OmniPlus-i

Bu broşürü
interaktif
hale getirin!
Ve Picanol uygulamasını
indirin lütfen.

Aplİkasyon İçİn
burayı tarayın.

TÜRKÇE

Büyümeye olan
ilgisi bizim temel
hedefimizdir.

BİZ BİRLİKTE

BÜYÜMEK İST
İYORUZ

Yeni uygulamamızla yukarıdaki
görüntüyü tarayarak, vizyonumuzu
videoyu izleyerek keşfedin.
Aplİkasyon İçİn
burayı tarayın.

www.picanol.app

Tasarım Prensiplerimiz:
Makinelerimizi nasıl
dizayn ediyoruz.
Yeni bir makinenin tasarımına başlamadan önce, önceki neslinden daha hızlı olan birkaç seçenekten
çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Artık günümüz dünyası tamamen iletişim, kullanıcı odaklı
tasarım, sezgisel kontrol, kendi kendine öğrenme kapasitesi ve sürdürülebilirlikten oluşmaktadır
... bu saydıklarımız sadece birkaçıydı. İşte bunlar geleceğe yönelik tasarımlarımız için temel
kriterlerimizi oluşturmaktadırlar.

Akıllı Performans
Performans, herhangi bir makine veya özellik için ilk gereksinimdir.
Performansın gerçek göstergesi de teorik maksimum hızdır.
Ancak, çoğu zaman, bu teorik hız ile pratik yaşam şartlarındaki hız
arasında çok büyük mesafe vardır.

Sürdürülebilirlik.
Picanol firması uzun yıllardır, telefi önlemeyi ve enerji tüketimini
azaltmayı kendi sorumluluğu olarak görüp, çalışmalarını bu yönde
sürdürmektedir. Makinelerimiz, sürdürülebilirlik için tam kapasiteye
sahip olarak tasarlanmışlardır.

Verilere Göre Tahrik
Önümüzdeki yıllarda dijitalleşmenin daha da çok önem kazanacağını
hepimiz biliyoruz. Verilerin toplanması ve toplanan verilerin, yapay zeka için
kullanılabilir hale getirilmesi üretimi daha da verimli hale getirmektedir.

Sezgisel Kontrol
Çocuklar günümüzde yeni teknolojiyi zahmetsiz ve sezgisel olarak ele
alıyorlar. Makinelerimiz için de istediğimiz bu. Akıllı telefonunuz veya
arabanız gibi, makinelerimizin ekranları da neredeyse tüm makine
fonksiyonlarını kontrol eden arayüz olarak tasarlanmıştır.

Herhangi bir Picanol makinesinin temel ilkeleri; Akıllı Performans,
Sürdürülebilirlik, Verilerle Hareket ve Sezgisel Kontrol’dür. İşte
bu belirtilen ilkeler şirketinizi günümüzün Endüstri 4.0 dünyasında
büyümesini sağlar: Bağlanmış, dijital ve sürdürülebilir.

Akıllı Performans, Sürdürülebilirlik, Verilerle Hareket ve
Sezgisel Kontrol herhangi bir Picanol makinesinin temel ilkeleridir.
İşte bu ilkeler, günümüz Endüstri 4.0 dünyasında, şirketinizin
büyümesini sağlar. Birleştirilmiş, dijital ve sürdürülebilir.

Sürdürülebilirliği ilk olarak Sumo motor ile göstermiştik. 1996’da tanıtımı
yapılan Sumo Motor, hala mevcut sistemler içerisinde en verimli enerji
tüketimine sahip ana tahrik sistemidir. Sürdürülebilirlik atık yönetimi
ile de ilgilidir. Biz sadece telefi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda
tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

1970’li yıllarda elektronik dokuma makinelerinin ilk tanıtılmasından bu yana,
Picanol dijitalleşmenin hep en ön saflarında yer aldı. Her yeni makinede, bu
alanda trend belirleyici olmaya ve Endüstri 4.0’ı, dokuma endüstrisinde daha da
yaygınlaştırmaya devam ediyoruz: otomatik ayar makinesi hemen köşede!

