JS INTERNATIONAL TEKNOLOJIK YATIRIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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JS INTERNATIONAL TANITIM
➢ Uluslararası anlaşmalar elde etmedeki
zorluklar nedeni ile sorununu çözmek
için Türkiye bölgesindeki bol kaynaklar
göz önüne alındığında, Türkiye'de
uluslararası sinerji için pilot bölge ve
şablonlar oluşturulmasına karar verildi.
➢ JS Machine Co., Ltd.'nin uluslar arası
anlaşma sinerjisinin stratejik düzeni
altında, JS International 2019 Ocak’ta
İstanbul’da "Çin TEKNİK ÜRÜNLER
SERGİ MERKEZİ（CHINA
TECHINICAL PRODUCTS
EXHIBITION CENTER )" kısaca
("CTPEC") kurdu.

➢ Ve bunu taşıyıcı olarak kullanıp, ürünler,
kaynaklar ve hizmetler için uluslararası
bir iletişim, etkileşim platformu
oluşturup, Çinli firmalara Türkiye
pazarında kalıcı pazar geliştirme
platformu sağlamak, Çin ürünlerinin
Türkiye ve çevresindeki pazarlara nüfuz
etmesini ve rekabetçiliğini arttırmak ve
Çinli firmaların Türkiye ve çevresindeki
pazarları daha verimli ve rahat bir
şekilde geliştirmelerine yardımcı olmak.

❖ OLUKLU MUKAVVA ÜRETİM HATTİ :
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Teknik özellikler:
Mevcut genişlik: 1800-3300 mm
Tasarım hızı: 400m / dak
Sıcaklık aralığı: 160 ~ 200C
Basınçlı hava basıncı ： 0.4 ~ 0.9 MPa
Buhar basıncı ： 1.0 ~ 1.2 MPa
Hidrolik sistem çalışma basıncı: 3 ~ 12Mpa.
Oluklu rulo değiştirme süresi: 15 ～ 20 dak

ZDZJ-II Tam Otomatik Tutkal Mutfak:

ZDZJ-I-A Glue Kitchen, tutkal
kalitesini iyileştirmek,
malzeme maliyetini ve işçilik
maliyetini düşürmek için
tasarlar.
müşteri. Yüksek hızlı oluklu
mukavva talebini karşılamak
için daha kısa sürede kaliteli
yapıştırıcı yapılabilir.

❖ OLUKLU KAĞIT SANAYİ ÜRETİM YÖNETİM
SİSTEMLERİ:
1. Sipariş yönetimi işlevi (müşteri bilgi
yönetimi, tamamlanmış sipariş
kurtarma, sipariş planlama yönetimi)
2. Veri iletimi ve görüntüleme işlevi
(üretim yönetim sisteminin her iş
istasyonuna ofis ERP'sinden sipariş
bilgilerini gönderin)
3. Kadrolar için yüksek hızda kesintisiz
emir değiştirme işlevi (yüksek hızlı üretimde kadrolar için aralıksız emir
değişikliği gerçekleştirilebilir)
4. Otomatik telef kesme işlevi (doğru hesaplama)
5. Üstgeçit kağıt birikimi algılama ve yönetim işlevi (ikili sistemler yüksek
algılama doğruluğuna sahiptir ve düzeltilebilir ve kontrol edilebilir)
6. Hazırlanan kağıt miktarının hesaplama fonksiyonu (uygun ve hızlı, otomatik
muhasebe, hazırlanan ham kağıt miktarının tek tıkla sorgulanması)

❖ JS BASKİ KUTU MAKİNASİ:

Mevcut Ebat:
Tasarım Hızı: 350 sayfa / dak
900×2000/2400 mm
Renk sayisi: 3 - 7 renk
Maxi. Baskı Alanı: 930×2000/2400 mm
Yüksek hızlı, verimli, kesintisiz ayar değişimi(order change), 3
dk. sipariş değişimi, baskı silindiri için bağımsız tahrik, her baskı
ünitesi için bağımsız kayıt servo sürücüsü, salınımlı sıyırma
ünitesi, balık kuyruğu üzerinde iyi kontrol.

