
METRO G

TAŞIMA 

Granül için merkezi taşıma sistemleri



METRO G 05I-HPS

METRO G 15I-HCG
METRO G 30I-HSS

METRO G 06I-HCG

METRO G
GRANÜL İÇİN MERKEZİ TAŞIMA SİSTEMLERİ

TAŞIMA 

Patlaç temizleme için vakum valfi
Sürekli ve kararlı hammadde taşımayı garanti eder ve bakım 
maliyetlerini düşürür.
Gözenekli filtre her yükleme çevriminden sonra iç patlama ile 
temizlenir. Bu işlem sürekli ve kararlı hammadde taşımayı garanti 
eder ve yükleyicinin bakım maliyetlerini düşürür. Hammadde 
yükleyici hava sızdırmaz olduğu için taşıma performansı kararlı olur 
ve ünitenin çevresinde toz oluşmaz.

METRO G plastik sektörünün en geniş kapsamlı ve esnek hammadde 
yükleyici ürün serisidir. En iyi bilinen Colortronic ve Motan ham-
madde yükleyici ürün serileri kombin edilmiştir. Basit ya da son 
derece kompleks olsun, METRO G’nin modüler komple sistemi size 
ihtiyaçlarınıza uygun bireysel bir çözüm sağlayacaktır. 

Merkezi taşıma sistemi, plastik üreticileri için önemli operasyonel 
avantajlar ve maliyet tasarrufları sağlamaktadır.

motan kompleks merkezi hammadde besleme sistemlerinde 
dünyanın lider tedarikçisidir. Her bir sistem, üretim kapasitesi, 
hammadde tipleri ve tesisin yerleşim düzeni gibi faktörler göz 
önünde bulundurularak ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır. 
Çeşitli taşıma opsiyonları, kontrol üniteleri, pompalar ve filtre 
teknikleri ile geniş bir yükleyici seçeneği yelpazesi, tesisiniz için 
optimum sistemin yaratılmasına olanak sağlar.
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Modüler tasarım
Ürün yedeklemesi gerekmez - artık üretim gereksinimleriniz değiştiği 
zaman hammadde yükleyicinizin değiştirilmesine gerek kalmaz. Tüm 
hammadde yükleyicileri modüler yapıda olduğundan uygulamaya 
bağlı olarak farklı hammadde tüketim kapasitelerine ve gereksinim-
lerine göre uyarlanabilir. Hammadde yükleme cihazlarında farklı 
hacimli üniteler yanı sıra farklı hammadde giriş ve çıkış çaplarına 
sahip üniteler ile üretim kapasitelerine ve taşıma mesafelerine uyum 
sağlanır. Birçok yükleyicide cam ya da paslanmaz çelik hazne gövdesi 
opsiyonları kullanılabilir.

Kapak montajlı vakum valfi  
Yüksek düzeyde vakumla taşıma sırasında dahi güvenilir çalışma.
Ekstra güçlü hava silindirine sahip döküm tasarım, vakum valfini 
yüksek malzeme yüklemesi ve yüksek vakum gerektiren zorlu taşıma 
uygulamaları için mükemmel yapar.
 

Makine yükleyici versiyonu
Düşük hammadde tüketimi ve nem çeken (higroskopik) hammad-
delerin taşınması için mükemmel bir çözüm olup plastik işleme 
makine üzerinde alan kısıtlı olan yerlerde de kullanılmaktadır. Bu 
yükleme cihaz tahliye bölümünde tahliye klapesi bulunmamaktadır ve 
ünitenin doğrudan proses makinesinin besleme boğazına monte 
edilmesi gerekir.
Sizin için avantajı makine hammadde haznesi olmaması ve plastik 
işleme makinesinin üzerinde çok az hammadde kalmasıdır. Makine 
üzerinde kurutulmuş hammadde bekleme süresi mutlak oranda düşük 
olduğu için bu durum özellikle kuru hava ile kurutulmuş hammaddeler 
için önemlidir

