İŞLEME & ÖZEL ÜRÜN

ÜRETİM MALİYETLERİNİZİ AZALTAN
GATES ÇÖZÜMLERİ

ŞEKERLEME

GATES KARŞILAŞTIĞINIZ ZORLUKLARA ÇÖZÜM SUNUYOR

MALİYETLİ ARIZA SÜRELERİNİ ÖNLEYİN
Gates mühendisleri, ürün kirlenmesi, düzenli yıkama işlemleri, aşırı sıcakta yapılan işlemler, acil bakım
kesintilerinin vs. üretim hatlarınıza olan günlük etkisi hakkında deneyim sahibidirler. Bu koşullardan dolayı
ekipmanlarınızın çalışması durduğu zaman, arıza süresinin her dakikası size büyük miktarlarda üretim kaybına
mal olmaktadır. Bu deneyim, Gates’i faaliyette bulunduğunuz sektörün getirdiği zorlu işletim koşullarına
mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bir ürün yelpazesi geliştirmeye itti.

GELECEĞİNİZİN İHMAL EDİLMEDİĞİNDEN EMİN OLUN
Ancak, Gates ile çalışmak bunun çok daha ötesine geçer. Ekolojik ayak izimizi küçültmeye, enerji kullanımımızı
aşağı çekmeye ve atıkları azaltmaya çalışıyoruz. Sizin de aynısını yaptığınızı biliyoruz. Bu yüzden, sunduğumuz
ürünler, enerji verimliliğinizi geliştirmenize yardımcı oluyor ve uzun, güvenilir ve sorunsuz bir hizmet ömrü sağlıyor.
Böylece, Gates’i tercih ederek, kar hanenizde ve sürdürülebilir bir şirket olarak itibarınız üzerinde olumlu bir etki
yaratan bir geri dönüş elde edersiniz!

ZORLUKLARINIZ

ÇÖZÜMÜMÜZ
HİJYEN

Ürün kirlenmesini ortadan kaldırmak için temizlik ve hijyen,
şekerleme üretim işlemleri için çok önemlidir, fakat ürüne
hiçbir değer katmaz. Bu ikilem, yönetim için bir zorluk
teşkil etmektedir. Rekabet gücünü korumak için, tesisler
mümkün olan her yerde ve zamanda, arıza sürelerini
ortadan kaldırarak maksimum verimlilikle çalışmalıdır.

Ekipmanların temizlemesi ve bakımı kolay olduğunda,
üreticilerin temizlik işlemleri arasındaki süreyi
uzatabilecekleri ve arıza sürelerini daha kolayca minimize
edebilecekleri gayet açıktır. Gates, yıkama ortamlarıyla
uyumlu ve az bakım gerektiren ürünler sunmaktadır.

AŞIRI SICAKLIKLAR
Özellikle şekerleme üretim süreçleri için tipik olan
çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda, sıcaklığın makine
bileşenlerinin kullanım ömrü üzerinde çok büyük bir
etkisi vardır.

Makineler aşırı sıcaklıklarda çalıştıkları zaman,
kullanıcılar genellikle bileşen performansının düşmesini
kabul etmeye razıdırlar. Doğru ürün kullanıldığında
performanstan taviz vermeniz gerekmediği
düşünüldüğünde, bu durum talihsizdir. Gates, ısıya
ve soğuğa üstün direnç sağlayan ürünler sunar.

ÜRETİM SÜREKLİLİĞİ
Arıza süresinin her dakikası, üreticinin üretim maliyetlerini
doğrudan etkiler. Plansız duruşlar sonrasında üretim
sistemini hazırlamak ve yeniden çalıştırmak, operasyon
maliyetlerini ciddi ölçüde artırmaktadır.

Akıllı bir yatırım, uzun süre dayanacak ürünlere yatırım
yapmaktır. Gates ürünleri, arıza süreleri büyük ölçüde
azaltılmış ve neredeyse hiç bakım gerektirmeyen, uzun,
güvenilir ve sorunsuz bir hizmet ömrü sağlar.

ENERJİ TASARRUFU
Avrupa’daki üretici şirketler, üretim sistemlerine güç
sağlayan elektrik için milyarlarca euro harcıyorlar.
Bunların birçoğu, maksimum verimlilikte çalışmamakta
olup, enerji kaybı para kaybı anlamına gelmektedir.

Eskiyen sistemleri belirleyerek, mevcut verimlilikleri
değerlendirerek ve enerji tasarruflu ve az bakım
gerektiren tahriklerle değiştirerek, Gates enerji
kullanımınızı minimize etmenizde ve verimliliğinizi
en yüksek seviyeye çıkarmanızda size yardımcı olur.

