Türkisch

Broşür & Katalog
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ister misiniz ?

Ürün Kataloğu
Kalifiye bir satış temsilcisi sadece bir telefon kadar uzağınızda, ya da bize mail
veya fax yoluyla ulaşabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz katalog formatında dikkatinize
sunulmuştur.

Ürün CD’sİ
Dijital bir format mı tercih edersiniz ? CD biçimindeki ürün kataloğumuzdan
kolayca sipariş verebilirsiniz.

Web Sİtesİnden Bİlgİ Temİnİ
Rapha ürün geliştirmeleri hakkında haberdar olun! Web sitemizdeki download
bölümünde tüm ürün çeşitlerimizi ve katalog güncellemelerini bulabilirsiniz.
Ayrıca yeni ürünler web sitemizde mevcuttur.

Danışmanlık Hİzmetİ
Listelediğimiz ürünler arasında aradığınız ürünü bulamadıysanız lütfen bizimle
iletişime geçiniz. Uzmanlığımız sizin ve firmanızın ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurulmuştur.

RAPHA Stone –
Esnek doğal taş
Rapha; 1-2 mm kalınlığında ince, esnek yeni bir ağaç
kaplamayı hizmetinize sunmaktadır. Bu 1-2 mm inceliğindeki
doğal taş desenli kaplamalar,mimarlar için heyacan verici
olmakla beraber yeni tasarım imkanlarıda yaratmaktadır.
Standart ahşap işleme makineleri ile işlenebilen bu yeni
kaplama mobilya üreticileri içinde sınırsız olanaklar
sağlamkatadır. Taş ve ahşap kombinasyonu mobilya sektörü için yeni bir vizyon yaratmakla beraber Mutfak, Banyo
ve tüm yaşam alanları için kullanılabilmektedir.

www.raphastone.at
headquarter:

RAPHA SYSTEMS Handels GmbH
Griesperwarth 3-4
3262 Wang • Austria
Tel. +43(0) 7488 711 33
Fax +43(0) 7488 711 33 12
Mail office@rapha-systems.at
Web

www.rapha-systems.at

Your partner:

Vakum & Membran
Preslemede
İşinizi Kolaylaştırıyoruz!

Yüksek Kalitede Membran
& vakum presleme İşlemlerinde
Çözümler Sunuyoruz !

Ürün Grupları

www.rapha-systems.at

Hazırlık
PVC- Depolama- Magazİn
Farklı renk ve desende PVC rulolarının stoklanması, ve her an preslemeye
hazır hale getirilmesi için otomatik PVC magazinleri.

İyonizasyon ( Statİk elektrİk önleyİcİ )
Birikmiş statik elektriğin ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır.

Manuel PVC Kesİm aparatı
Pres üzerinde, PVC‘nin hassas bir şekilde kesilmesini sağlayan aparattır.

RPC 800 ve RPC 1300 Panel Temİzleme Makinası
Tutkal uygulamaları öncesi panellerin temizlenmesi işlemini
gerçekleştirmektedir.

Otomatİk kesİm sİstemİne sahİp PVC rulosu serme aparatı.
Pres üzerinde hızlı ve rahat kesim

Rapha optimizasyon programı
Panellerin, pres üzerine planlı yerleşimini sağlayan bilgisayar programımız
sayesinde, enerji ve zamandan kazanarak, PVC firenizi minimuma indirebilirsiniz.

Presleme İşlemi
Mıknatıslı Pİm Sİstemİ
Her bir mıknatıslı pim, metal tabla üzerinde hareket ettirilerek; preslenecek
paneller yükseltilmiş olur.

Yüksek Kalİtelİ Membranlar
Tüm pres tipleri için yüksek kaliteli silikon ve doğal kauçuk membranlar.

Tablaya Sabİt, Yataklı Pİm Sİstemİ
Pimler, belirlenmiş sabit bölge içerinde elle hareket ettirilerek panellerin
yükseltilmesi sağlanır.

Koruma Fİlmİ
Bu tip koruma filmleri, membran sistemi
kullanılmayan preslerde
kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde buruşukluklar ortadan kalkmakta,
ısının dengeli ve homojen dağılımı sayesinde istenen parlaklık elde edilmektedir.

Serİ Tİp Pİmler.
Pimler istenen şekillerde düzenlenebilmektedir. Tüm pim modellerinde,
preslenecek panellerin altına kalıp kullanılmadan, ister büyük panellerin
ister küçük panellerin tablaya yerleştirilmesi sağlanır. Bu sistemlerde, kalıp
maliyeti ortadan kalkmaktadır.

Sİlİkon Contalar
Enerji ihtiyacının azaltılması için önemli aparatlardır. (daha az enerji ihtiyacı
= daha az ısı kaybı)

Presleme Sonrası Süreç
RBM tİpİ fırça ve temİzleme makinası
Preslemeden sonra, panellerin arka yüzeylerinin temizlenmesi ve panellerin
köşelerinin pahlanması için kullanılmaktadır.

Otomatİk PVC Traşlama Makİnası
Presleme sonrası, panellerin arka tarafında kalan PVC‘nin traşlamasını otomatik olarak yapan makinalardır. Alternatifli olarak otomatik yükleme ve
boşaltmalı CNC makinalardır.

RHG Manuel (el ile) temİzleme aparatı.
Presten sonra kenar pahlama ve panellerin arkasını manuel olarak kolayca
temizlenmesi için kullanılmaktadır.

Rapha Panel Çevİrme Sİstemİ
Presleme işleminden sonra preslenen tüm panelleri hızlı bir şekilde çevirerek, bir an önce PVC traşlama işlemine geçilmesini sağlar.

Özel BS1 Tİpİ PVC Temİzleme Bıçağı
Presleme sonrası, panellerin arkasında kalan fazlalık PVC‘nin traşlanarak
temizlenmesi için idealdir.

RFP Atık PVC Balyalama Presİ
Küçük alanlar için atık PVC balyalama presleridir.

Özel çözümler – Danışmanlık Hİzmetlerİ
Membran pres teknolojisi bizim uzmanlık alanımızıdır !

2.el Memran & Vakum presler ve makİnalar
PVC Magazinler, Membran Presler, Temizleme Makinaları vs…
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