarıniç kısmını haricen
kesmek için testereler ve kesicilerplanet testereler SmartTrim.
Çapak ve toz çıkartmadan PVC oluklu boru: Diskli kesmek için planet testereler TSD/D
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Plastik boru işleme makineleri
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PVC Rigitborusu Otomatik Muflama Makineleri: SICABELL.
PVC Rigit borusu Otomatik Muflama Makineleri: BA/CA.
PVC Rigit borusu Otomatik Rieber Muflama Makineleri: BA/CA/F.
PVC Rigit borusu Otomatik Yüksek-verimli Muflama Makineleri: UNIBELL.
PVC Rigit borusu Otomatik Çok-soketli Muflama Makineleri: BULTIBELL.
PVC flrks-duvar tipi borusu (oluklu/ultrarib) Otomatik Muflama Makineleri: BA/CA/D.
İç mekan atık su borusu için PP, HDPE PVC Rigit borusu Otomatik Muflama Makineleri: Everbell 1/2/3
(PSP).
Yeraltı drenaj ve atık su boruları için PP, HDPE PVC Rigit borusu Otomatik Muflama Makineleri: Everbell
PSP.
PP, HDPE yapılı-duvar borusu (oluklu/ultrarib) Otomatik Muflama Makineleri: UR/CPE.
PVC-MO PVC Rigit borusu Otomatik Muflama Makineleri: STARBELL
Borular, çift-soketler, fitingler için PVC-U (ABS) PVC Rigit borusu Yarı-otomatik Muflama Makineleri: BS/R.
Borular, çift-soketler için PVC-U (ABS) PVC Rigit borusu Yarı-otomatik Muflama Makineleri: BS/FD.
Everbell 160 ve Everbell 200 entegreveya harici PVC Rigit borusu iç hattı için ContaYerleştirme (Fitting)
Üniteleri :Masterfit
Diğer muflama makineleri dışında üretim hattı üzerinde veya harici PVC Rigit borusu iç hattı için
contaYerleştirme (Fitting) Üniteleri: Masterfit 2
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UNIBELL1 200 JRE
Plastik boru işleme makineleri

