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Plastik endüstrisinde atık madde kullanımı alanında yenilikçi yüksek kaliteli 
ürünler geliştiriyor ve üretiyoruz. Geriye baktığımızda başarılı bir kurumsal 
gelişme görüyor ve gelecekte de ortaklarımız ile birlikte küresel pazardaki 
konumumuzu genişletmeye devam edeceğiz.
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Detaylı bilgiler www.achberg.com/produkte/silo 
adresine girerek ya da QR kodunu okutarak bulabilirsiniz:

İç silo
 → 1.4 m³ – 19.5 m³

 → Huni açılma açısı  

90° ve 60°

Yükleme siloları
 → 23 m³ – 355 m³

 → 60° huni açılma açısı

Dış silo
 → 24 m³ – 337 m³

 → Huni açılma açısı  

90° ve 60°

Çift hazneli silo
 → 2 x 42 m³ – 2 x 148 m³

 → Huni açılma açısı  

90° ve 60°

Karıştırma ve homojenleştirme 
silosu

 → 1.6 m³ – 266 m³

 → Farklı homojenleştirme yöntemi

silo®

Sio tesisi üretimi
Depo silolarımız, çift hazneli silolarımız, karıştırma ve homojenleştirme siloları ve de yükleme 
siloları alüminyum ve paslanmaz çelikten imal edilir. ACHBERG silo yapımı, ihtiyaç analizi ile başlar ve satış 
sonrası hizmet ile sona erer.

Yüksek kaliteli atıklarınızı güvenilir ve ekonomik bir şekilde boşaltıyor, depoluyor, karıştırıyor ve yüklüyoruz. 
Atıklarınızın aşınma, akış davranışı, nem emilimi ve yanıcılık açısından özelliklerini dikkate alıyoruz. Kumanda 
tekniği bizde planlanır, programlanır ve üretilir.

Geri dönüşüm / regranülasyon
Plastikler toplanır, yıkanır, parçalanır, tozları giderilir ve tek tip öğütülmüş malzeme 
olarak ekstrüdere gönderilir. Ekstrüzyon işleminden sonra regranülat büyük torba  
veya silo araçlarına doldurulmadan önce karıştırma silolarında homojenize edilir. 
Üretim süreciniz için özel olarak tasarlanmış silo tesisleri planlıyor ve hayata 
geçiriyoruz.

Enjeksiyonlu kalıplama
Şekilde, teknik plastik parçalar için bir plastik enjeksiyon firmasındaki 
malzeme tedarikinin tipik yapısı gösterilmektedir. Plastik granüller silolarda 
depolanır, buradan kurutuculara gönderilir ve ardından enjeksiyon kalıplama 
makinelerine dağıtılır. Silolarımızda ve küçük haznelerimizde, yüksek kaliteli 
plastik granülleriniz kirlenmeye karşı korunur. Bağlantı terminalleri  ve boru 
sistemlerinin ortaklarımız tarafından (merkezi malzeme konveyör sistemleri 
üreticileri) profesyonel kurulumu yapılır. Bağlantı terminalleri ACHBERG 
tarafından istek üzerine kodlama (RFID teknolojisi) ile donatılabilir.

Ürün ayırma
Ürün takibi için ham maddelerin ürün partisi bakımından ayrı depolanması şarttır. Bir silo aracının teslim ettiği 
her ürün partisi (yakl. 25 t) ayrı bir silo hücresine getirilir. Alım da her parti için ayrı ayrı yapılır. A partisinin silo 
hücresi boşaltıldığında otomatik veya manuel olarak B partisinin silosuna geçiş yapılır. Bunun için özel bunun 
için geliştirdiğimiz pnömatik sürgüler silo emme dolaplarının emiş noktasında açılır ve kapanır. Kullanım ve 
denetim silo kumandamızın dokunmatik ekranı üzerinden yapılır. İstek üzerine parti geçişlerinin tutanağını 
tutuyor ve malzeme konveyör sisteminin üst düzey kontrolü için bir arayüz sağlıyoruz.
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Dolum seviyesi ölçüm tekniği
Size uygun seviye ölçüm tekniği seçimi birkaç faktöre 

bağlıdır. Ancak her zaman ölçüm tekniğinin güvenilirliği bizim 

önceliğimizdir. Ölçüm sonucu, ölçüm cihazının pozisyonundan, 

doğru parametrelendirilmesinden, silo geometrisinden, atık 

malzemenin özelliklerinden ve ölçüm sonuçlarının doğru 

değerlendirilmesinden veya görüntülenmesinden etkilenir.