Membran vakum valfi  
Bu valf kirlenmeye karşı garantilidir.
Membran vakum valfi sıkıştırılmış hava ihtiyacı olmadan çalışır, 
bunun yerine taşıma sisteminden enerjisini alır, valfi açmak ve 
kapatmak için vakum kullanır. Bu özelliği ile temiz oda uygulamaları 
için idealdir.
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Değiştirilebilir malzeme giriş klapeleri
Optimum taşıma kapasitesi ve minimum aşınma hammadde yükleyici 
giriş klapeleri kolaylıkla sökülebilir ve uygulamanıza bağlı olarak 
değiştirilebilir. Klapeler çok sayıda yükleyicinin birlikte çalıştığı 
merkezi hammadde sistemi içinde düzgün bir şekilde birlikte 
çalışabilmesine olanak verir. Bir dağıtım istasyonuna bağlanmış bir 
grup yükleyici için gerekli vakum miktarını sınırlarlar. Böylece, 
dağıtım istasyonunda malzeme akışı için çek valf takılmasına gerek 
kalmaz, bunun sonucunda taşıma sırasında mesafe kısalabilir. 

Trompet boru şeklinde hava çıkışlı teğet hammadde girişi
İnce ve tozlu malzemeler için ideal çözümdür.
Taşımanız gereken hammaddeler çok küçük granül ölçüsüne sahipse, 
çok tozlu olurlar ve küçük lifler içerirler, bu durumda METRO G 
yükleyiciler teğet hammadde girişi ile temin edilebilir. Taşıma 
sırasında bu durum, farklı malzemelerin ayrıştırılması için mükemmel 
bir siklon etkisi oluşturur. “Trompet boru” şeklinde hava tahliyesi ile 
egzoz havasının hızı havayla yükseltme hızından oldukça düşüktür, 
böylece granüller ve parçacıklar merkezi toz filtresine geri taşınır.

Çift hammadde girişi  
Farklı hammaddelerin belirli bir oranda karıştırılması için iki 
hammadde girişi bulunur. Her bir hammadde yükleme çevrimi için 
hammadde katmanlarının oranını ve sayısını kolaylıkla ayarlayabil-
irsiniz.

Bunun sonucunda taşıma kapasitende azalma ve malzeme aşınması 
engellenmiş olunur. Giriş valfinin ek bir avantajı, malzeme girişinde 
yön verici bir plaka gibi çalışması ve böylece yükleyicinin gözenekli 
filtresini ve gövdesini aşınmaya karşı korumasıdır. Açılı ve özel cam 
kaplamalı versiyonlar, aşırı aşındırıcı malzemeleri için kullanılabilir.



Paslanmaz çelik tahliye klapesi
Geniş hammadde çıkışı paslanmaz çelikten imal edilmiş bir tahliye 
valfine sahip olduğundan, aşınmaya dayanıklı olup medikal veya gıda 
ambalajlama uygulamalarının tüm gereksinimlerini karşılar. Özel 
tasarım olan açılı hammadde çıkışı tahliye alanını arttırır ve birbirine 
tutunan hammaddelerin kolayca yükleme cihazından ayrılmasına 
yardımcı olur.

Kapaklı tahliye klapesi
Hammaddenin sıkışmasını ve bunun sonucunda oluşabilecek vakum 
kaybını önler.
Tahliye klapesinde bulunan yay baskılı bir kapak, vakum altında 
olmadığı zaman klapenin tamamen kapanmasını engeller. Pnömatik 
taşıma sırasında tahliye klapesinin üzerinde kalan sıkışabilecek tüm 
granüller ilk olarak emilerek uzaklaştırılır. Artan vakum ile kapak 
daha sonra yaya doğru bastırılır ve tamamen kapanır.

Tahliye klapesi denge ağırlığı
Çıkış klapesinin denge ağırlığı yükleyicinin tahliye modülünün dışına 
monte edilmiştir, böylece yükleme çevriminin anlık durumu her 
zaman görülebilir. Erişilebilirlik mükemmel olduğundan servis 
işlemleri kolaylıkla ve çabucak gerçekleştirilebilir.