GELECEĞİNİZE SOKET AÇIN

UNIBELL1 200 JRE UNIBELL1 200 JRE
Dış çapı 32 mm ile 200 mm arasında, Muff uzunluğu artı 0.5m - 6 m boyunda PVC-U pürüzsüz PVC Rigit borusuveya
çok katmanlı borular için tek IR-SWocaklı (ısıtmaistasyonlu)inline tom otomatik-muflama makinesi. Elektromekanik, elektrikli ve pnömatik tahrike sahip makine; hassas PLClerüzerinden kontrol edilir. Bütün boru çapları için
Muflama tek bir istasyondan dış basınç ile Mandral üzerine Haricen gerçekleştirilir vedahili soğutma kasası ile (Sica
patent) önceden soğutulmuş basınçlı hava ile soket soğutma gerçekleştirilir. Muflama makinesi
pürüzsüzMuffüretmektedir, mekanik mandrel sistemli contalara sahip soketler veRiber contaların mandrele
yüklenmesi için sistem (Sica patent) içeren conta kartuşu ile birlikte entegre sokete sahip (Rieber sistemi) soketleri
şekillendirebilir.
Avantajları ve önemli özellikleri
1. Enerji Tasarrufu: IR-SW fırının kullanılması ve elektro-mekanik şekillendirme tahriki sayesinde makine
yalnızca işlem çevrimi gerektirdiğinde elektrik kullanır, böylece hidrolik tahrik sistemine sahip geleneksel
bir fırın ile karşılaştırıldığında %50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlamaktadır. Buna daha düşük su
gereksinimi ve yağ ekleme maliyetlerinin ortadan kalkması da eklenebilir.
2. Düşük bakım maliyeti: periyodik olarak yağ değiştirilmesine gerek yoktur.
3. Temiz ve sessiz: Hidrolik tahrik olmaması, yağ sızıntılarının son bulması ve ortalama ses basıncı seviyesinin
düşmesiyle operatör için daha temiz, sessiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması anlamına
gelmektedir.
4. Artan üretkenlik: IR-SW ile soğutma sistemi ile (Sica patent) önceden soğutulmuş hava kullanılarak soket
soğutma, 2 geleneksel fırınlı ve su soğutmalı makinelere kıyasla daha yüksek üretkenlik sağlar.
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Dış çapı 32 mm ile 200 mm arasında, soket uzunluğu artı 0.5m - 6 m boyunda PVC-U pürüzsüz sert-duvar veya çok
katmanlı borular için tek IR-SW fırınlı otomatik hat-içi muflama makinesi. Elektro-mekanik, elektrikli ve pnömatik
tahrike sahip makine; PLC bir elektrik panosundan kontrol edilir. Bütün boru çapları için şekillendirme tek bir gözde
dış basınç ile gerçekleştirilir ve dahili soğutma çevriminde (Sica patent) önceden soğutulmuş basınçlı hava ile soket
soğutma gerçekleştirilir. Muflama makinesi pürüzsüz çözücü-çimento soketleri, mekanik mandrel sistemli contalara
sahip soketler ve halka contaların mandrele yüklenmesi için sistem (Sica patent) içeren conta kartuşu ile birlikte
entegre sokete sahip (Rieber sistemi) soketleri şekillendirebilir.
Avantajları ve önemli özellikleri
5. Enerji Tasarrufu: IR-SW fırının kullanılması ve elektro-mekanik şekillendirme tahriki sayesinde makine
yalnızca işlem çevrimi gerektirdiğinde elektrik kullanır, böylece hidrolik tahrik sistemine sahip geleneksel
bir fırın ile karşılaştırıldığında %50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlamaktadır. Buna daha düşük su
gereksinimi ve yağ ekleme maliyetlerinin ortadan kalkması da eklenebilir.
6. Düşük bakım maliyeti: periyodik olarak yağ değiştirilmesine gerek yoktur.
7. Temiz ve sessiz: Hidrolik tahrik olmaması, yağ sızıntılarının son bulması ve ortalama ses basıncı seviyesinin
düşmesiyle operatör için daha temiz, sessiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması anlamına
gelmektedir.
8. Artan üretkenlik: IR-SW ile soğutma sistemi ile (Sica patent) önceden soğutulmuş hava kullanılarak soket
soğutma, 2 geleneksel fırınlı ve su soğutmalı makinelere kıyasla daha yüksek üretkenlik sağlar.
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SICABELL
Plastik boru işleme makineleri

İNCE-HAT MUFLAMA MAKİNELERİ

SICABELL
PVC-U pürüzsüz rigit veya çok katlı borular için ve Mufflama artı 1 m – 6 m arasındaki uzunluklar için seramik ısıtma
elemanlarına sahip 2 otomatik ısıtma istasyonlu linline muflama makineleri. Tüm boru çapları için tek muflama
istasyonlu dış basınç ile şekillendirme ve su ile soket soğutma. Mevcut modeller: 200, 250 ve 400mm.
Avantajları ve önemli özellikleri
1. Esneklik: her türlü Muflama Tipi: (standart Muftanında , mekanik mandrel, Rieber sistemi ve havaüfleme). Mandrel üzerindeki halka contaları önden yüklemek için conta kartuşu ile birlikte de kulanım
imkanı
2. Kullanım Kolaylığı: basit tasarım ve sezgisel kullanıcı Kumanda Panosu
3. Güvenilirlik ve düşük bakım maliyetleri: Yüksek kaliteli bileşenler ve paslanmaz çelik soket soğutma
sistemi.
4. Kompakt boyutlar: şekillendirme istasyonunun tepesinde yer alan conta kartuşu (Rieber sistemi)
makinenin toplam genişliğinin minimuma indirilmesini sağlar.
5. Hızlı boyut değiştirme: daha azilave aksesuar ve mükemmelMuff neticelerine erişilebilirlik boyut
değiştirmeyi kolaylaştırır. (gerekli ortalama süre 30 dakika).
6. Mükemmel maliyet/performans oranı.
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YEŞİL MAKİNELER
Plastik boru işleme makineleri