Kablosuz kullanıma hazır, sağlam ve anında okunabilirlik için tasarlanmış:
Yeni nesiller daha azı ile yetinmiyor! Kullanıcı odaklı yaklaşım aynı
zamanda makinenin genel tasarımında da etkin hale gelmiş ve tüm işlemleri
kolay, sezgisel ve açıklayıcı hale getirmiştir.
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Gelecek.
Bundan korkmalı
mıyız?
Picanol olarak, bizler çocuklarımızın
bize geleceği gösterdiğine inanıyoruz.
Onların beklentileri bizim için yeni hedeflerdir.

Onların yeniliğe
olan açıklığı
temel hedefimizdir.

Gezegeni
önemsemeleri
temel hedefimizdir.

Sabırsızlığı
hedefimizdir.

Teknolojiye
olan yatkınlığı
hedefimizdir.

Onların bugünü bizim yarınımızdır…
Çünkü her zamankinden daha da fazla, gelecekte sadece
büyümek istemiyoruz. Biz birlikte büyümek istiyoruz…
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OmniPlus-i
Hava Jetli Dokumada
Yeni Kriter
Hava jetli dokumada, yaklaşık 40 yıllık deneyim ve 100.000’den
fazla sevk edilmiş makine. OmniPlus-i, taşıdığı bu mirası
geleceğin vizyonuyla birleştiriyor.
Picanol’da, hızla değişen bu dokuma dünyasında, genel olarak dokuma
fabrikalarının ihtiyaçlarının ve müşterilerimizin ve operatörlerinin
beklentilerinin hızla geliştiğine inanıyoruz. Günümüzde ticari
hayatımız, artan çevresel talepler, yüksek maliyetler, kaynaklara
ve teknik becerilere ulaşımda zorluk ve de tüm endüstri alanlarını
etkileyen dijital devrim gibi taleplerin etkisi ile yönlendirilmektedir.
Bu sebeplerle OmniPlus-i, dört öncü tasarım prensibimiz
(Akıllı performans, sürdürülebilirlik, verilerle hareket, sezgisel kontrol)
etrafında dizayn edilmiştir.

Akıllı Performans
Picanol dokuma makineleri bugün de olduğu gibi, her
zaman maksimum performansı sağlayacak şekilde dizayn
edilecektir. Ancak Akıllı performans, zor şartlar altında
bile piyasadaki en yüksek endüstriyel hızları sağlamaya
odaklanır. Yeni OmniPlus-i’de bunu tamamen yenilenmiş
tarak hareketi sayesinde elde ediyoruz: Daha uzun atkı
yerleştirme süresi mükemmel olmayan ipliklerin bile
sorunsuz şekilde kullanılmasına olanak tanır.

Sürdürülebilirlik
Enerji tüketiminin azaltılması isteğe bağlı opsiyon olmayıp,
makine tasarımına dahil edilmesi gereken bir durumdur.
OmniPlus-i, yeniden dizayn edilmiş yardımcı düze
mesafesi ile, daha düzgün bir atkı yerleştirme sağlar,
düzgün atkı yerleşimi beraberinde hava tüketiminde
de tasarruf olanakları sunar. Başka bir deyişle,
Sürdürülebilirlik içeridedir.
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Verilerle Hareket
Picanol, on yıllardır dokuma makinelerin dijitalleştirilmesine öncülük etmiştir.
SmartShed - yeni OmniPlus-i’de bulunan tamamen elektronik olarak kontrol edilen ağızlık
açma hareketidir – Bu sistem, mantıksal olarak gelişimimizin bir sonraki adımıydı. Çok sayıda
sensör kullanımı, gerçek zamanlı optimizasyon algoritmalarını besleyen ve farklı makinelerden
bile gelen diğer verilerle birleştirildiğinde üretkenlikte daha fazla kazanım vaat eden çok sayıda
veri üretir. Böylece Picanol ile çalışmak gerçektende veriler ışığında dokumaktır..

Sezgisel Kontrol
Picanol makineleri her zaman mümkün olduğunca kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.
Yeni büyük etkileşimli dokunmatik ekran ve yeni OmniPlus-i’deki yeni sinyal lambaları
sayesinde, dokumacının tüm makine ayarlarında hızlı ve kolay gezinmesini ve makineyi
durdurmadan bile ayarlamasını sağlayan yeni bir Sezgisel Kontrol seviyesi sunuyoruz.