Evet, dikkate alınması gereken çok şey var! Başarılı bir 

şekilde işletilen binlerce ölçüm noktası sayesinde kapsamlı 

bilgi birikimine sahibiz.

Kuru hava sistemi
Sistem siloda su birikmesini 

(yoğuşma) önlemek için 

kullanılır.

 → 1-4 silo haznesi için

Nakliye ve montaj

Merkezi dolum istasyonu

Aşınma koruması
Akıcılığı güçlü atıkların taşınması için 
(örneğin cam elyaf takviyeli plastik 
granüller) sertleştirilmiş çelikten dolum 
hattı dirsekleri 
sunuyoruz.

Boşaltma
Akıcılığı olan atıkların boşaltılması doğru silo boyutlandırmada kütle akışı için 

sorun değildir. Bunların arasında, silolardan emmek için  çeşitli sayıda emme 

noktaları olan ve 38 ila 84 mm endüstri standardı malzeme hattı çapları için 

uygun emme dolapları sunduğumuz çoğu plastik granüller bunlar arasında 

sayılır.

Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/silo 
adresine girerek ya da QR kodunu okutarak bulabilirsiniz:

Emme dolabı “granül”

Emme dolabı “toz”

silo®

60°60° 60°60°

YükleyiciKarıştırıcıBin aktivatörüVakum kutusu

Dolum seviyesi bildirici Radar Lehim sistemi Tartım tekniği

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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19 tona kadar SFLEX 50 tona kadar SFLEX

 m³
1500 x 1500 3.0 – 6.6

2000 x 2000 5.1 – 15.3

2500 x 2500 7.1 – 25.6

3000 x 3000 18.5 – 31.8

 m³
3500 x 3500 29.0 – 55.7

4000 x 4000 42.3 – 77.2

4500 x 4500 50.5 – 76.8

Dolum seviyesi 
ölçüm tekniği

Atıklarınız için evrensel kullanım
Esnek iç mekan silolarımız SFLEX çok sağlam bir çelik yapıdan oluşur ve entegre 
edilmiş yüksek teknoloji ürünü bir kumaş torbaya sahiptir. Granül, öğütülmüş 
malzeme ve iri kum depolamak için kullanılan kumaş yırtılmaya karşı son 
derece dayanıklıdır, nefes alabilir, elektrostatik yalıtımlı ve gıda için güvenlidir. 
Toz depolamak için kaplamalı kumaşlar ve filtreli kumaşlar mevcuttur. Kumaşı 
seçerken ve siloları boyutlandırırken belirli atık malzemenin özelliklerini dikkate 
alıyoruz.

Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/
flexible-silo adresine girerek ya da QR kodunu 
okutarak bulabilirsiniz:

Tüm tesislere entegrasyon
Endüstriyel ve zorlu ortamlarda uzun süreli kullanım için esnek silolar 
üretiyoruz. Genel tesislere sorunsuz bir şekilde entegre edilirler ve 
prosedürel göreve uygun olarak yüksek kaliteli atık bileşenleri ile 
donatılmıştır.

Ham madde teslimi - çuvaldan 25 ton
Palet üzerinde bulunan çuvallarda 25 ton ham madde yükü olan 
kamyonlar forklift ile indirilir, çuvallar tam otomatik bir çuval 
boşaltma makinesine yönlendirilir ve boşaltılır. Yüksek kaliteli 
atık malzemelerinizin esnek silolarımıza özenle taşınması için 
doğru taşıma sistemini sunuyoruz. Bunlar iki kamyon (50 ton) 
kapasitesine sahip olabilir.

flexible silo®

 → düz bir hal zeminine kurulum için uygun

 → sabitleme dübelleri ile kit olarak teslim edilir

 → RAL9005 (koyu siyah) boyalı çelik yapı

 → nefes alabilen ve yırtılmaya karşı yüksek dayanımlı polyester kumaş

 → maksimum çalışma sıcaklığı: 75 °C

 → Huni açılma açısı 80°; çıkış yüksekliği yakl. 600 mm
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Tekerlekli konteyner CR.A1
 → Paslanmaz çelik

 → 60 l – 240 l'lik boyutlar

 → Çuvallar ile dolum

 → 60 l – 240 l'lik boyut

 → Huni açıklığı ∢ 90°

Konteyner CE.A1
 → Alüminyum / paslanmaz çelik

 → 4 paslanmaz çelik ayak (RAL9005)

 → durdurmalı katlanabilir kapak

 → 300 l – 4800 l'lik boyutlar

 → Huni açıklığı ∢ 90°

İstifleme konteyneri CE.S1
 → Alüminyum hazneler

 → 4 paslanmaz çelik ayak (RAL9005)