ATIK AZALTIMI
Diğer sektörlerde olduğu gibi şekerleme sektöründe de,
daha verimli üretim süreçleri ve daha iyi malzemeler
kullanmak genellikle atık üretimini azaltacaktır.

Basit adımlar, atıkların büyük oranda azalmasına yol
açabilir. Dayanıklılığı geliştirmek, örn. her bileşenin
kullanım ömrünü uzatmak, atığı azaltır ve tam da bu
noktada Gates’in uzun ömürlü ürünleri devreye girer.

Gates’in üretim TİCARİ FAALİYETLERİNİZİN DEĞERİNİ ARTIRMAK İÇİN GATES’E BAŞVURUN
zorluklarınız
konusunda nasıl bir Artan enerji maliyetleri, bileşenlerin yüksek bakım maliyetleri ve sıkça değiştirilmesi
fark yaratabildiğini norm haline geldiyse, üretim sisteminizi gözden geçirme vakti gelmiş demektir.
öğrenmek için Gates
Gates ürünlerinin her kullanımında kendinizi güvende hissedin
distribütörünüzle
temasa geçin. Yüksek kaliteli ürünlerimiz, sektör lideri teknolojilerimiz ve eşi bulunmayan desteğimiz

faaliyette bulunduğunuz sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılar. Gates ürünlerine geçin, daha
iyi performans gösteren, uzun süre dayanan ve daha fazla enerji tasarrufu yapan üretim
sistemiyle ödüllendirileceksiniz.

Kalite karşılığını verir
Sadece alım fiyatını değil, aynı zamanda tüm mülkiyet maliyetini ve memnuniyet
oranını göz önüne alın. Bakım ve parça değiştirme maliyetini minimuma indiren
ve enerji tasarrufunu en yüksek seviyeye çıkaran bir sistem, uzun vadede paradan
tasarruf etmekle kalmaz, hizmet süresini, verimliliği ve sürdürülebilirliği de artırır.

Gereksinimleriniz karşısında dayanıklı çözümler
Gates’in sunduğu her şeyin temelinde, müşterileri için uzun soluklu çözümler bulmaya ve
onlara gerçek artı değeri sağlamaya yönelik güçlü taahhüdü bulunur.
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Gates’te, YEŞİL DOSTU OLUN, GATES ALIN
sorumluluklarımızı
ciddiye alıyoruz ve Çevreyi daha iyi korumak, doğal kaynaklarımızın kullanımını optimize etmek ve ekolojik
tedarikçilerimizden ayak izimizi azaltmak, yaptığımız her şeyin temelindedir. Hedefimiz gelecek nesillere
eşit derecede kuvvetli sağlıklı ve mutlu bir gelecek sunmaktır. Gates, sadece bugüne değil, yarınlara yönelik
sustainable
sustainable
çevresel taahhütler olarak da, müşterilerimize sürdürülebilir ürünler ve çözümler sunmak için yorulmadan
talep ediyoruz. Birlikte, çalışmaktadır.
tercih edilen bir ortaklık
Gates, aşağıdaki özelliklere sahip ürünlerle, bu hedeflere ulaşmanızda yardımcı olmak
içinde,sustainable
sürdürülebilir
sustainable
için yanınızdadır.
Gates ürünleri:
ekonomik gelişmeye
katkı sağlayabiliriz! • enerji kullanımını büyük ölçüde aşağı çekerek, maksimum enerji verimliliği sağlar;
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• kurulumunuzun kullanım ömrünü uzatarak ve bakım masraflarının yanı sıra atığınızı
azaltarak, uzun, güvenilir ve sorunsuz bir hizmet ömrünü garanti eder;
• daha az su ve kimyasal madde tüketimi ve daha az atık su üretimi ve böylece sıhhi
temizlik maliyetlerinin düşürmesiyle, temiz olmanın ya da kolay temizlenebilir olmanın
ek avantajlarına sahiptir;
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• üstün performans sağlar;

PROGRESS
• gerçekten
fark yaratır!
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GATES ÜRÜNLERİ ŞEKERLEME SEKTÖRÜ
İÇİN İDEALDİR

Gates, farklı uygulama
türlerinde kullanılmak
üzere çeşitli ürünler
sunarak, şekerleme
sektörünün ihtiyaçlarını
karşılıyor. Tüm
ürünlerimizin ortak
bir noktası var: hepsi,
üretim ve verimlilik
hedeflerinize ulaşmak
ve paradan tasarruf
etmek konusunda size
yardımcı olmak için
geniş bir yelpazeye
yayılan sorunları çözer.