Toz alma modülü
Görsel plastik parça üretim uygulamalarında tutarlı hammadde 
kalitesini garanti eder. Toz alma modülü, yükleyicide yüksek 
performanslı mühendislik plastiklerinden tozları ve ince parçacıkları 
giderir, hava debisi ile bunları merkezi toz filtresine gönderir. Özellikle 
görsel parçalarda kullanılan yüksek maliyetli hammadddeler için 
tozsuz bir üretim ortamı sağladığından oldukça tercih edilmektedir. 
Bu sayede gereksiz hammadde sarfiyatı olmaz.

Her türlü uygulama için patlaç valfi
Güvenilir vakum valfi hem düşük, hem de yüksek basınçlar için 
uygundur ve güçlü pnömatik silindiri ile neredeyse tüm kullanımlar 
için ideal çözümü sunar. Silikon içermeyen contalar veya yüksek 
sıcaklık varyantı bulunmaktadır. Temiz oda uygulamalarında, filtre 
adaptör olmadan ve hiç yorulmadan takılabilir.
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Hammadde dağıtımı
• motan’ın METROCONNET U ve C hammadde dağıtım sistemi, 

hammaddenin makineye dağıtımı için hızlı ve kolay bir yöntem 
sunar

• Tam otomatik METROLINK malzeme seçim ve dağıtım sistemi ile 
optimum güvenlik

Merkezi vakum istasyonları
• Sessiz ve az bakım gerektiren çeşitli vakum pompaları yüksek 

hammadde üretim kapasitelerinde de kullanılır
• Pompa arızasında otomatik olarak yedek pompaya geçilir
• Hassas hammadde taşıma için frekans kontrollü taşıma pompası
• Otomatik filtre temizleme ve geniş toz toplama haznesi ile merkezi 

toz toplama özelliği

Hat süpürme
•  Her taşıma çevriminden sonra, detaylı hat süpürme aşağıdakileri 

etkileyebilir:
   - nem çeken hammaddelerin taşınmasında çok önemlidir
   -  hızlı ve sorunsuz hammadde değişiklikleri için

- uzun dikey hat kesimlerinde tıkanmayı engeller
• Süpürme opsiyonlu emiş kutuları veya bireysel valf seçenekleri

Kuru hava taşıma
• Kapalı çevrim taşıma sistemi
• Taşınan hava kayıpları kuru hava ile telafi edilir
• Hammadde sıcaklığı korunur
• Hammadde tekrardan nemlenmez

Merkezi blower istasyonu

Emiş kutusu



METROMIX

P box

S ve X box

C box

Sistem kontrol üniteleri
Basit uygun maliyetli çözümlerden Ethernet tabanlı açık ağ mimari-
sinde yenilikçi, en son teknoloji ürünü kontrol ünitelerine kadar.

METRO G yükleyicilerin kontrolü için birkaç farklı otomasyon seviyesi 
bulunmaktadır.
• SELVAC 2: Piyasada kendini kanıtlamış mikroişlemci tabanlı 
     kontrol ünitesi
• METROnet S: Standart taşıma sistemleri için yazılım tabanlı PLC     

taşıma kontrol ünitesi
• METROnet AE ve AN: Yazılım tabanlı PLC veya WEBpanel ile  

Siemens S7 PLC ve çevrede bulunan ekipmanlar için merkezi 
CAN-Bus nodları ile kompleks taşıma sistemleri için en üst düzey 
ağ bağlantısı yapılabilir sistem araçları seti

Tüm METROnet kontrol üniteleri, CONTROLnet platformunda   
 tamamen entegredir ve Ethernet bağlantısı aracılığıyla diğer kontrol  
 ünitelerine bağlanabilir.

Yükleyici kontrol üniteleri
Basit uygun maliyetli çözümlerden yenilikçi, en son teknoloji ürünü 
kontrol ünitelerine kadar.