ENERJİ VE MALZEMEDEN TASARRUF EDİN

YEŞİL MAKİNELER
Dünyamız gelecek nesillerin refahı için korunacaksa, bu konuda yardıma ihtiyacı vardır: giderek daha fazla insan
ve işletme sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi konularına inanıyor.
Sica, enerji ve hammadde tasarrufuna katkıda bulunmayı ve çevreyi temiz ve güvenli tutmayı hedeflemekte
bunu kendine ilke edinmiştir. En yeni ARGE çabalarının çevre odaklı olmaya ve daha iyi bir dünyaya katkıda
bulunurken boru üreticilerinin tasarruf etmesini sağlamaya yönelik olmasının nedeni budur.
Uygulama örnekleri olarak aşağıdakiler verilebilir:



Talaşız ve Çapaksız kesme ve pahlama teknolojisi – PVC borular için, hammadde tasarrufu sağlar, geri
dönüştürmeyi gereksiz kılar, bakım maliyetlerini düşürür ve temiz ve gürültüsüz bir çevre sağlar.
Kısa-dalga fırınlarına sistemine sahip muflama makineleri – yalnızca ısıtma fazında ve malzemenin son
sıcaklığına ulaşması için gerekli süre boyunca devreye girer, böylece enerji tüketimini azaltır ve atık
malzemeleri önler.

Şimdilik şirketin paylaşmak istediği yalnızca iki önemli gelişme mevcut ancak daha fazlası yolda. Sica ile çevreyi
koruyalım.
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PAKETLEME MAKİNELERİ
Plastik boru işleme makineleri

HAYALLERİNİZİ PAKETLEYİN

PAKETLEME MAKİNELERİ


Film sarıcılar: Flash.Düz Boru ve sipiral PVC, PE ve PP PEX boruların demet halinde
sarılarak STREÇ ile otomatik sarıcılar. Demetler, streç film ile çapları boyunca sarılır.
 Tek makaralı kayış sarıcılar:Multilega. Düz Boru ve sipiralPVC, PE ve PP borular için
otomatik sarıcılar. Isı-mühürlü PP kayışlar ile bağlamalı ve otomatik etiketleme
 Çift makaralı kayış sarıcılar: Technocoil. Düz Boru ve sipiralPVC, PE ve PP borular için çift
makaralı yapıya sahip otomatik sarıcılar. Isı-mühürlü PP kayışlar ile paketleme.
 Ahşap kasa içineistfleme: PAL, LTP. Sert ABS, PVC, PE ve PP Üretimden gelen Boruların
Mufflarının yönlerine bakarak akşapkaların içine sırası ile İstifleme Makineleri
 Robot Paletleyici: RoboJack 250. Soketli veya soketsiz, 32-250 mm Dış Çapında, 1-6m
uzunluğunda PVC, PE ve PP borular için, ahşap çerçeveli arabalarda farklı boru
uzunluklarının eşzamanlı paletlemesi için otomatik paletleme adası.
 Ahşap kasa içinekısa boru ve Parçalarıpaletleme: Multipack 1000 SP. Soketli veya
soketsiz, 500 – 1000mm uzunluğundaki PVC, PE ve PP borular için otomatik paletleme
ünitesi. Borular ahşap sopalar kullanılarak paketlenir.
 Plastik altlıklar ile katmanlı borular paketleme: Multipack 3000. Soketli veya soketsiz
PVC, PE ve PP borular için otomatik paletlemeunitesi. Plastik altlıklar ile katmanlı borular
paketleme.
 Muhtelif Kasa ve taşıycı sistemleri içine düzgün bir Şekilde ıstififleme ve Paketleme
Makineleri Multipallet. Otomatik paketleme hattı (Multipack tipi) tarafından
oluşturulmuş PVC, PE ve PP boru paketleri için otomatik paletleme ünitesi.
 Poşetleme makinesi: FP. ABS, PVC, PP ve PE pürüzsüz sert borular ve muflu borular için
poşetleme makinesi. Boruların Multibell tipi çoklu-soketleme muflama makinelerinin
tezgahından alınması olanağı.
 Conat takma makineleri: A. Demetler halindeki sert ABS, PVC, PE ve PP boruların ısımühürlü PP kayışlar ile hat-içi paketlenmesi için otomatik kayış takma makineleri.
Boruların Multibell tipi çoklu-soketleme muflama makinelerinin tezgahından alınması
olanağı.
 Asansör: EL. El serisi otomatik boru asansörleri hattan boruları alır ve teker teker belirli
bir yükseklikte yer alan boşaltma alanına bırakır.
 Asansör – çevirici: EG. EG serisi otomatik boru asansörü-çevirici boruları hattan alır ve
seçili programa göre çevirir. Çevrilmiş olan borular, soket ucu farklı şekilde ayarlanmış
olarak teker teker belirli bir yükseklikte yer alan boşaltma alanına bırakılır.
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FLASH 450
Plastik boru işleme makineleri