 → durdurmalı katlanabilir kapak

 → Izgara desteği (ızgara isteğe bağlı)

 → Çatıdaki giriş yakası için delik (plaka ile kilitli)

 → Hunideki gösterge için açıklık (plaka ile kilitli)

 → Emme kargıları için Ø 90 x 2.5 mm iki kılavuz boru

 → Çıkışta artık boşaltmak için döner sürgü 

 → 750 l – 2000 l'lik boyutlar

 → Huni açıklığı ∢ 90°

2500 l
3000 l
4000 l
4800 l

1000 l
1500 l
2000 l

500 l
750 l300 l

400 l

215 l

595 l
675 l

1160 l

1160 l

1080 l

1080 l

1565 l
1645 l

595 l
675 l

750 l 1000 l 1500 l
2000 l

Tekerlekli konteyner CR.B1 + CR.B2
 → Paslanmaz çelik

 → 2 sehpa ve döner tekerlek ile donatılmıştır

 → Çuval veya vakum konveyörü ile dolum

 → 120 l – 500 l'lik boyutlar

 → Huni açıklığı ∢ 90°

Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/
container adresine girerek ya da QR kodunu 
okutarak bulabilirsiniz:

Ara hazne CR.C1
 → Paslanmaz çelik hazneler, çelik ayaklar (RAL 9005)

 → Giriş: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Çıkış borusu: Ø 203 flanşlı Ø 215

 → Çatıda dışarı atılan hava  için 1 x filtre torbası

 → 2 x dişli soketi 1 1/2" (1 x çatıda, 1 x huni)

 → Kaçak hava bağlantısı için 1 x yedek açıklık (kapalı)

 → Silindirde 1 x gözetleme camı

 → 595 l – 1645 l'lik boyutlar

 → Huni açıklığı ∢ 60° ve 90°

Ara hazne CR.ZRS
 → Paslanmaz çelik hazneler, çelik ayaklar (RAL 9005)

 → Giriş: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Çıkış: Döner vana bağlantısı için DN150, DN200 veya DN250

 → Çatıda dışarı atılan hava  için 2 x filtre torbası

 → 2 x dişli soketi 1 1/2" (1 x çatıda, 1 x huni)

 → Kaçak hava bağlantısı için 1 x yedek açıklık (kapalı)

 → Silindirde 1 x gözetleme camı

 → 595 l – 1160 l'lik boyutlar

 → Huni açıklığı ∢ 60° ve 90°

container®
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 → sağlam çelik yapı

 → Standart modüler sistem sayesinde maliyet 

verimliliği

 → Farklı büyük torba ebatları için uygundur

 → Forklift veya zincirli vinç ile çalıştırılabilir

 → Büyük torba ve hazne için tahliye desteği

 → Koruyucu tertibat (ışık perdeli koruyucu çit)

 → Emme veya basınçlı taşıma yoluyla boşaltma

 → Büyük torba ve konteyner arasında tozsuz bağlantı 

için kenetleme düzeneği

 → Kilitleme düzeneği (İris manşeti)

 → Tozdan arındırma tesisi ve gösterge bağlantısı

 → Kapsamlı aksesuar

 → Tüm tesise kolay entegrasyon

Kullanım seçenekleri
Plastik sanayinde, büyük torbalar ham 
madde stoklamak ve işletmenin çeşitli atık 
malzemelerinin nakliyesi için kullanılır. Örneğin 
granüller, regranülatlar, öğütülmüş malzemeler, 
pul veya toz.

Atık malzemelerin özelliklerini dikkate alarak 
büyük torbaları boşaltmak ve doldurmak için 
kapsamlı bir sistem sunuyoruz – ister iyi, kötü 
veya sınırlı akıcılığa sahip atıklar depolanır ve 
tahliye edilir.

Plastik endüstrisindeki hemen hemen tüm 
alışılagelmiş uygulamalar için modüler sistemimiz 
çözüm sunar. Modüler yapı sayesinde, 
uygulamanızın bireysel konfigürasyonu için 
çok sayıda kombinasyon olasılığı ve seçeneği 
mevcuttur. Bu broşürde gösterilen varyantlar, 
olası konfigürasyonların sadece bir kısmıdır.