Üç farklı kontrol kutusu opsiyonu bulunmaktadır.
• P kutusu: Diğer tüm işlevlere merkezi kontrol ünitesinden erişim 
                     sağlanacak şekilde basit bir fişli bağlantıdır
• S kutusu: Yükleyicide durum göstergesi ve açma/kapatma  
                     anahtarı
• X kutusu: METRO-G yükleyicilerin durum göstergesi ve açma/ 
                     kapatma anahtarı ile mevcut colortronic taşıma  
                     sistemlerine entegrasyonu içindir
• C kutusu: Doğrudan yükleyicide alarm ve durum göstergesi, açma/ 
                     kapatma ve diğer işlevlerin yapılabildiği en gelişmiş    
                     kontrol kutusudur

Hammadde oranlama valfi
Kırma malzeme ve hammaddelerin hassas ve güvenilir bir şekilde 
eklenmesi ve karıştırılması içindir.
Çift girişli METRO-G hammadde yükleyicite alternatif olarak, elektro 
kaplama paslanmaz çelik METROMIX oranlama valfi tek girişli 
METRO G hammadde yükleyiciye bağlanabilir. Her bir taşıma çevrimi 
için hammadde katmanlarının oranını ve sayısını kolaylıkla ayarlaya-
bilirsiniz. Geniş bir şeffaf erişim paneli temizleme için kolay erişim 
olanağı verir.
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METRO G 0.5I METRO G 1.5I METRO G 03I METRO G 05I METRO G 06I METRO G 10I METRO G 15I METRO G 30I METRO G 50I

Dolum hacmi - litre/çevrim 0.5 1.5 3 5 6 10 15 30 50

Ağırlık (kg) 7 8 8.5 9 11.5 12 18.5 20.5 24

Gözenek genişliği - filtre (µm) 500 (opsiyon 1200)

Sıkıştırılmış hava (bar) 4-6

Ölçüler (mm)

H 527 469 529 599 628 692 732 832 1132

H (açık kapakla) 731 670 730 800 858 923 1046 1164 1464

B 290 295 295 295 338 338 430 430 430

Ø d1 170 170 170 170 200 200 300 300 300

Ø d2 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50/60 45/50/60 50/60 50/60 50/60

Ø d3 38/45/50 38/45/50 38/45/50 38/45/50 45/50/60 45/50/60 50/60 50/60 50/60

m1 11 7 7 7 7 7 7 7 7

Ø m2 130 215 215 215 240 240 340 340 340

Ø m3 44 170 170 170 200 200 300 300 300

Ø m4 100 195 195 195 225 225 325 325 325

Teknik değişiklikler yapılabilir.

MERKEZİ HAMMADDE TAŞIMA SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

• Malzeme tasarrufu
 Daha az dökülme ve kirlenme sonucunda, tipik olarak hammadde maliyetlerinde en az 

%1-2 tasarruf
• Daha az malzeme işleme işçiliği
 Merkezi hammadde saklama alanı ile malzeme işleme süresinin maliyeti önemli ölçüde 

düşer
• Bakım
 motan merkezi sistemleri bağımsız sistemlere göre sadece daha az bakım gerektirmekle 

kalmaz, aynı zamanda bakım maliyetleri de daha düşüktür
 

• Daha fazla alan
 Merkezi hammadde besleme sistemi sayesinde üretim alanı ilave makinelerine 

kalır ve daha düzenli, karmaşık olmayan bir tesis elde edilir
• Güven ve temizlik  
 Azalan hammadde dökülmesi, filtrelerin makine üzerinde temizlenmesine ve 

hammaddelerin makineye getirilmesine gerek kalmaması (forklift kullanmaya gerek 
kalmaz) avantaj sağlar. Bunların sonucunda, üretim alanı personel için çok daha 
temiz ve güvenli bir yer olur

• Enerji tasarrufu
     Merkezi bir taşıma sistemi, özel makineler içeren bağımsız bir sistem ile 

karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %80 daha az enerji tüketir 

Bölgenizdeki iş ortağımızı bulmak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

Teknik veriler