HAYALLERİNİZİ PAKETLEYİN

FLASH 450
8-25 mm çapındaki düz veya sipiral PVC, PE ve PP, PA, boruları streç film ile kaplı kısa uzunluklu demetler halinde
paketlemek için otomatik sarıcılar. Sarıcı merkezi ayar kontrolleri ile 3 adet makaraya, elektronik çekme kontrollü
bir film haznesine, evrensel film kesme sistemlerine ve değişken geometrili makara boşaltma cihazına sahiptir.
Makine ana makara işlevlerinin kontrolü için kablosuz iletişim sistemi ile donatılmıştır.
Avantajları ve önemli özellikleri:
1. Esneklik: üç sarma makarası bekleme süresini azaltır ve yüksek üretkenlik sağlar.
2. Güvenilirlik ve verimlilik: sarıcı verimli elektrikli tahrik üniteleri ile ve minimum bakım gereksinimi ile ayırt
edilmektedir. Kablosuz iletişim sistemleri güvenilirliği, düşük işletme maliyetini ve dolayısıyla yüksek
ekonomik karşılığı garanti eder.
3. Kompakt boyutlar: ekstrüzyon hattı ile hat-içi makara boşaltma sayesinde daha az yüzey alanı kaplar.
4. Modülerlik: Birkaç Flash 450 ünitesini paralel hatlara kurmak ve her bir makineyi elektrikli taşıma bantları
üzerinde demet taşıma sistemleri ile donatmak mümkündür böylece bütün demetler tek bir otomatik
toplama ve paketleme istasyonuna gönderilebilir.
5. Kullanım kolaylığı:belirlenmesigereken daha az yazılım parametresi, boyut değiştirirken değiştirilmesi
gereken daha az bileşen, hızlı takma/sökme sistemleri sayesinde film haznesi yenileme süreleri en aza
indirilir, sistemlerin hepsi makinenin işletimini basitleştirir.
6. Hızlı boyut değiştirme: merkezi ayar kontrolü ve evrensel değişken geometrili sistemler (boyut değiştirme
için gerekli süre 30 dakikadan kısadır)
7. Basit boyut değiştirme: yalnızca çok az sayıda boyut değiştirme bileşeni gereklidir: farklı çaplar için
yalnızca boru-kılavuzu değiştirilir
8. Çok yönlülük:
- Farklı boyutlarda demetler oluşturma (farklı makaraların üzerinde farklı uzunluklarda demetler) gibi
ilave işlevler ekleme imkanı
- Otomatik etiketleme sistemleri ekleme imkanı
- 32 mm çapındaki boruları 15 uzunluğundaki demetler halinde sarma imkanı.
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YARDIMCI MAKİNELER
Plastik boru işleme makineleri