25 ton ham maddeyi büyük torbalara boşaltıp homojenize edilir
25 tonluk büyük torbalar TIR ile teslim edildiğinde, TIR'ın boşta kalma sürelerini ve 
lojistik masraflarını olabildiğince kısa tutmak için. hızlı boşaltılmaları gerekir. Büyük 
torbaları boşaltırken taşıma süreleri istenmez. Bunun için grafikte görülebilen iki 
çözüm sunuyoruz. Büyük torbalar tek seferde büyük konteynere boşaltılır veya iki 
adet daha küçük konteynere bölünerek boşaltılır. 10-18 to / h taşıma kapasiteleri 
mümkündür.

Çoğu durumda, büyük torbalar yeterince homojen değildir. Tek geçişte bile 
homojenlikte önemli bir gelişme sağlayan (sadece doldurma ve çıkarma) farklı 
homojenizasyon siloları sunuyoruz.

Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/bigbag 
adresine girerek ya da QR kodunu okutarak bulabilirsiniz:

Forklift işletimi için üst parça Zincirli vinçli üst parça

Boşaltma 
Granül

Boşaltma 
Öğütülmüş malzeme

Toz boşaltma Boşaltma 
PET pulları

Dolum

bigbag®
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Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/pipe-
systems adresine girerek ya da QR kodunu okutarak 
bulabilirsiniz:

borular

Kalıp parçaları

Paslanmaz çelik
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 154 x 2.0 mm

Paslanmaz çelik
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

 → 30° ayırma, 45° ayırma, 60° ayırma, Y 

parçası ve T parçası

Alüminyum
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 219 x 4.0 mm

Cam
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Cam
 → Ø 44.3 x 3.2 – Ø 80 x 5.0 mm

 → 45° ayırma ve T parçası

Sertleştirilmiş paslanmaz çelik
 → Ø 40 x 1.5 mm – Ø 76.1 x 2.0 mm

Boru dirsekleri
Paslanmaz çelik

 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

Cam
 → Ø 47 x 5.0 mm– Ø 80 x 5.0 mm

Sertleştirilmiş paslanmaz çelik
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

Sertleştirilmiş paslanmaz çelik
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

 → 30° ayırma, 45° ayırma, Y parçası ve T 

parçası

pipe systems®

Boru konnektörleri İndirgeçler
Paslanmaz çelik

 → Ø 38 mm – Ø 108 mm

Sertleştirilmiş paslan-
maz çelik

 → Ø 38 mm – Ø 60.3 mm

Dişli borular
Dişli boruları armatür veya üfleyici bağlantıları için 
kullanılır. 

 → 1.5" ila 4"

 → Paslanmaz çelik

 → Boru içi kayma yok

Kelepçeler
 → Boru kelepçesi

 → Etriye kelepçesi

hortumlar

Kolay uygulama
 → Ø 38 mm – Ø 114.3 mm

 → Maks. 225 °C

 → Paslanmaz çelik manşet

orta / zorlu uygulama
 → Ø 48 mm – Ø 219 mm

 → Maks. 225 °C

 → galvaniz / paslanmaz çelik manşet

çekim yükünü azaltma
 → 150 / 200 mm uzunluğunda boru rakoru için

 → Paslanmaz çelik boru kelepçeleri

 → Alüminyum bağlantı çubukları

Hortum "SCH.01"
 → Hafif aşındırıcı granüller için PVC

 → PVC/PUR: Yüksek aşındırıcı granüller ve 

toz için

Hortum "SCH.02"
 → PUR 1.4 mm: Aşındırıcı granüller için

 → PUR 2.0 mm: Yüksek aşındırıcı granüller 

için

Hortum "SCH.03"
 → Hafif aşındırıcı granüller için PVC

 → PVC/PUR: Yüksek aşındırıcı granüller ve 

toz için

Emme kargıları
 → Paslanmaz çelik

 → Tek ve çift duvarlı

 → Emme havası ayarlı veya filtreli

Emme ağızları
 → Paslanmaz çelik

 → Vidalı karşı plakalı ve vidalı

 → Øi 57 mm, Øi 84 mm ve Øi 104 mm

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/pipe-
systems adresine girerek ya da QR kodunu okutarak 
bulabilirsiniz:

Bağlantılar
Esnek hortum hatları,  boru hatlarına güvenilir bir şekilde bağlanmalıdır. Bunun için, atık sanayinde kendini güvenilir teknoloji olarak kanıtlamış üç bağlantı sistemi 
sunuyoruz. 

