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Vakum otomasyonu



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.

Vakum otomasyonu sektöründeki geniş spektrumuz, örneğin CNC işleme  
merkezlerindeki iş parçalarının tutulmasına yönelik vakumlu tutucular veya  
vakum üreteçleri, komple tutucu sistemleri ve bağlama çözümleri gibi  
özel komponentleri kapsamaktadır. Vakumlu taşıma ve vinç sistemlerimizle  
endüstri için yenilikçi, ergonomik çözümler sunuyoruz. 

Ürünlerimiz lojistik uygulamalarında olduğu gibi otomobil endüstrisinde,  
elektronik branşında 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.
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Schmalz vakum teknolojisiyle  
verimli otomasyon

Vakumlu otomasyon, endüstrideki verimli süreç akışları için bir anahtardır. Gıda 
maddeleri, ekran camları ve elektronik bileşenler gibi hassas malzemeler veya 
büyük formatlı karoseri sacları da vakum tekniğiyle zarar vermeden tutulabilir 
ve dinamik olarak taşınabilir.

6000 
her zaman doğru sistemi oluşturur.

Dijital komponentlerimiz ile  
akıllı uygulamalar ön plana çıkıyor 

Schmalz akıllı komponnetleri ile fabrika  
ağına bağlanabilmektedir. Vakum kom-
ponentlerimiz endüstri 4.0 için gerekli 
dijital enerji ve süreç verilerini temin 
ediyor. Akıllı komponentlerimiz örneğin 
kompakt ejektörler ile otomasyonlu 
akışlarda yüksek derecede saydamlık 
elde edilmektedir – daha çok üret-
kenlik ve verim için.

“Sadece endüstri hak-
kında konuşmuyoruz
Endüstri 4.0 - onu 
yaratıyoruz da.”

Endüstri 4.0 ile vakum otomasyon

Vakum üreteçlerimiz, iğneli tutucular 
ve ayrıca vakum ve basınç şalterlerimiz 
bugünden yarının fabrikası için hazırdır.

komponent

Komponentlerimiz birçok branşta 
kullanılmaktadır:

• Ağaç
• Ambalaj
• Cam
• Elektronik
• Kompozit
• Lojistik
• Metal ve sac
• Otomotiv
• Plastik
• Solar



Tüm uygulamalar için  
Schmalz vakum komponentleri

“Ürün yelpazemiz  
her uygulama için  
en uygun çözümü  
sunar.”

Vakum otomasyonu için  
Schmalz komponentleri:

• Vakumlu tutucular 
• Yüzey tutucular
• Özel tutucular
• Bağlantı elemanları
• Vakum üreteçleri
• Valf çeşitleri
• Şalter ve sistem denetimi
• Filtre ve bağlantılar

Vakum tekniğindeki kapsamlı ürün 
yelpazemiz ile bireysel vakum sistem-
leri yapılandırılabilir. Bunlar birinci 
sınıf kalite, akıllı ağ bağlantısı ve enerji 
verimliliği ile üretken otomasyon 
süreçleri için modülleri oluşturur.

100yüzde
mükemmel uyumlu sistem tasarımı  
ile müşteri memnuniyeti.

Daha verimli süreç akışları için  
Schmalz tutucu sistemleri

Tutucu sistemlerimiz robotlarda ve  
otomasyonlu tesislerde devreye girmek-
tedir. Orada birçokfarklı paletleme  
ve lojistik görevlerini üstlenirler. Pro-
jelendirmede ve tasarlamada Schmalz 
müşterileri sistem sağlayıcısı olarak 
uzun yılları kapsayan deneyimimizden 
ve uzmanlığımızdan yararlanmaktadır.



3boyutlu
boş biçimli yüzeyler ve düz iş parçaları 
için tam kontrol.

Güvenli bir işleme için  
Schmalz bağlama çözümleri

•  Komponentlerin hızla bulunması, 
karşılaştırılması ve istek listesine 
kaydı

• Doğrudan ürün siparişi
•  Birçok komponent için yararlı  

açıklama videoları
• CAD-Download
•  Gerçek zamanda fiyat ve  

bulunurluk kontrolü

Vakum bileşenleri hızla  
bulunur ve kolayca sipariş edilir

Schmalz Online-Shop
WWW.SCHMALZ.COM

Schmalz vakum bağlama çözümleri iş 
parçalarını CNC işlemede veya montaj 
süreçlerinde sabitlemektedir. Böylece 
ekran camları, metal veya mobilya 
parçaları hassas şekilde ve güvenilir bir 
süreçte işlenebilir. Üç boyutlu bileşen-
ler bile esnek olarak ve ilave donanım 
maliyeti olmadan bağlanır.



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
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Vakum otomasyonu Taşıma sistemleri
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Çin – Shanghai

Kanada – Mississauga

ABD – Raleigh

Meksika – Querétaro

İspanya – Erandio

İsviçre – Nürensdorf

Finlandiya – Vantaa

Rusya – Moscou

Polonya – Poznan

Türkiye – Istanbul

İtalya – Novara

Hindistan – Pune

Japonya – Yokohama

Güney Kore – Anyang

ASYA

KUZEY AMERIKA

GÜNEY AMERIKA AFRIKA

AVRUPA

AVUSTRALYA

Tüm dünyada hizmetinizdeyiz

Benelüks – Hengelo

Almanya – Glatten

Fransa – Champs-sur-Marne

Avustralya – Melbourne