Bu broşürdeki makine
ve özelliklerinin
resimlerini Picanol
uygulamasıyla
tarayın ve olanakları
hakkında daha fazla
bilgi edinin.
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Telefi Azaltmak için
Atkı Uzunluğunu Yönetin
Blue22 ve Blue11 atkı motorlarının
benzersiz, patentli tasarımı, atkı telefinin
mümkün olduğunca hızlı ve basit bir şekilde
ayarlanmasını sağlar. Ayrıca EasySet işlevi
ile tamamen elektronik bir sistemdir ve tip
değişikliği için gereken süreyi önemli ölçüde
azaltır.

Optimum atkı yerleştirme
için, her atkı kanalını
özel olarak ayarlayın.
Makine yan ayağa yerleştirilmiş büyük
ayrı hava tankları, her bir atkı kanalı
için bir elektronik basınç regülatörü
vasıtasıyla optimum ayar sağlar.

Çok çeşitli yüksek
performanslı ağızlık
açma sistemi

08

Picanol’ün yeni bağımsız ve
motorlu ağızlık açma sistemi olan
SmartShed artık kullanımda. Ek
olarak, bağımsız tahrikli jakar da
dahil olmak üzere tüm ağızlık açma
sistemleri için kullanılabilecektir.

Endüstriyel hızları maksimize edin
Yeni nesil tefe eksantrikleri Picanol tarafından
tasarlandı ve üretildi. Optimize edilmiş tarak hareketi,
net olmayan ağızlıkların üstesinden gelmek için paha
biçilmezdir ve daha yüksek hızlarda bile daha fazla
atkı yerleştirme süresi sağlar.

Akıllı
Performans

Her uygulama için
uygun sağlam yapı.
İki adet çok sağlam yapıda makina
ayağının büyük kesitli traversler
ile birleştirilmesi ile meydana gelen
başarısı kanıtlanmış Picanol Dizaynı.
Tefe birleştirilmiş eksantrikler vasıtası
ile her iki taraftan hareket ettirilir.

Makinede tip değiştirmenin ve
tipi çalıştırmanın en hızlı yolu.
Picanol Hızlı Tip Değişim Sistemi (QSC) ile
dokuma salonunun dışında yeni tip hazırlığı yapılır.
Sistemdeki tasarım özellikleri sayesinde, tipin
makinaya yüklenmesi ve mekanik ayarların hızla
yapılması sağlanarak, tipin çalışma süresinde büyük
ölçüde kazanım sağlar.
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Telefi Azaltmak için Atkı
Uzunluğunu Yönetin
Blue22 ve Blue11 atkı motorlarının
benzersiz, patentli tasarımı, atkı telefinin
mümkün olduğunca hızlı ve basit bir
şekilde ayarlanmasını sağlar. Ayrıca
EasySet işlevi ile tamamen elektronik bir
sistem.

Makinenin minimum hava
tüketimi / gücü için kendini
ayarlamasına izin verin.

Mevcut sistemler içerisinde, hala
en verimli enerji tüketimine sahip
ana tahrik sistemidir.

ARVD II Plus, yardımcı düze valflerinin açılma ve
kapanma zamanını atkı ipliğinin davranışına ve hava
dostu olmasına göre otomatik olarak uyarlar.

Picanol’un patentli ürünü SUMO motor ile tahrik
konsepti, halen mevcut sistemler içerisinde
enerji verimi en yüksek ana tahrik sistemidir.
Entegre bir sistem olarak tasarlanan bu yapı,
mümkün olan en düşük enerji tüketimini
sağlamanın yanında tam aralıklı hız kontrolü, yavaş
hareket, atkı arama ve hatta otomatik çerçeve
eşitleme gibi birçok başka avantajlarda sunar.
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Hava tüketimini optimize etmek
için gereken istikrar
Optimize edilmiş yardımcı düze mesafeleri
ile, atkı yerleştirme düzgünlüğü daha yüksek bir
seviyeye yükseltilir. Bu sistemle, kumaş kalitesinden
ve makine duruşlarından ödün vermeden hava
tüketimini en aza indirmek mümkün kılınır.

Sürdürülebilirlik

Atkı teleflerini geri dönüştürmek
için bir sonraki adımı atın
Atkı yerleştirmenin sonunda, atkı ipliği gerilir ve
bir emiş ağzına yönlendirilir. Kalan atkı ipliği telef
uçları daha sonra çıkarılır ve geri dönüşüme hazır
hale gelir. CordLess sisteminin ek bir avantajı da
sağ tarafta bağlama misinesine ihtiyaç olmaması
sebebi ile dokumacının iş yükünü azaltmasıdır.
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Dijitalleşmenin
en yüksek seviyesi.
Gelişmiş 15 “etkileşimli renkli ekran,
günümüzde ve gelecekte tüm ihtiyaçlar
ve uygulamalar için hazır altyapıya
sahip yeni bir platformdur.