Bağlantı istasyonu

TWIST ve TWIST kodlu "RFID"
 → Ø 40 mm ila Ø 76.1 mm'lik boru için

 → ürünle temas eden parçalar paslanmaz çelikten imal edilmiş

 → Tek elle kullanım (açarken 1/8 devir)

 → Az miktarda güç sarfiyatı

 → İçte kayma olmadan

 → mevcut bağlantı istasyonlarına eklenebilir

 → zorlu çalışma koşulları için dayanıklı yapı

Camlock
 → Ø 40 mm ila Ø 76.1 mm

 → ürünle temas eden parçalar paslanmaz çelikten imal edilmiş

RFID teknolojisi
 → RFID sensörleri 

kolayca yenilenir

Koruyucu kapak
 → Paslanmaz çelik

Storz
 → Boyut 2“, 2½“, 3“ ve 4“ ya da C, B ve A

pipe systems®

Bağlantılar

Giriş dirsekleri

Renk kodlama

Temel - 4 çıkış

Çoklu - 4 çıkış

Temel - 5 çıkış

Çoklu - 5 çıkış

Temel - 6 çıkış

Çoklu - 6 çıkış

4-2 4-3 4-4

5-2 5-3 5-4 5-5

6-2 6-3 6-4 6-5 6-6

3-2 4-23-2 4-2

4-2 5-3 4-3 5-2 4-2 5-2 4-2 5-3

5-2 6-3 5-3 6-2 5-4 6-2 6-35-3 6-45-25-2 6-2

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/pipe-
systems adresine girerek ya da QR kodunu okutarak 
bulabilirsiniz:

Kalıcı merkezi vakum için boru hattı sistemi
Alışılagelmiş merkezi vakum sistemlerinden farklı olarak, kalıcı merkezi vakum ile birden fazla emiş konveyörleri aynı anda vakum ile beslenebilir. Böylelikle daha fazla 
malzeme geçişi mümkün olur ve tesis ve sistem ve proses güvenliği artırılırken enerji maliyetleri azaltılabilir.

T parçası 1 kat
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

 → Bağlantı Ø 50 mm – Ø 100 mm

Kilitleme şapkası
 → Paslanmaz çelik: Ø 50 mm – Ø 76.1 mm

 → Alüminyum: Ø 100 mm – Ø 200 mm

Dişli borular
 → Bağlantı Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → Uzunluk 140 mm Üfleme bağlantısı
 → Ø 150 mm – Ø 200 mm boru için

 → Bağlantı Ø 88.9 mm – Ø 150 mm

45 ° dirsek
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

T parçası 2 kat
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

 → Bağlantı Ø 50 mm – Ø 60 mm

Boru konnektörleri
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

regülatör boru
 → Bağlantı Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → Uzunluk 315 mm Etriye kelepçesi
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

T-parçası
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

T parçası 4 kat
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

 → Bağlantı Ø 50 mm – Ø 60 mm

boru hattı
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

Proses borusu
 → Ø 150 mm – Ø 200 mm boru için

L parçası
 → Ø 100 mm – Ø 200 mm boru için

pipe systems®
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Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/
components adresine girerek ya da QR kodunu 
okutarak bulabilirsiniz:

Sürgülü vana AS.10
AS 10 sürgülü vanalarımız plastik granül (Ø 3−6 mm) emiş konveyör 
sistemlerinde malzeme ve vakum hatlarını kapatmak için kullanılır. Bu cam 
elyaf oranına sahip aşındırıcı plastik granüller için de geçerlidir. Taşıma 
sırasında dahi boru hatlarını güvenilir ve tam enine kesitte kapatır ve açar. 
Birden fazla sürgülü vana bir manyetik valf ile kontrol edilebilir.

Boş emme valfi LSV
LSV boş emme valfi, emme konveyör sistemlerinde kullanılır. Açık vaziyette 
ortam havası filtrelenerek malzeme hattına dolar, malzeme akışı durdurulur ve 
sonradan gelen malzeme hattını tahliye edilir.

Doldurma yönünü değiştirici (basınçlı 
taşıma) W.02
Silo doldurma yönünü değiştiricilerimiz ile yüksek kaliteli atık malzemelerinizi 
basınçlı taşıma ile bir görev yerinen birden fazla siloya dağıtıyoruz.

Baypaslı sürgülü vana AS.25
AS.25 sürgülü vana, plastik granül için emiş konveyör sistemlerinde malzeme 
hatlarını kapatmak ve aynı anda emerek boşaltmak için kullanılır. Bu cam elyaf 
oranına sahip aşındırıcı plastik granüller için de geçerlidir. Taşıma sırasında 
dahi boru hatlarını güvenilir ve tam enine kesitte kapatır ve açar. Birden fazla 
sürgülü vana bir manyetik valf ile kontrol edilebilir.

