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Taşıma sistemleri



Schmalz: Vakum teknolojisiyle akıllı otomasyon  
ve ergonomik taşıma sistemleri

Vakumlu taşıma sistemleri ve vinçlerVakum komponentleri

Vakum otomasyonu Taşıma sistemleri

Vakumlu tutucu sistemler Vakumlu bağlama sistemleri

Schmalz vakumlu otomasyon ve  
ergonomik taşıma sistemlerinde  
pazar lideridir.8,5
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her gün müşterilerimiz için  
görev başında.

ciromuzla yeni düşüncelere ve yeni 
ürünlere yatırım yapıyoruz.

yol gösteren yeniliklerimizi  
temsil eder.

tüm dünyada mükemmel bir müşteri 
danışmanlığının güvencesidir. 
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Vakumlu taşıma ve vinç sistemlerimizle endüstri için yenilikçi, ergonomik çözümler 
sunuyoruz. Vakum otomasyonu sektöründeki geniş spektrumumuz, örneğin CNC 
işleme merkezlerindeki iş parçalarının tutulmasına yönelik vakumlu tutucular veya 
vakum üreteçleri, komple tutucu sistemleri ve bağlama çözümleri gibi özel kom-
ponentleri kapsamaktadır. 

Ürünlerimiz lojistik uygulamalarında olduğu gibi otomobil endüstrisinde,  
cam sektöründe veya mobilya üretiminde de kullanılmaktadır. 

Kapsamlı danışmanlık, yüksek yenilikçilik oryantasyonu ve birinci sınıf kaliteden 
oluşan kombinasyon ile müşterilere kalıcı bir artı değer sağlanır. Schmalz  
firmasının akıllı çözümleri sayesinde üretim ve lojistik süreçleri daha esnek  
ve daha verimli – ve aynı zamanda dijitizasyon için uyumlu hale gelir.



250 koparma
her saat hortumlu kaldırıcı JumboFlex 
ile mümkündür. 

Schmalz taşıma sistemleriyle  
optimum ergonomi ve üretkenlik

Hizmetlerimiz ve uzmanlığımız belirgin 
olarak bir artı değer yaratır.

Schmalz taşıma sistemleri için  
hizmetlerimiz:

• Yerinde danışmanlık – tüm dünyada
• Schmalz Test Merkezi
• Montaj ve devreye alma
• Müşterinin yerinde eğitim
• Kaza önleme yönetmeliklerine 
 göre kontrol
• Onarım servisi

Taşıma sistemlerimiz
birçok sektörde kullanılmaktadır:

• Ambalaj
• Ağaç
• Cam
• Içecek ve gıda
• Kimya ve ilaç
• Lojistik 
• Metal ve sac
• Otomotiv
• Rüzgar enerjisi 
• Solar

“Servise tüm  
dünyada öncelik  
veriyoruz.”

Schmalz firmasının vakumlu kaldırma 
sistemleri ile iş parçaları rahat ve etkin 
bir şekilde kaldırılarak, üretim hem  
calışanlar için sağlıklı bir ortamda, hem  
de işletme icin rasyonel şekilde ger-
cekleştirilir. Bu sistemler kendilerini, 
örneğin iş parçalarını makinalara 
yükleme ve boşaltmada gösterdikleri 
işlevsellik, güven ve ergonomiklilik  
ile kanıtlamaktadır. Ekonomik yatırım 
ve ergonomik çalışma ortamı arasında 

bir köprü görevini yerine getirmekte-
dirler. Çünkü, ağır yüklerin kaldırılması 
ve hareket ettirilmesi esnasında olu-
şabilecek sağlık sorunlarının önlenme-
sine yardımcı olmaktadırlar. Vakumlu 
kaldırma sistemleri ile üretim akışları 
rasyonelleştirilir ve bekleme süreleri 
kısalır ve aynı zamanda calışan eleman-
ların motivasyonu ve randımanları da 
yükselir.

Optimum bir sistem çözümünün yanı 
sıra, kapsamlı servis hizmetlerini de 
sunuyoruz – planlama ve tasarımdan 
montaj ve devreye almaya kadar. 
Sistem danışmanlarımız ve servis 
teknisyenlerimiz gerekli durumlarda 
tüm dünyada yanınızdadır. En önemli 
detayları biliyoruz ve çok farklı branş- 
ların talep ve ihtiyaçlarını yakından 
takip ediyoruz.



Hortumlu Kaldırıcı Jumbo:
Ergonomik taşıma sistemleri

VacuMaster kaldırma cihazları:
Ağır olanı hafife çevirir

“İş yerinde  
ergonomi bizden  
sorulur.”

