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 uluslararası 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.

Hizmetimiz :
Şirket yeni ürün araştırma ve
geliştirme çalışmaları
yapmaktadır,
eski ürün yükseltme, proje
tasarımı, EPC, teknik
danışmanlık,
teknik hizmetler ve diğer ilgili
teknik işler.
İş kapsamı, tüm kağıt hamuru ve kağıt yapım ekipmanlarını kapsar,
taşıma ekipmanı ve her türlü standart dışı ekipman.
Şirket, bir ile teknik servis anlaşmaları imzalamıştır.
müşterilerin teknik seviyesini yükseltecek firma sayısı, ürün kalitesini
artırmak, müşteri tasarımcılarının maliyetini düşürmek, bir kazan kazan
durumu.
Şirket önce dürüstlük konusunda ısrar ediyor ve teknik sırları saklıyor
müşteriler için.
Çizimler alındıktan sonra ödeme, herhangi bir risk yoktur.
Teknik personel, toplam şirket
sayısının % 45'inden fazlasını
oluşturmaktadır. Ekipman ArGe, mühendislik kurulum ve
devreye alma, elektrik
mühendisliği süreci, teknik
destek, kalıp tasarımı ve
yapımı, üretim, kalite kontrol,
satış için mevcut personel
sayısı 6 doktor, 10 usta, gibi
birden çok disiplini kapsayan
toplam 68'dir. mekanik,
elektronik, termal mühendislik,
akışkanlar mekaniği, kağıt
yapımı, ürün tasarımı, mühendislik tasarımı vb.

1) KAĞİT MAKİNESİ (PAPER MACHİNE) :

Makine özellikleri:
Kağıt gramajı: 90~
200 g/m Operasyon
hızı: 800~ 1800 m /
dak. Kesilmiş
genişlik: 2800
6600mm

çeşitli türlerin üretimi
kağıt makinesi ve her türlü yeni
enerji tasarrufu sağlayan önemli
parçalar
gelişme, genişlik aşağıda
6600mm, 1800 m / dak hız
çeşitli biçimlerin altında
karton makinesi, film transferi
ebatlama makinesi, kaplama
makinesi,
düzinelerce test durumu!

,

Ürünümüz, kağıt
hamuru ve kağıt
makinelerini ve ayrıca
hepsini içerir
konveyör ekipmanları
çeşitleri ve standart dişi
parçalar. Şirketin teknik
ekibinin çekirdek
üyeleri,Selüloz tasarım
ve üretiminde 40 yıllık
deneyim ve kağıt
ekipmanların yanı sıra
çeşitli tasarım ve imalat
standart olmayan parçalar. Şirket araştırma ve geliştirmeye kendini adamıştır, üretim
teknolojisinde lider kağıt hamuru ve kağıt ekipmanı sağlamak için yüksek kaliteli ürün
ve hizmetlere sahip müşteriler.

2) PULPER SİSTEMİ :
•

D TİPİ SÜREKLİ PULPLAMA SİSTEMİ :
Sistem D tipi hidrapulper, Hydropurger,
Tambur ızgaradan oluşmaktadır. Atık
kağıtları kırmak, ıskartaları ayırmak ve
sürekli üretimi tamamlamak için kullanılan
Ragger ve İp kesici,

• TAMBUR PULPER
Tamburlu hamur
makinesi, atık kağıdın
düşme etkisini ve
basitleştirilmiş
rotasyonun oluşturduğu
kesme ve sürtünmeyi
parçalamak ve kaba elek için kullanır. Yüksek lifi bölme işleminde güçlü
bir kesme etkisi yoktur ve daha iyi korunabilir. Atık kağıt elyafının orijinal
uzunluğu ve mukavemeti, hammaddelerdeki safsızlıklar tahrip
edilmeden giderilir ve cüruf boşaltma
verimliliği yüksektir, bu da yedekleme
yükünü büyük ölçüde azaltabilir ve
sınıflandırılmamış atık kağıtların
işlenmesi için çok uygundur.

Avantajları:
• Verimliliği artır
• Ürün Kalitesini İyileştirin
• Çalışma Ortamını İyileştirin
• İşçilik, Güç ve Bakım
maliyetlerini azaltın

D-Tipi Hidro-Pulper

Orta Tutarlılık Pulper

Yüksek Tutarlılık Pulper
• Ticari odun hamuru
• Yüksek verim
- yaklaşık% 8 tutarlılık
- Eğimli göğüs kabulü
• Kolay bakım
- Avrupa standart kasnak
- Konik kilit

Avantajlari:
* Sargı tipi aerodinamik döner kanat
tasarımı, sarma ipi yok.
* Açık kavite tasarımı, reddedilmeyi
önlemek için boşluk cürufu
ayarlamaz
*Boşluk aşınmasını önlemek için
çürüme kirliliği stokunun birikmesi,
güvenli operasyon
* Stok yapısı tasarımının yeniden
dağıtılması ile bakliyat dağıtımı ve
kağıt hamuru dağılımı makul, daha
büyük çıktı
* Geniş uygulanabilirlik, kimyasal kağıt hamuru, atık kağıt için kullanılabilir hamur.