• CLC-FFG2400B
Tam servo yüksek hızlı yapıştırma ve katlama hattı

• CLC Baski kutu makinasi
* Bu makine, otomatik çalıştırma ve kontrol için
her bir PLC ve dokunmatik ekran ile birleştirilmiş
bağımsız dokunmatik bilgisayarı benimser, tüm
operasyon fonksiyonları otomatik ayarlama için
dala girişi veya sipariş yönetimini benimser
* Tüm elektrikli bileşenler uluslararası birinci sınıf
marka, sağlam ve dayanıklıdır; Dişliler, yataklar vb.
Makinenin maksimum hızına ve 20 yıl hizmet
ömrüne göre işlenmekte olup, yağ balans sistemi
ve otomatik daire yağlama sistemi ile
donatılmıştır.

* Mekanik Uç Kenarlı Besleyici veya Servo Kontrollü
Pressiz Besleyici seçilebilir: Çok Emişli Üfleyici,
Burçlar ve Anti-statik Toz Giderme Sistemi; Ana
Elektrik Kutusunun istikrarlı ve dayanıklı olmasını
sağlamak için Endüstriyel Sabit Klima.
* Baskı Ünitesi vakum transferini benimser, Normal /
NOVA / ART Seramik Merdane opsiyoneldir, Hava
Yastığı / Yağ Basıncı Sıyırma Bıçağı ve Mürekkep
Silindiri opsiyoneldir, Standart Doctor Blade hızlı
mürekkep iade / yıkama cihazı, Eksik mürekkep
Alarm Cihazı ve Otomatik Mürekkep Karıştırma
Cihazı isteğe bağlıdır.
* Vibratör ve Otomatik Sayaç İstifleyici isteğe
bağlıdır. Kalıp kesme, çok parçalı, titreşimli ve karşı
bir şekilde elde edilebilir.

• CLC-AFG2000 / 260

Otomatik katlama yapiştirma (Teknik özellikler)

Yapıştırma hızı 130 m / dak olmalıdır, bu da üretkenliği büyük ölçüde artırır
Tüm makine kontrol için PLC ve dokunmatik ekran ve Düğmeyi benimser
Karton kaplama, yapıştırma, katlama, ayarlama, sayma ve toplama otomatik
olarak yapılabilmektedir.
Vakum emişli tasarlanmış besleme ünitesi ve karton teslimatı için deri kayış
kullanılmıştır. Katlarken daha da hassas olabilmek için katlama ve yeniden
katlama işlevine sahiptir.
Otomatik DUAL SQUARER, daha düşük hatalı oran.

❖ CF2400 AYİKLAMA MAKİNASİ:
KONTROL PERFORMANSI
1. Atık temizleme makinesinin tüm
motorları, bağımsız düğme ile ayrı ayrı
kontrol edilir ve üretim
gereksinimlerine göre bağımsız olarak
çalıştırılabilir.
2. Çalışma güvenliğini sağlamak için
Ani Durdurma Koruma Cihazı ile.

ÖN UÇ KAĞIT ALMA KOLU
1. Farklı baskı makinesinin kalıp kesme
yüksekliği için uygun olan ve şablonları
sökmek ve monte etmek için ön uç baskı
makinesine uygun olan kabul edilen
pnömatik kaldırma yapısı.
2. Kartonun atık ana iletim yatağına
düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlayan
demir şeritli kağıt baskı mekanizması ve
orta basınçlı bir fan ile donatılmıştır.