Akıllı dijital
ağızlık açma sistemi
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SmartShed, dokuma sürecinde maksimum
dijitalleştirme ve de esneklik isteyen
dokumacılar için üretildi. Her dokuma
çerçevesi için hareket ve çerçeve eşitleme
artık elektronik olarak yapılmaktadır. Ek olarak,
çerçeve strokları elektronik olarak ölçülür ve
ölçülen değerler makine ekranında gösterilir.

Güvenilir elektronik Platform.
Endüstri 4.0 için hazır
Başlangıçtan itibaren, BlueBox elektronik
platformu gelecek nesil dokumacıların
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.
Bu esneklik ve güvenilirlikten de ileride bir
durumdur. Veri toplama ve Veri Erişimi,
üretiminizi daha da verimli hale getirmek için
yeni fırsatlar sunar.

Veri tabanlı uzaktan servis
Makinede servisle ilgili tüm veriler basit
ve kolay bir şekilde kullanılabilmektedir.
Müşteri Hizmetleri Dosyası (CSF) ile
Picanol’un uzaktan tanı koyması ve etkin
işlem yapması sağlanır.

Verilerle
Hareket

Makine Akıllı Olsun
Makinenin performansını optimize etmek için
çeşitli sensörler sürekli olarak algoritmalar
halinde veri besler. Örneğin ARVD II Plus,
hava tüketimini otomatik olarak azaltırken,
PRA II Plus piyasadaki en hızlı ve en güvenilir
otomatik atkı kopuğu alma tertibatıdır.
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Tam ve hızlı veri kontrolü,
parmaklarınızın ucunda.
Gelişmiş 15 “ etkileşimli renkli ekran,
tüm ayarlara hızlı bir şekilde erişim ve
kontrol sağlar. Yüksek dijitalleştirme
seviyesine sahip sezgisel arayüz, artık
pazarda yeni bir kriter oluşturmaktadır.

Tamamen dijitalize edilmiş
hava basıncı ayarları
Benzersiz! Kullanıcı hızlı ve kolay bir
şekilde, tüm basınç ayarlarını yapabilir
ve bunları diğer makinelere aktarabilir.
Tam sayısallaştırma ayrıca AirMaster
kendini tanılama gibi diğer otomatik
işlevleri de mümkün kılar.

Picanol’e özel! Ağızlık açı
ayarları kolaylıkla yapılır.
Her armür kolunda (bacağında) bulunan
işaretler, kullanıcının istenen ağızlık açısını
ayarlamasını çok daha kolay hale getiriyor.
Bu özellik sadece Picanol’a ait olup tüm
Picanol makinelerinde bulunmaktadır.
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Makine duruşlarında
akıllı görünürlük.
Yeni LED sinyal lambası kullanıcı tarafından
tamamen özelleştirilebilir. Ayrıca, sinyal lambaları
durumun (atkı duruşu, çözgü duruşu, diğer
duruşlar) süresini de gösterir, böylece dokumacı bir
bakışta makinanın durumunu (bekleme süresini)
tam olarak anlar.

Makineyi kullanmanın tadını çıkartın.
Tüm Picanol makinelerinde standart olan, kullanıcı dostu özelliklere
ilave olarak, yenilikçi tasarım özellikleri sayesinde makinenin kullanımı
daha da kolaylaştırılmıştır.

Sezgisel
Kontrol
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OmniPlus-i. Teknik Özellikler

Satış Sonrasında
Ulaşılabilir mi?