Schmalz taşıma sistemlerinin  
güvencesi:

• Artan üretkenlik
• Ergonomik çalışma
• Tavizsiz güvenlik

20ton
ile bir VacuMaster sac işleme  
makinelerini yüklerken tek  
vardiyada kolayca baş edebilir.

VacuMaster vakumlu kaldırma cihaz-
ları, sacları, cam levhaları, ahşap  
ve beton plakaları, vs. kaldırmak icin 
idealdir. VacuMaster yükü vakum  
ile tutar, yükün kalkıp-inmesi ve diğer 
hareketleri bir vinç sistemi ile yapılır. 
Bu ürün serisinin en önemli özelliği 
yüksek dayanımı ve güvenliğidir.

Hortumlu kaldırıcılarımız manüel taşıma  
görevlerindeki yüksek verim için tasar-
lanmıştır. Hortumlu kaldırıcı Jumbo 
makineye yükleme ile birlikte kargo ve 
sevkiyat alanları için ideal bir yardım-
cıdır. Örneğin kartonlar, çuvallar veya 
300 kg'a kadar ahşap paletler gibi 
yükleri – hızlı, hassas ve her konumda 
ergonomik şekilde hareket ettirir. 



60yüzde
alüminyum vinç sistemleri ile kullanıcı 
yükleri daha rahat taşır.

Schmalz bilgi merkezi
Web sitemizde aşağıdakileri bulabilirsiniz: 

•  Kapsamlı bir bilgi merkezi ve en uygun kaldırma 
sistemiyle ilgili seçenekler

• Birçok sektör için farklı uygulama örnekleri
• Hızlı ürün başvurusu ve sistem danışmalarımız ile 

iletişim imkanı

Alüminyum vinç sistemleri:
Hafif raylı vinç sistemleri

Schmalz bilgi merkezi
WWW.SCHMALZ.COM/MEDIA-CENTER

Ahşap sektörü için mükemmel tamamlayıcı:

Bağlama çözümlerimiz güvenilir süreçli bir işlemeyi olanaklı kılar.

WWW.SCHMALZ.COM.TR/BAGLAMA-COEZUEMLERIMIZ

Schmalz alüminyum vinç sistemleri  
optimum olarak kaldırma cihazlarımıza 
göre ayarlıdır. Hafif yapıdaki vinçler 
1.200 kg kadar kaldırır ve tek sistemler 
olarak da kullanılabilir.  
Ister pergel vinç, ister vinç sistemi  
olsun – modüler sistemimiz her zaman 
iş ortamına mükemmel bir entegras-
yon sağlar.



Schmalz Almanya – Glatten

Şirket merkezi

Şirketler

Schmalz ABD – Raleigh (NC)

Schmalz Avustralya – Melbourne 

Schmalz Benelüks – Hengelo (NL) 

Schmalz Çin – Shanghai

Schmalz Finlandiya – Vantaa

Schmalz Fransa – Champs-sur-Marne

Schmalz Güney Kore – Anyang

Schmalz Hindistan – Pune

Schmalz İtalya – Novara

   Satış ağı  

Ülkenizdeki Schmalz şirketine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 
WWW.SCHMALZ.COM.TR/SATIS-AGI

Schmalz İspanya – Erandio (Vizcaya)

Schmalz İsviçre – Nürensdorf

Schmalz Japonya – Yokohama 

Schmalz Kanada – Mississauga

Schmalz Meksika – Querétaro

Schmalz Polonya – Suchy Las (Poznan)

Schmalz Rusya – Moscou

Schmalz Türkiye – Istanbul

Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mah. Patlayıcı
Maddeler Yolu
Dumankaya Botanik A-89
34953 - TUZLA - ISTANBUL
T: +90 216 340 0121
schmalz@schmalz.com.tr
WWW.SCHMALZ.COM

WWW.SCHMALZ.COM.TR/OTOMASYON

Vakum otomasyonu
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Çin – Shanghai

Kanada – Mississauga

ABD – Raleigh

Meksika – Querétaro

Fransa – Champs-sur-Marne

İspanya – Erandio

Almanya – Glatten

İsviçre – Nürensdorf

Finlandiya – Vantaa

Rusya – Moscou

Polonya – Poznan

Türkiye – Istanbul

İtalya – Novara

Japonya – Yokohama

Güney Kore – Anyang

ASYA

KUZEY AMERIKA

GÜNEY AMERIKA AFRIKA

AVRUPA

Benelüks – Hengelo

AVUSTRALYA

Tüm dünyada hizmetinizdeyiz

Avustralya – Melbourne

WWW.SCHMALZ.COM.TR/TASIMA-SISTEMLERI

Taşıma sistemleri

Hindistan – Pune