Fan istasyonu (basınç) G.D
Üfleme istasyonlarımız basınçlı konveyör sistemlerinde gerekli taşıma havasını üretir. Tüm üfleme 
istasyonlarımız farklı taşıma mesafeleri ve hat kesitleri bakımından test tesisimizde test edilmiştir.

Taşıma havası filtrelenir ve contalama yağsız yapılır. Böylelikle atık malzemenin kirlenmesini 
önlenir. Her üfleyici, bir veya iki üfleme baypas valfinin bağlantısı için donatılmıştır.

Bir basınç sensörü, üfleyici çıkışındaki karşı basıncı kaydeder. Böylece standart kontrollerimizle 
basınç kontrollü taşıma mümkün olur.

Döner vana ZRS.01
Döner vanalarımız, materyal hatlarındaki plastik granülleri dozajlamak için kullanılır. Tüm dişli motorlar 
basınçlı bir taşıma için bir frekans konvertörü ile donatılmıştır. Döner vanaların girişinde, döner vana 
ile mahfaza arasında sürtünerek plastik granülün hasar görmesini önleyen bir ürün deflektörü bulunur.

Mobil basınçlı konveyör istasyonu DFST

Basınçlı konveyör istasyonlarımız, kullanıma hazır olarak teslim edilen standart basınçlı taşıyıcılardır. 
Siloları (depo siloları, karıştırma siloları, yükleme siloları, esnek siloları) doldurmak için kullanılırlar. Tüm 
bileşenler, forklift ile taşınabilen bir çerçeve üzerine yerleştirilir.

Bu basınçlı konveyör istasyonu, büyük torbalardaki granüllerin veya öğütülmüş materyallerin manuel olarak 
boşaltılması ve siloların doldurulması için kullanılır. Büyük torba çerçevesi mobildir, böylece gerektiğinde 25 
kg’lik torbalar da boşaltılabilir.

components®
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Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/control 
adresine girerek ya da QR kodunu okutarak bulabilirsiniz:

Atık tesisleri için kumandalar
Atık materyalleri doldurma, depolama, boşaltma ve tahliye tesislerinin kontrol 
ve denetimine yarayan şalter dolapları ve yapı grupları üretiyoruz.

Bizden bir tesis sipariş ettiğinizde, tesislerinize “ACHBERG tarafından üretilmiş” 
uygun kumanda sistemini planlıyoruz, programlıyoruz, üretiyoruz, test ediyoruz 
ve isterseniz kuruyoruz. Tesisi sorunsuz çalıştırabilmek için operasyon ve 
kontrol açısından neyin önemli olduğunu biliyoruz.

Standartlaştırılmış kumandalar - modüler yapı
Sadece bilindik üreticilerin şalter dolabı bileşenleri kullanılır böylelikle dünya çapında stok, en iyi kalite ve uzun vadeli yedek parça bulunabilirliği sağlanabilir. 
Müşterilerimizin çoğu yıllardır “ACHBERG’in” yüksek kalitesine güvenmektedir. Avrupa standartlarına ve yönergelerine ve müşteriye özel fabrika düzenlemelerine 
uygunluk bizim için olmazsa olmazdır.

Tüm şalter dolapları ve kumandalar üretimimizden çıkmadan önce geçerli VDE yönetmeliklerine göre kontrol edilir.

Bir tesis planlarken, her zaman “0”dan 
başlamayız. BUS teknolojisi aracılığıyla 
birbirleriyle iletişim kuran standart program 
modülleri veya kumandalar kullanıyoruz. Böylece 
kablo ve kablo yollarının döşenmesinde büyük 
tasarruf sağlanır. Kumandalardan gelen bilgiler 
merkezi olarak kaydedilir ve kolay kullanım için 
açıkça görüntülenir.
PLC kumandalarımız bir PROFINET arayüzüne 
sahiptir. Böylece genellikle daha yüksek seviyeli 
veya ek bir kumanda için bilgi sağlamak mümkün 
olur.

Silo kumandası "PLC"
İki veya daha fazla silolu tesisler için PLC kumandalı şalter dolapları üretiyoruz. Görseller ve işlemler konforlu ve net olarak dokunmatik ekran üzerinden yapılır. 
Kumanda, merkezi veya merkezi olmayan bir şekilde kurulabilir.

Merkezi olmayan kurulumda, birkaç yerel olarak ayrılmış kumandalar Profinet aracılığıyla birbirine bağlanır. Böylece kablo ve kablo yollarının döşenmesinde büyük 
tasarruf sağlanır.