TEKLİFİNİZİ TAMAMLAYIN

YARDIMCI MAKİNELER











Boru Bükücü: BMS. PVC, PP, HDPE ve ABS boruların sürekli olarak muflanması ve
bükülmesi için otomatik boru bükme makinesi.
Diş açma makineleri otomatik hat-içi: FIL IL. PVC , PE ve PP borular için karşılıklı bakan
başlıklara sahip, tekli veya çiftli-ekstrüzyon hat-içi diş açma makineleri. DIN 4925 veya
DIN 2999 standartlarına uygun olarak konik veya silindirik, iç ve dış dişler için.
Otomatik bağımsız diş açma makineleri: FIL/S. DIN 4925 standardına uygun iç ve dış
dişler için PVC, PE ve PP borular için bağımsız diş açma makineleri.
Yarı-otomatik bağımsız diş açma makineleri: FIL OL. PVC , PE ve PP borular için karşılıklı
bakan başlıklara ve besleme deposuna sahip bağımsız diş açma makineleri. DIN 4925
veya DIN 2999 standartlarına uygun olarak konik veya silindirik, iç ve dış dişler için.
FİLİTRE MAKİNESİ: F. DIN 4925 veya DIN 2999 standartlarına uygun olarak, soketli veya
soketsiz sert PVC, PE ve PP borular (ve benzer uygulamalar) için otomatik bağımsız
Filitreyarık açma makineleri
Uzunluk kontrol edici:CP 94. Boru kalınlaştırma için kesme ve çekme yavaşlatma
komutunu göndermek için elektronik ünite.
Vakum sistemler:Dust Jet, Chip Jet. SicaDust Jet ve Dust Jet/C sistemleri kendini
temizleyen filtrelere sahip otonom vakumlama sistemleridir. Modele bağlı olarak tek bir
makineye (Dust Jet/C) veya farklı ekstrüzyon hatlarındaki birkaç makineye (Dust Jet)
hizmet verebilir.
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ROBOJACK 250
Plastik boru işleme makineleri

HAYALLERİNİZİ PAKETLEYİN

ROBOJACK 250
Soketli veya soketsiz, 32-250 dış çapa sahip, 1m-6m uzunluğunda PVC, PE ve PP borular için otomatik paletleme
istasyonu. İki farklı boru uzunluğunun ahşap çerçeveli arabalar üzerine eşzamanlı paletlemesi için. İstasyon bir boru
kartuşu ve boru taşıma ünitesi olarak iş gören bir antropomorfik robot ile donatılmıştır. Borunun çevrilmesi için
minimal alana sahip olunsa bile palet katmanlarındaki soketlerin pozisyonunu değiştirebilir.
Avantajları ve önemli özellikleri
1.