Kumaş Özellikleri
Faydalı Tarak Eni

190, 220, 230, 250, 280, 340, 360, 400 cm

En Daraltma

190 cm: 70 cm’ye kadar
220 ve 250 cm: 90 cm’ye kadar
280, 340, 360 ve 400 cm: 96 cm’ye kadar

İplik Numara Aralığı

Kesik Elyaf		

Nm 4 - Nm 170, Ne 2.4 - Ne 100

Filament İplikler

10 denier - 1000 denier,

			

11 dtex - 1100 dtex

Atkı Atma Sistemi
8 renge kadar				

Standart

8 atkıya kadar, çift veya çoklu atkı yerleştirme		

Opsiyonel

Bitişik Sarım		

Blue22 (patent bekliyor)		

Standart

(Entegre Bobin			

Blue22 EasySet (patent bekliyor)		

Opsiyonel

Kopuş Sensörü)

Blue11 EasySet		

Opsiyonel

Atkı motoru kapama sistemi (PSO)		

Opsiyonel

Programlanabilir Atkı Tansiyoneri (PFT)		

Opsiyonel

Balon Kırıcılar				

Opsiyonel

Standart Dedektör (Fotoelektrik), Tarak Önü veya Tarak Yanı		

Standart

Atkı Seçimi
Atkı Motorları

Aktif Atkı Freni
Atkı Dedektörü

Atkı Makası

Ayrı Sarım		

İkinci Atkı Dedektörü, Tarak önü veya Tarak Yanı		

Opsiyonel

Argus Atkı Dedektörü			

Opsiyonel

Her Atkı İçin Farklı Zamanli Kesebilme Yeteneğine Sahip Elektronik Makas		

Standart

Bobin Değişim Dedektörü		

Opsiyonel

Picanol Düğüm Ayırıcı (PKE)		

Opsiyonel

Sabit ve Hareketli Ana Düzeler (patentli)		

Standart

Hareketli ana Düzede Klamp Sistemi (patentli)		

Opsiyonel

Düşük Daimi Hava Akımı (Elektronik)(ELCA) (patentli)		

Standart

Yardımcı düze üfleme zamanlarının Otomatik Optimizasyonu(ARVD II Plus) (patentli) Opsiyonel
AirMaster (patentli)			

Opsiyonel

Tek veya Çok Delikli Düzeler		

Standart

Otomatik Atkı Kopuş Giderme (patent bekliyor)		

Opsiyonel

805, 1000 veya 1100 mm		

Standart

280 cm ve üzeri makine eni için çift levent uygulaması		

Opsiyonel

Fantazi Levent (Üstte)			

Opsiyonel

Çözgü Salma
Çözgü Levent Çap

Arka Köprü

Universal Tip Dahili Çözgü Gerginlik Sensörü (TSF)		

Standart

Çözgü içerisine monteli çözgü tansiyon sensörü (TSW)		

Opsiyonel

Çözgü Tansiyon Kompanse Yayı		

Standart

Easing motion (Otomatik Çözgü Tansiyon Kompensatörü)		

Opsiyonel

Çözgü Durdurma

25-mm taksimatlı 6 elektrodlu veya 16-mm taksimatlı 8 elektrodlu		

Standart

Tertibatı

Her bir elektrodta bulma		

Opsiyonel

Bölgesel Çözgü Durdurma Tertibatı		

Opsiyonel

Hızlı Tip Değişim Sistemi (QSC)				

Opsiyonel

Kumaş Çekme
Kumaş Aydınlatma
Kumaş Çekme Sistemi

LED aydınlatma-Tarak Üstü		

Opsiyonel

LED aydınlatma-dokunmuş kumaş altında		

Opsiyonel

Kumaş Rolik Çapı

560 mm		

Opsiyonel

			

600 mm 		

Standart

			

720 mm		

Opsiyonel

Picanol Dok Sarma Sistemi(PBM), çap 1,500 mm ye kadar		

Opsiyonel

Baskı Silindiri Üzerinden doğrudan kumaş Sarma		

Opsiyonel

Makina Tahriki ve Kontrolü (BlueBox Platformu)
Ana Motor

SUMO ana motor ile doğrudan makina tahriki (patentli)		
OptiSpeed				

Standart
Standart

Otomatik Tam ayak arama (patentli)				

Standart

Tarak Hareketi

Kam Takipçili Karşılıklı Hareket Eden Kamlarla		

Standart

Ağızlık Açma Ünitesi

16 adet Çerçeveye Kadar Pozitif Armür		

Standart

Akıllı Ağızlık (SmartShed) Açma Sistemi 8 - 12 veya 16 çerçeveye kadar		

Standart

8 veya 10 çerçeveye kadar pozitif eksantrik		

Standart

Ağızlık kapanma zamanının otomatik ayarı (AKM)		