Müşteri ağı üzerinden uzaktan erişim genellikle mümkündür. Bunun için sipariş verdikten sonra bize IP adresleri vermeniz yeterlidir.
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Detaylı bilgileri www.achberg.com/produkte/
production adresine girerek ya da QR kodunu 
okutarak bulabilirsiniz:

Hizmetlerimiz
Depolama

 → FIFO prensibine göre parti bazlı depolama ve beyaz ve siyah ham 

maddelerin kesin ayrımı

 → Sac levhaların lazer kesim sistemlerine otomatik iletilmesi ve ayrıca 

lazerle kesilmiş parçaların otomatik depolanması ve geri alınması

 → Boru ve profillerin lazer kesim sistemine otomatik iletilmesi
 

Kesim
 → Boru ve profil lazer kesimi (Ø 250 mm’ye kadar)

 → Sac levha lazer kesimi (sac kalınlığı 20 mm kadar)

 → çeşitli metal daire testerelerle geleneksel kesim
 

Kaynak
 → Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum malzemenin yanı sıra manuel ve 

robot destekli kaynak için kaynak sertifikası ve fabrika üretim kontrolü

 → Robot lazer kaynak hücreleri (7 eksene kadar)

 → Robot kaynak sistemi (MIG / MAG)

 → Otomatik ring ve boyuna dikiş kaynağı
 

Değişim
 → Sac pahlama, dişli cıvata presleme

 → Saca baskı ile huni ve şapka şekli verme

 → Saca huni şekli verme

 → Boru bükme (çeşitli mandrel bükme makineleri)

 → Boruları genişletmek ve şekil verme

 → Silindire oluk ve baskı uygulama

 → Silindire flanş veya baskı uygulama

Yüzeyler
 → inci ışını

 → elektro-parlatma

 → toz boya kaplama

 → boyama

 → çapak alma

 → fırçalama ve zımparalama
 

Elektronik
 → Devre planı oluşturma (EPLAN)

 → PLC programlama (SIEMENS TIA portalı)

 → Kontrol kabinleri ve terminal kutuları imalatı

 → elektrik yapı grupları
 

Yapı grubu montajı
 → Elektrik ve pnömatik işler dahil yapı gruplarının son montajı

 → Fonksiyon ve kalite testleri
 

Prototip yapı
 → geliştirme ve konstrüksiyon

 → Müşteri kabulü veya fonksiyonel test için prototip üretimi

 → Seri üretime kadar optimizasyon
 

Lojistik
 → Tanımlanmış lehim boyutlarında ve kaplarda paketleme

 → Yüksek raflı depolarda veya otomatik küçük parça depolarında korumalı 

depolama

 → Tek veya değiştirilebilir ambalajda zamanında teslimat

Fason üretiminizin ağırlık noktaları
 → Emme konveyör parçaları

 → Kurutma hunisi

 → Dozajlama haznesi (yuvarlak ve köşeli)

 → Makine haznesi

 → Çelik iskele

 → Filtre mahfazası

 → Üfleme boru bağlantısı

 → Manifold

 → Vakum valfleri

 → Kesilmiş boru ve sac levha

 → Kenarları pahlanmış tutma plakaları

 → Vakumlu şapkalar

 → Üfleme istasyonları için şalter dolapları

 → Şalter kutuları

Müşteri şartnamesi uyarınca parçalar 
Makine ve tesis yapımı sektöründen mevcut müşterilerimiz uzun yıllardır kap-
samlı üretim tesislerimizi kullanıyorlar. Hizmetlerimiz parça tasarımınızı optimi-
ze etmekle başlar. Böylece yüksek otomasyonlu uygun maliyetli seri üretim, en 
iyi kalitede ve tekrarlanabilir şekilde mümkündür.

Bir çerçeve siparişi tamamlandıktan sonra, sözleşmeye göre parti boyutlarının 
stoktan teslim edilmeye hazır olmasını sağlıyoruz. Stokları, finanse ediyoruz, 
depo masraflarını karşılıyoruz ve siz malların fiyatını ancak teslimatta 
ödüyorsunuz.

Modern makine parkurumuzdan ve en son üretim tekniklerimizden, ayrıca 
yıllardır yetiştirdiğimiz yüksek mesleki yeterlilik ve kalite bilincine sahip yüksek 
nitelikli çalışanlarımızdan faydalanın.

Uzun vadede yüksek performanslı bu şirkete güvenin!

production®

ACHBERG® üretimi ile ilgili videoları www.achberg.com adresinde veya YouTube'ta bulabilirsiniz. 
www.youtube.com/user/achbergeu adresinden kanalımızı ziyaret edin.
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Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, orta ölçekli bir aile şirketidir. Şirket, 1999 
yılında Siloanlagen Achberg GmbH’nin Gerd Maass tarafından kurulmasıyla 
faaliyetlerine başladı. Yalın bir firma olarak Almanya’da da uygun maliyetlerle 
üretim yapabiliyoruz. Şirket içi geçitler kısadır ve esnekliği ve hızlı yanıt vermeyi 
garanti eder.