GÜÇ AKTARIMI

ÜRÜN TRANSFERİ

TESİSAT YIKAMA

ZAMAN KAYIŞLARI

ZAMAN KAYIŞLARI

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

Poly Chain GT Carbon™
PowerGrip® GT3
Twin Power®
Synchro-Power®

Long Length

Washdown Master

V-KAYIŞLAR

GIDA KAYIŞLARI

Quad-Power III

PosiClean®
FC12™
GMT3™

HİDROLİK HORTUM
TAKIMLARI

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

MegaSys®

Dairy Master SD
Dairy Master Lite SD
Dairy Master Crush SD

®

®

Yukarıdaki tüm ürünler REACH ile uyumludur.

Temizlik, bakım gereksinimleri, sıcaklık direnci ve faaliyette bulunduğunuz sektörün
getirdiği zorluklar ışığında, yukarıda değinilen ürünleri inceleyelim.

ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR
DAIRY MASTER SD HORTUM / DAIRY MASTER LITE SD HORTUM /
DAIRY MASTER CRUSH SD HORTUM
• Çeşitli gıda ürünlerinin transferi için özel olarak tasarlanmıştır
• FDA onaylı endüstriyel hortum
• Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - + 90°C (+ 130°C’ye kadar aralıklı)

WASHDOWN MASTER HORTUM
•
•
•
•

Sıcak su ve açık buharla yapılan yıkama için özellikle tasarlanmıştır
İz bırakmayan kılıf
FDA onaylı endüstriyel hortum
Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - +164°C

HİDROLİK HORTUM TAKIMLARI
MEGASYS®
•
•
•
•
•

Sızıntı yapmayan performans
Zorlu uygulamalarda yüksek oranda esneklik ve kolay yönlendirme
Uzun hizmet ömrü
6 000 psi/42 MPa’ya kadar çalışma basıncı
Geniş sıcaklık aralığı: -40°C -+121°C (spiral tel) / +100°C (tel örgülü)
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ENDÜSTRİYEL KAYIŞLAR
POLY CHAIN® GT CARBON™

• Çelikten güçlü karbon germe kordlarına sahip patentli yenilikçi tasarım sayesinde olağanüstü
yük taşıma kapasitesi
• Sorunsuz çalışan tahrik
• Kompakt tahrik tasarımı
• Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen işlem: yağlama ya da yeniden germeye gerek yoktur
• Geniş sıcaklık aralığı: -54°C - +85°C (+ 140°C’ye kadar özel yapılar)

POWERGRIP® GT3
•
•
•
•
•

Yüksek azami güç
Düşük çalışan ses seviyesi
Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen işlem: yağlama ya da yeniden germeye gerek yoktur
Statik iletken yapı
Oldukça kompakt tahrikler üzerinde en iyi performans için küçük hatvelerde de mevcuttur

TWIN POWER®

• Her tahrik yüzeyinden senkronizasyon elde etmek için çift ve doğrudan doğruya zıt
dişlerle tasarlanmıştır
• Kayışın her iki tarafında da eşit yük kapasitesi
• Bazı tahrikli millerde geri rotasyon gerektiren serpantin uygulamaları için uygundur
• Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen işlem: yağlama ya da yeniden germeye gerek yoktur

SYNCHRO-POWER®
•
•
•
•

Geniş çeşitlilikte diş profilleri
Sorunsuz çalışan tahrik
Düşük çalışan ses seviyesi
Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen işlem: yağlama ya da yeniden germeye gerek yoktur

QUAD-POWER® III
•
•
•
•
•

Olağanüstü güç kapasitesi
Uzun, güvenilir, sorunsuz hizmet ömrü
Kompakt tahrik tasarımı
Düşük çalışan ses seviyesi
En geniş sıcaklık aralığı: -40°C - +110°C

LONG LENGTH

• İstenilen uzunlukta kolayca kesilebilen açık uçlu kayışlar
• Hat, Poly Chain® GT Carbon™, PowerGrip® ve Synchro-Power® model kayışları içerir
• Yüksek hassasiyette pozisyon ayarından dolayı, hareketlerin tekrarlandığı uygulamalar
için idealdir
• Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen işlem: yağlama ya da yeniden germeye gerek yoktur

POSICLEAN® / FC12™ / GMT3™

• 2002/72/EC Avrupa Gıda ile Temas Direktifi, 1935/2004 ve 2023/2006 numaralı
Yönetmeliklere uygundur
• Ürünün tam konumlanmasını gerektiren konveyör uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır
• Sızdırmaz kenarlar ve germe kordları bakteri girişini önler
• Yıkama ortamları için yerinde temizleme rahatlığı

Gates, geniş yelpazede PU özel kayışlar ve ikincil işlem imkanları sunmaktadır:
bu kayışlar, istek üzerine özel arka kaplamalı, profilli ve işlemeli üretilir. Ekipman
tasarımcıları ve sistem entegratörleri, Gates’in en zorlu tasarım sorunlarını
çözebilme yeteneğine güveniyorlar.
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