TİTREŞİMLİ TEMİZLEYİCİ SİSTEM
1. Atık temizleyicinin ön ucu, atık temizleme etkisini elde etmek için orta basınçlı fan ile
donatılmıştır ve aynı zamanda mukavvayı, sorunsuz teslimat için konveyör bandına
yakın hale getirir.
2. Telef temizleme mekanizması, çift titreşimli temizleme yapısından oluşur. Her biri
bağımsız bir motorla çalıştırılır ve farklı titreşim frekansları aracılığıyla atık kağıt çıkarma
işleminin daha iyi etkisini elde edebilir.
3. Atık temizleyicinin arka ucu eksenel fan ve fırça cihazı ile donatılmıştır, böylece en iyi
temizleme etkisini elde etmek için titreşen atık kağıt kartondan düşebilir.
4. Atık temizleyicinin altında her iki tarafta bulunan uçak kayışı ve arka uçta bulunan
atık kağıt bölme panosu, atık kağıdı tamamen çıkarmak için atık kağıt çıkış kayışına
uyacak şekilde uygun olup, atık kağıt temizliğini azaltır.

❖ PROFESYONEL PAKETLEME HATLARI:
OTOMATİK ÇEMBERLEME MAKİNESİ MS-TRC-5
Alman ve Japon Performansile teknolojisine
dayanan 5mm ve 8mm'lik çemberleme
makinesi serileri, Dünya birinci sınıf
çemberleme makinesi ile karşılaştırılabilir Ve
maliyet-performansı iç pazarda en iyisidir.

OTOMATİK ÇEMBERLEME MAKİNESİ MS-TRP-5
Biz bir öncüyüz, genellikle Çin
çemberleme ve ilgili makinelerin
trendine liderlik ediyoruz. Ayrıca,
pazardan ve müşterilerimizden
daha fazla bilgi almak için Pekin,
Şangay, Guangzhou Jinan'da bir ArGe ve satış ofisimiz var.

TAM OTOMATİK PALET ÇEMBERLEME MAKİNESİ
KKZV111

TAM OTOMATİK ÇEMBERLEME MAKİNESİ KMCB

❖ KALIP KESİM MAKİNALARI:
• Güvenlik görevlisi ile merdane karton kalıp kesme makinesi

*Otomatik yağ pompası ve
merkezi yağlama sistemi.
*304 paslanmaz çelik levha .
*Schneider elektrikli parça.
Mevcut ibatlar:
930*670mm (ML 930 CE)
1040*720mm (ML 1040 CE)
1100*800mm (ML 1100 CE)
1200*820mm (ML 1200 CE)
• AEM-800 FULLY AUTOMATIC FLAT-BED DIE
CUTTING MACHINE

• ML-1600A CREASING AND
CUTTING MACHINE

• AEM-1650V Sürtünme Beslemeli Kalıp Kesme
Makinası
* Maks. Teknik Hız: 4500 yaprak/saat.
* Ağırlıklı olarak kalın oluklu mukavva
için özel olarak tasarlanmıştır.
* Kesintisiz besleme ve toplama cihazı
zamandan tasarruf sağlar ve
verimliliği artırır.

❖ OTOMATİK DÜZ KALIP KESİM MAKİNESİ:

Otomatik Düz Kalıp Kesim Makinesi, 2100mm * 1300mm'ye kadar
boyutuna uygun, hızlı sipariş değişimi ve kesme basıncı ayarlama
fonksiyonu ve 5500 sayfa / dak. üretim hızı dahil olmak üzere
önceden ayarlanmış sipariş. Özel CAM iletim mekanizması, güçlü ve
düz kalıp kesme performansı sağlar.

AP-2100
Sayfa boyutları : 1300*2100 mm
Max hiz: 5500 i.p.h
Ağırlığı: 70 T

AP-1600MII-TSG
Sayfa boyutları :1100*1600 mm
Max hız: 5000 i.p.h
Ağırlığı: 32 T

AP-1700LF
Sayfa boyutları : 1300*1700 mm
Max hız: 5750 i.p.h
Ağırlığı: 50 T

