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DAHA AZ TOPLAM MALİYET, DAHA İYİ PERFORMANS
VE DAHA FAZLA MÜŞTERİ MEMNUNİ YETİ

YENİ
OCTOPUS SERİSİ

GP
Enerji tasarrufu

• Octopus GP en son motor teknolojisi ve yenilikçi kontrol
sistemini kullanarak elektrik tüketiminde %40 tasarruf
sağlar.
• Avrupa enerji tasarrufu gerekliliklerini karşılar (IE4).
• Tüketim miktarı kolayca izlenir: Enerji tüketimi
OctoFACE işletim panelinde ölçülür ve görüntülenir.

Tasarım Yenilikleri
• Akıllı hız: Gerçek üretim talebine dayalı
optimum makine hızı ve tüm hareketlerde tam
kapsamlı hız optimizasyonu.
• Otomatik arıza tespiti: Emniyetli ve güvenilir
kullanım için tüm makine hareketleri sürekli
olarak izlenir.
• QR kodları: İşletim, bakım ve güvenlik
talimatlarına makine üzerinde belirli konumlara
sabit olarak yerleştirilmiş QR kodları aracılığı ile
kolayca erişirsiniz.
• Temassız ve Uçsuz Film Yapıştırma: Tehlikeli
film uçları bırakmaz ve yapıştırma aygıtının
yükün kendisine temas etmesini önler. Palet
makineye girerken yük genişliği otomatik olarak
ölçülür.

Taşıma Performansı
• Yatırılabilen halka: Modüler yapı
Octopus GP’nin bir konteynerde çok
daha düşük nakliye maliyetleri ile
taşınmasına ve konteynerden daha
kolay çıkartılmasına olanak sağlar.

Octopus GP
toplam işletim
maliyetini azaltır.

Dayanıklı Şasi Yapısı ve Plan
Esnekliği
• Ağır işler için tasarlanmış dört yan elemanla
desteklenen şasi bakım gerekliliğini azaltır.
• Şasi, farklı plan gerekliliklerini karşılamak üzere
film bobini yükleme konumu makinenin solunda
ya da sağında olacak şekilde ayarlanabilir. Panel
doğrudan şasiye sabitlendiğinden kablolara ve kablo
tepsilerine daha az gerek duyulur. Hareketlerin
yüksek hassasiyette ve doğrulukta olması için tüm
makine hareketleri bir akıllı kontrol ağıyla sürekli
olarak birbirine senkronize edilir.

Yeni Easy Load S taşıyıcı
En Son Teknoloji İşletim
Deneyimi
• 12 inç OctoFACE dokunmatik pano
ergonomik kola sabitlenmiştir

Güvenlik
Makinenin üst
bölümünde motor
bulunmadığından
tüm önleyici
bakımlar ekipmana
özel erişim
gerekmeksizin
kolayca yapılabilir.

• İşletim komutları resimli talimatlar ile
görsel olarak sağlanmıştır
• Sınırsız sayıda kullanıcı profilinin her biri
için ayrı parola ve izin düzeyi atanabilir
• Denetim Geçmişi – değiştirilen ayarların
takibi
• Noktadan Noktaya sarım stili
programlaması ile yüksek esneklik
• Temel ayarlara geri dönme özelliği
• Önleyici bakım için otomatik arıza tespiti

• S taşıyıcı tasarımı ile yeni film bobini son
derece kolay şekilde yüklenir.
• “S” sarım deseni ön germe seviyelerini
yükseltir, çeşitli film tiplerini daha iyi işler
ve maliyetini önemli ölçüde azaltır.
• Easy 2 Fix – filmi yüklerken filmin ucunu
sabitleme aygıtına kolayca takmanızı
sağlar
• Daha fazla güvenlik – makinenin içine
girmek gerekmez
• Daha kısa film bobini yükleme süresi
- OctoERGO gibi manuel bobin deyistirme
cihazları ile uyumludur
- Daha az atık ve daha düşük tüketim
maliyetleri için çekirdeksiz streç film ile
uyumludur

Önleyici bakım

Önceden bildirimde
bulunmaksızın teknik
değişiklikler yapma ve bu
belgenin içeriğini değiştirme
hakkımızı saklı tutarız.

• Tüm makine hareketlerinin sürekli durum ölçümü için otomatik arıza
tespiti. Makine hareketlerinde bir sorun saptanması durumunda
bir servis uyarısı verilir ve üretimin devam etmesini sağlamak için
makine hızı otomatik olarak azaltılır. Önemli bir arıza saptanması
durumunda makine durdurulur.
• Aşınma ve yırtılma durumları ile temizlik gereklilikleri otomatik olarak
bildirilerek potansiyel arıza süresini kısaltmak için önleyici bakımların
planlanmasına olanak sağlanır.
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• Makine, OctoFACE’teki Otomatik kontrol özelliği ile mevcut durumu
bildirir.

Teknik özellikler önceden
bildirimde bulunmaksızın
değiştirilebilir.

Octopus GP ile
• daha az işletim maliyeti ve enerjiden tasarruf sağlayın
• teknolojik yeniliklerle arıza süresini en aza indirin
• devrimsel noktadan noktaya makine teknolojisi ile sınırsız sayıda
optimum sarım yöntemi seçeneğine kavuşun
• güvenli ve kolay bakım yapın (en yaygın ihtiyaçlar için QR kodlu
talimatlar)
TÜM KULLANIM ÖMRÜ BOYUNCA DAHA AZ MALİYET
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