Şirkete genel bakış
Esas faaliyet alanlarımız metal işleme (paslanmaz çelik, çelik ve alüminyum) 
elektrik mühendisliği ve silo yapımıdır.

Şirketimiz toplamda yaklaşık 21,500 m² alana kuruludur. Toplam üretim ve 
depolama alanları, yaklaşık 1.600 m² üstü kapalı serbest alan hariç yaklaşık 
7.400 m²’dir.

Yaklaşık 70 kadrolu çalışan istihdam ediyoruz. Yıllık ciro yaklaşık 20 milyon 
Euro’dur. 

Kalite ve fiyat
Şirketimizin istikrarlı büyümesi bir tesadüf değildir. Müşterilerimizin 
memnuniyeti bizim için ön plandadır ve şirketimizin geleceğini garanti eder. 
Üretim alanlarının geliştirilmesi, modern 
üretim tekniklerine yatırım ve yüksek 
kaliteli ham malzeme ve yapı parçası 
seçimi bunun temelidir.

Personelimiz
Personellerimiz yüksek motivasyona sahiptir ve tüm departmanlarda 
son derece müşteri odaklı çalışıyor. Başarımızın merkezi 20 yılı aşkın bir 
süredir çalışanlarımızdır. Gelecekte de müşterilerimizin kalite gerekliliklerini 
karşılayabilmek için personelimizin eğitimi ve gelişimi için çok fazla yatırım 
yapıyoruz.

Metal işleme, elektronik, lojistik ve ticari alanlarda eğitim veriyoruz. Bu sayede 
çalışanlarımızı operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özel olarak 
eğitebiliriz.

Stratejik ortaklık
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile uzun vadeli ortaklıklar kurmayı hedefliyor ve “hızlı” parayla pek 
ilgilenmiyoruz. Şirketimizin sahibi, kurulduğu günden bu yana yönetici ortağımız Gerd Maass’tır. Mali açıdan 
bağımsız ve tamamen özerk kararlar aldığımızdan, ortaklarımız yapılan anlaşmalara güvenebilir.

Çevre ve iklim
Çevremizi korumaya yardımcı olmak herkesin en doğal yükümlülüğü olmalıdır. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz 
ve uygulama konusunda tutarlıyız.

Ofis ve üretim alanlarımız jeotermal enerji ve makinelerimizden çıkan atık ısı ile ısıtılır. Elektrik ihtiyacımızın 
yaklaşık% 50’sini fotovoltaik sistemimizle karşılıyoruz. Bu nedenle elektrikli forkliftler kullanıyoruz. Ek enerji 
ihtiyacımızı sözleşme ile yeşil elektrik sağlamakla yükümlü olan enerji sağlayıcılarından elde ediyoruz.

Ofislerde ve sosyal odalarda kağıt tüketimini basit önlemlerle önemli ölçüde azalttık. Çalışanlarımızın her gün 

işe gidip gelmeleri için uygun maliyetli bisikletler (elektrikli tahrikli ve elektrikli tahriksiz) tedarik ediyoruz.

"Çevreyi korumak bir gönül işidir, para işi değildir."

Toplumsal ve sosyal yükümlülük
Şirket olarak, toplumun bir parçasıyız ve bu nedenle kamusal ve sosyal konular, doğal kaynakların korunması 
ve etik standartlara uygunluk konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Çalışanlarımıza karşı özel yükümlülüğümüz vardır. Birlikte çalıştığımız her gün adalet, saygı ve karşılıklı 
dikkati deneyimliyor ve sürdürülebilir ekonomimiz ve uzun vadeli düşüncemizle iş yerlerini güvence altına 
alıyoruz. Çalışanlarımız Achberg’deki konumumuza bağlılığımızı, güvenilirliğimizi ve bizimle uzun vadeli plan 
yapabileceklerini bilirler.

Detaylı bilgileri www.achberg.com/unternehmen 
adresine girerek ya da QR kodunu okutarak bulabilirsiniz:

company®



Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Germany

   +49 (0) 8380 98335 0
    +49 (0) 8380 98335 90
info@achberg.com
www.achberg.com
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https://www.youtube.com/user/achbergeu
https://www.instagram.com/siloanlagen.achberg/
https://www.facebook.com/siloanlagen