Standart

Asimetrik Eksantrik Profili		

Opsiyonel

Elektronik Jakar Uygulaması		

Standart

Eksantrikle otomatik çerçeve eşitleme Sistemi		

Opsiyonel

330 mm (13”) Gücü için Dokuma Çerçeveleri		

Opsiyonel

Elektronik kontrollü çözgü salma (ELO) elektronik kontrollü kumaş çekme (ETU) sistemi		

Standart

Basınçlı yağ sirkülasyonu ile filter edilmiş yağın bütün ana tahrik ünitelerine dağıtımı		

Standart

Makina Ekran Kontrolü

Standart

15” dokunmatik Ekran		

Çerçeve
DRC-30 Bağlantı					

Standart

Ekstra Güçlendirilmiş Dokuma Çerçeveleri			

Standart

Hibrid Dokuma Çerçeveleri				

Opsiyonel

Smart Frame Çerçeve				

Opsiyonel

Kenar Oluşumu
Bağımsız ve elektronik kontrollü kenar oluşumu (ELSY)		

Opsiyonel

Kapalı Kenar (mekanik veya havalı)				

Opsiyonel

Orta Kenar			

		
Opsiyonel

Eritme ile Kesen Atkı Makası				

Opsiyonel

Boy Cımbarı					

Opsiyonel

E Rotary Leno Kenar Ünitesi				

Standart

Cordless –Telef İpliksiz/Telek Makarasız Dokuma- (kesikli Tarak) (patent bekliyor)		

Opsiyonel

Ekran ve Yazılım Araçları
Makina Ekranında tezgah izleme ve raporlama 		

Standart

Standart
Dokuma izleme sistemleri için paralel bağlantı		
Çift yönlü iletişim için ethernet veya seri bağlantı		

Opsiyonel

Picanol PC Suite / Picanol Yazılım Programları (Picanol Desen Programı (PPE), Picanol Tip Yönetimi (PSA),
Loomgate ( Makina Görüntüleme Programı), Password Administration (Ekran Şifreleme Sistemi), Densigraph)

Opsiyonel

Güvenlik
El koruma sensörü (teslimat yapılan ülke şartlarına bağlı olarak)		

Standart

Yönetmelikler

4243 mm

1848 mm

Picanol OmniPlus-i makinesini
tasarlarken, uluslararası güvenlik
(mekanik ve elektronik) ve çevresel
(ergonomik, gürültü, titreşim
ve elektromanyetik uygunluk)
yönetmeliklerini dikkate almıştır.

ABB0110 – 4 – R – 190

Makine Tanımlama
ABB0110 - 4 - R - 190

Tarak Eni: 190 cm
R : Armürlü Ağızlık Açma Sistemi
4: Atkı Renk Sayısı
ABB0110: OmniPlus-i
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Geleceğin fabrikasında
inşa edilmiştir.

Yedek Parça ve
Modifikasyonlar
Dokuma makinaları en önemli yatırım
araçlarımızdan birisidir. Küreselleşen
dünyada, dokumacı olarak daha rekabetçi
olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için
mevcut makinaları en iyi şartlarda korumak
zorunluluk haline gelmiştir.
İşte bu noktada, orijinal Picanol yedek parça
kullanımı ile, dokuma makinalarının devamlı
olarak yüksek performans sağlaması garanti
edilmektedir.
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Ayrıca periyodik olarak yapılması
tavsiye edilen orijinal yedek parça
değişimleri, Picanol müşterilerinin,
makinelerini en ekonomik seviyede
kullanmasını sağlar.
Makinenin yaşı ne olursa olsun, orijinal
parça kullanımı ile birlikte, makine
kendisini en iyi seviyede tutacak ve
kullanım süresince mevcut değerine
pozitif katkı sağlayacaktır.

Eğitim, Picanol’un
müşterileriyle yaptığı
anlaşmanın bir parçasıdır.
İyi eğitilmiş çalışanlarınız şirketinizin
gerçek değerleridir. Kalifiye personelleriniz,
makinelerinizi optimum performansta
çalıştırır, mükemmel kumaş kalitesi sağlar ve
yüksek işletme verimliliği getirir.
Çalışanlarınızın bilgi ve becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmanın bizim
görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle,
2015 yılında Ieper’deki yerleşkemizde en son
teknolojiye sahip bir Teknik Eğitim Merkezi
yatırımı yapmaya karar verdik.
Tam donanımlı üç eğitim odası (her biri
dokuma makineleri, kesik makina modelleri,
mini atölye vb. içermekte) toplam 270 m2’lik
bir alanı kapsayacak şekilde tesis edilmiştir.
Bu yeni eğitim merkezi ile Picanol dünya
genelindeki müşterilerine ve teknik ekibine en
iyi koşullarda eğitim hizmeti sağlamaktadır.

