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Sizin talebinize göre,

PEK3 EASYTUBE 

PEK3 EASYTUBE

PEK3 EASYTUBE

 ile hayal gücünüzü sınırsız kullanabilir, maliyetlerinizi ciddi 

oranda düşürebilirsiniz… 

Ÿ İyileştirilmiş çalışma ergonomisi
ŸVerimli üretim ve montaj süreçleri
ŸDaha düşük geçiş süreleri
Ÿ Zamandan tasarruf 
ŸEsneklik ve tasarım özgürlüğü
Boru ve bağlantı parçalarının yeniden kullanılabilirliği

ŸBiz, planlamayı, montajı ve teslimatı gerçekleştiriyoruz

ŸBiz sadece planlamayı, ön montajı ve teslimatı gerçekleştiriyoruz. 

Çalışanlarınız ise nihai montajı gerçekleştiriyor

ŸBiz sadece planlamayı gerçekleştiriyoruz. Siz ise 

stokundaki boru ve bağlantı parçalarını kullanarak montajı 

gerçekleştiriyorsunuz

ŸBiz,  yelpazesine dâhil olan boru ve bağlantı parçalarını 

teslim ediyoruz. Siz, planlamayı ve montajı kendiniz 

gerçekleştiriyorsunuz.

Ürün tanıtımı için lütfen temsilcilerimize başvurun ve 'un 

işletmenize sunacağı tüm olanakları keşfedin.
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, geniş bir yelpazeye sahip 

modüler bileşenleri sayesinde depolama, 

montaj ve üretim alanlarında birbirinden farklı 

olan uygulamalar için hızlı çok yönlü bir destek 

sağlar.

Renk kodlu plastik yüzey veya paslanmaz çelik 

olarak satışa sunulan 28 mm çaplı çelik borular, 

süreçlerin gereksinimlerine uygun uzunluklarda 

kesilmektedir ve çok sayıda uyumlu bağlantı ve 

aksesuar parçalarıyla bir araya getirilmektedir.

 
, çok yönlü ve kullanılması 

basit bir sistem olmakla birlikte, tüm borular ve 

bağlantı parçaları tekrar tekrar 

kullanılabildiğinden ayrıca son derece düşük 

maliyetlidir. Böylece, sadece farklı üretim ve iş 

süreçlerinin planlama ve uygulama aşamaları 

değil, aynı zamanda tüm kullanım alanlarındaki 

süreç iyileştirmeleri de hızlı ve verimli bir 

şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.
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:
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, çok farklı kullanım alanları için özel 

çözümler sunuyor. Örnek kullanım alanları

Geçiş rafları

Ÿmontaj ve üretim hatlarında

Ÿ yapı grubu montajında

Ÿ FIFO (ilk giren ilk çıkar) stoklama prensibine göre 

çalışan sistemlerde

ŸDepo rafları

ŸTaşıma araçları

ŸMontaj ve paketleme bankları

ŸDerleme ve ambalajlama

ŸUyarı levhaları

Ÿ Sevk bantları (konveyörler) ...

...  ile hayal gücünüzü sınırsız 

kullanabilirsiniz!

Çoğu bağlantı parçasının montajı için sadece 

5mm'lik bir allen anahtar gerekli olmaktadır. 
İstenen sonucu elde etmek için özel el aletleri ve 

teknik beceriler gerekli değildir.
Tekerlekler, çok sayıda farklı adaptör, makaralı 

bant, plastik ve metal kelepçe, yüksekliği 

ayarlanabilir olan ayaklar, menteşeler, açı ve uç 

parçaları devam eden süreçler için ihtiyaca uygun 

tasarımların yapılmasına olanak sağlamaktır. 

Ayrıca, süreç değişikliklerinin hızlı ve düşük 

maliyetli bir şekilde uyarlanması da 

gerçekleşmektedir. Böylece Kaizen veya Lean 

Manufacturing konseptlerini temel alan tüm 

işletme süreçleri için ideal bir çözüm 

oluşturulmaktadır.
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, bu özellikleriyle işletme 

süreçlerinin planlanması, kumanda ve optimize 

edilmesi için çok bir fonksiyonlu araçtır. Kolay 

kullanım sayesinde dinamik üretim ve depolama 

süreçleri hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde 

gerçekleştirilebilir. Özellikle de değişen müşteri 

taleplerine kısa sürede yanıt vermenin fark 

yarattığı bir rekabet ortamında.

, standart veya müşteri talebine 

göre özel hazırlanmış renkleri ve paslanmaz çelik 

olarak satışa sunulan boru ve bağlantı parçaları ile 

montaj hatları, depolar, lojistik merkezleri, 

yönetim birimleri, laboratuarlar, okullar, 

hastaneler, yapı marketleri, bahçe ürünleri satan 

mekanlarda... kısacası her yerde, tüm yaratıcı 

çözümler için hızlı bir uygulama sürecini garanti 

etmektedir.