Esneklik: antropomorfik robot farklı uzunluklardaki boruların taşınmasını sağlar ve boruları iki farklı araba
üzerine yerleştirirken yükse üretim hızı sağlar ve işletme gereksinimlerine ve mevcut alana göre yüksek
düzeyde özelleştirme sağlar.
2. Verimlilik: antropomorfik taşıyıcı yüksek verimliliğe sahip elektrikli tahrik üniteleri ve minimum bakım
gereksinimi ile ayırt edilir. Düşük işletme ve bakım maliyeti ve dolayısıyla yüksek ekonomik kazanımı
sağlamak için enerji-tasarruflu bir vakum jeneratörü ile birleştirilmiştir.
3. Kompatk tasarım: aynı uzunluktaki borular için ayrı paletleyicilere sahip geleneksel sistemlere kıyasla
boyutları daha küçüktür.
4. Modülerlik: Hat-içine birkaç RocoJack 250 ünitesi kurma ve paletleme adasını otomatik araba çevrimi
sistemleri ile donatma imkanı
5. Kullanım kolaylığı: boru arabası değiştirme evresinde yüksek depolama kapasitesi operatörün boş
arabaları doldurmasını kolaylaştırır.
6. Hızlı boyut değiştirme: boru çapı için hızlı ayar ve boru kaldırma için hızlı alet değişimi. – katman başına
boru sayısı, katman sayısı, soket pozisyonlama dahil, kontrol panelinden programlanabilir. (boyut
değiştirme süresi 5 dakikadan kısadır)
7. Basit boyut değiştirme: yalnızca çok az sayıda boyut değiştirme bileşeni gereklidir: yalnızca üç grup
kaldırma başlığı taşınabilecek bütün boru çeşitlerini kapsar.
8. Çok yönlülük: aynı antropomorfik robotu kullanarak sıra başına eşit sayıda borulara sahip paletler elde
etmek için paletin katmanları arasına ahşap bloklar yerleştirmek gibi ilave işlevler ekleme imkanı.
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ÖZEL İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ÇÖZÜMLER
Plastik boru işleme makineleri
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Wacop Projesi. Sica 200mm’ye kadar çok-katmanlı PVC borular için özel bir birleştirme
sistemi geliştirdi. Bunun amacı borunun bir ucunda bir soket oluşturmak ve ardından
üzerine ‘Wacop kilitli halkanın’ takılabileceği özel bir şekil oluşturmak için ucu
zımparalamaktır. Bu enjeksiyonlu bir halkadır ve içine yerleştirilmiş bir mühür contasına
sahiptir. Proje: bir muflama makinesi, zımparalama istasyonuna boru taşıma sistemi ve
ardından halka-takma ünitesine boru taşıma sisteminden oluşmaktadır.
Çift ekstrüzyon hattında PVC boruların çoklu muflanması.Sica çift ekstrüzyon hattından
çok yüksek hızlarda gelen iki borunun bir Everbell2 160 muflama makinesinde
soketlenmesi için bir sistem geliştirmiştir.
Otomatik taşıma ve paletleme projesi.Sica, iki bağımsız Sica muflama makinesi ile
donatılmış iki farklı ekstrüzyon hattından eşzamanlı olarak gelen 160mm’ye kadar çapa
sahip farklı uzunluklardaki PP boruları paketlemek için özel bir paketleme sitemi
geliştirmiştir. İki Multipack boruları sert plastik altlıklara yerleştirir ve tamamlanmış olan
demetleri kayışla bağlar. Ardından Multipallet demetleri kaldırır ve bunları arabaların
üzerine istifler aynı zamanda katmanların arasına ahşap boşluk bırakıcılar yerleştirir.
Çift-yönlü PVC borular için drenaj sistemi. Sica, borular muflama makinesine girmede
önce boruları eğerek içindeki bütün suyun boşaltılmasını sağlayan özel bir drenaj sistemi
geliştirmiştir.
Bağımsız kesme ve muflama için boru besleyiciler.Sica boruyu hassa uzunluk kesme
işlemi için bağımsız testereye getiren ve ardından boruların yana monte edilmiş halka
takma ünitesi ile muflama makinesine otomatik olarak aktarıldığı özel bir besleme
sistemi geliştirmiştir.
Bilezikler için uygun çok işlevli soketleme hattı: Sica PP boruları 2 Everbell3 160
muflama makinesi ile soketlemek için özel bir sistem geliştirmiştir. Çift-soket yapılması
gerektiğinde muflama makinelerinden biri ilk hat-içi muflama makinesinin ön tarafında
bakacak şekilde hızlıca çevrilebilir. Her bir muflama makinesinin yanında her bir sokete
otomatik conta yerleştirme için bir adetMasterfit 160 halk takma ünitesi mevcuttur.
Split 500 K. Plastik bir mahfaza ile korunan çelik borulardaki PE kaplamayı sökmek için
özel hat-içi testeresi. Testere ekstrüzyon hızı ile senkronize edilir ve iki çelik borunun
arasında keser. Ardından PE kaplamanın sökülmesi için kestiği yerin iki yanına birer çizik
atar.
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