3) TUVALET KAĞIT MAKİNASI:
• Teknik parametreler
1. Üretim: tuvalet kağıdı
2. Kantitatif kağıt yapımı: 13 ~ 25g / m2
3. Net kağıt genişliği: 2200-4200 mm
4. Çalışma hızı: 1300m / dak. (kurutucu
silindir)
5. Tasarım hızı: 1500m / dak.
6. Dinamik denge araç hızı: 1600m / dak.
7. Ebat: 4200 mm, (son tasarıma
bağlıdır)
8. İletim modu: AC değişken frekans hız
düzenleme şube iletimi
9. Ana tahrik gücü: 380kW
10. Üretim kapasitesi: 55 -100 ton / gün
11.Maksimum parça ağırlığı: yaklaşık 45
ton

4) KİTAP KAĞIT KAĞIT MAKİNESİ:
teknik parametreler:
1 . üretim çeşitleri: yazı defteri, ofis kağıdı
vb.
2. kantitatif: 25-80g / m²
3. Ebat: 3150 mm
4. çalışma hızı: 400-800m / dak.
5. Günlük çıktı: 80-160 t / gün
6. Ana ekipman yapısı: Selüloz departmanı,
ağ departmanı, sıkma departmanı, fırın
kadroları, temel ve iletim parçaları

5) OLUKLU KAĞIT MAKİNASI:
Kağıt türü: yüksek mukavemetli oluklu kağıt
Boş kağıt genişliği: 5200-6500 mm
kağıt üretim oranı: 90-150g / m2
normal gram ağırlığı: 105 g / m³
üretim hacmi: 400-500 ton / gün
makinenin çalışma hızı: 550m / dak
makinenin tasarım hızı: 600m / dak

6) OVERLAPPİNG NETWORK OF NOODLE BOX BOARD
PAPER MACHİNE:
Kağıt Sınıfı: Yüksek mukavemetli oluklu kağıt, Kraft Liner
Boş kağıt genişliği: 5200-6500 mm
kağıt üretim oranı: 90-200g / m2
normal gram ağırlığı: 125 g / m³
üretim hacmi: 480-600 ton / gün
makinenin çalışma hızı: 550m / dak
makinenin tasarım hızı: 600m / dak

PRESS DEPARTEMENT:

7) ET7200 Yumurta kolisi Hamurlu Kalıplama Üretim Hattı:
Kapasite :7200 adet
/ saat
30 hücreli yumurta
kolisi

Selüloz kalıplama
endüstrisinin kalıp
tasarımı ve yapımı ikinci ana işimizdir. Tecrübemiz sayesinde
kalıp tasarım ve yapım ekibi, BST en önemli hamur kalıplama kalıp tedarikçilerinden
biri haline gelmiştir.

8) TW4000 PULP KALIPLI SOFRA PROJE PLANI
Teknik parametreler
1. Mesh değişimini 5 dakika gibi kısa bir sürede bitirebilir;
2. Ekran çerçevesi aktarım yöntemi benimsenmiştir, bu da vakum ve basınçlı hava
tüketimi; daha az delik tıkama şansı
ve küf bakım süresi 1-2 ay uzatıldı,
siyah noktalar
kaçınılan ürünlerin üzerinde;
3. Şekillendirme, sıcak presleme,
kırpma ve testte tam otomatik
çalışma
ve istifleme, işçilik maliyetini
düşürme

Başarılarimız:
Çin ve uluslararası pazarlarda kağıt yapımı projesini başarıyla teslim etmiş ve ambalaj kağıdı,
tuvalet kağıdı, banknot kağıdı ve kitap kağıt ürünleri gibi sektörlerdeki müşterilerden
memnuniyet ve uzun vadeli işbirliği kazanmış bulunmaktayız. 10000/1000 paketleme kağıdı
makineleri ve yapım teknolojilerimizle Tam teslimat yapabilecek kapasitede bulunuyoruz.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Makine Tipi
4800/500 double wire packaging paper machine; 400T/DAY
4400/450 triple wire packaging paper machine; 300T/DAY
4800/600 double wire packaging paper machine; 400T/DAY
5600/650 double wire packaging paper machine;500T/DAY
5400/600 single long wire packaging paper machine; 500T/DAY
4600/500 single long wire packaging paper machine; 350T/DAY
4600/500 single long wire packaging paper machine; 400T/DAY
4800/550 single long wire packaging paper machine; 450T/DAY
4600/550 triple wire packaging paper machine; 550T/DAY
3800/350 single long wire craft paper machine (food grade); 120T/DAY
1760 banknote paper machine；two sets

Bulunduğu Bölge
Endonezya
İran
Hindistan
Singapur
Myanmar
Pakistan
Kore
Malezya
Çin
Vietnam
Mısır

Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki eşsiz coğrafi ve üretim
avantajlarının tam olarak farkındayız. Türkiye'de bulunmak ve yerel kağıt endüstrileri ile
birlikte büyümek için Türkiye'ye olgun ve gelişmiş kağıt yapım teknolojisi ve ekipmanı
getirmek istiyoruz. Türkiye ve çevre pazarlarındaki müşterilere yakından hizmetler sunmak
için Türkiye'de yerelleştirilmiş bir üretim ve servis merkezi kurmayı planlamaktayız.
Yerel pazar hakkında bilgi edinmek ve kağıt endüstrisindeki deneyimi paylaşmak için
şirketinizi ziyaret etme fırsatına sahip olmayı umuyoruz. Saygılarla..