Ayrıca, Picanol, dokuma alanınızı
genişletmek ve / veya makine
performansınızı artırmak için
işletmenizde kurulu Picanol
makinelerine upgrade (yükseltme)
paketleri sunmaktadır. WeaveUp
(modifikasyon) paketlerimiz ile
makinelerinize en son teknolojiler
eklenir ve dokuma teknolojilerindeki
avantajların yanı sıra yatırımınızın da
değerini arttırır.

Eğitim merkezimizdeki tüm birimlerimiz,
çalışanlarınıza sıcak bir ortam sağlayabilmek
için çalışmaktadırlar. Eğer çalışanlarınızın
eğitim merkezlerimizden birisine seyahat
etme imkanı yok ise, eğitmenlerimiz talebiniz
doğrultusunda size gelir ve kendi tesislerinizde
çalışanlarınıza eğitim düzenlerler.

Picanol uygulamasıyla
fabrika resimlerini
tarayarak fabrikayı
canlı izleyebilirsiniz.
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Gelecek haberlerimizi
merak ediyor musunuz?
Yeni uygulamamızı cep telefonunuza
veya tabletinize indirin; haber bildirme
özelliği sayesinde tüm yeniliklerimizden ilk
siz haberdar olun. Bu uygulamamız sıklıkla
güncelleneceğinden, güncellemeleri yakın
takip etmenizi öneririz.
Ayrıca en son haberlerimizi,
güncellemeleri ve etkinlikleri ilk öğrenen
olmak için www.picanol.be/newsletter
adresindeki bültenimize de abone
olabilirsiniz.

Eğitim kursunuza
yer ayırtın
Eğitim Picanol’un müşterileriyle
yaptığı anlaşmanın bir parçasıdır.
Eğitim kurslarımızın tam listesini
web sitemizde bulabilirsiniz:
www.picanol.be/training-services.
Daha fazla bilgi için, lütfen yerel
Picanol temsilcinizle veya Müşteri
Hizmetleri Temsilcinizle (CSR)
iletişime geçin. İletişim bilgileri için
www.picanol.be/agents adresini
ziyaret edin
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Kolaylaştırıyoruz
Hesap makinelerimiz, dokumacıların günlük
hayatlarını kolaylaştırmak için yeniden tasarlanmıştır.
Web sitemizi www.picanol.be ziyaret ederek yeni
entegre dokuma hesap makinemizi çevrimiçi olarak
keşfedebilir ve kullanabilirsiniz veya uygulamayı
hesaplayıcılarla birlikte elektronik cihazınıza
indirebilirsiniz.

Bizimle dünyanın herhangi
bir yerinde tanışın.
Yıl boyunca, Picanol dünyanın çeşitli
yerlerinde etkinliklere ve fuara
katılmaktadır. Uygulamalarımızda bulunan
“Trade Fair” fonksiyonu ile ziyaretleriniz
öncesinde hazırlık yapabilirsiniz.
Picanol uygulaması ile ziyaretinize
hazırlanırken bir yandan da fuarlarda
sergilenen makineleri ve özelliklerini
keşfedebilirsiniz. Uygulamayı
www.picanol.app adresinden
indirebilirsiniz.

Aplİkasyon İçİn
burayı tarayın.

Uygulamayı
www.picanol.app
sitesinden indirebilirsiniz
veya bu karekodu (QR)
okutabilirsiniz.
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Picanol Grubu Hakkında
Picanol Grubu, dokuma makinelerinin, döküm parçalarının ve
kontrol ünitelerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda
uzmanlaşmış uluslararası, müşteri odaklı bir gruptur.
Dokuma Makineleri bölümü (Picanol), havajetli veya rapierli atkı atma teknolojisine
dayanan ileri teknoloji dokuma makineleri geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır.
Picanol, dünya çapındaki dokuma fabrikalarına dokuma makineleri tedarik etmekte
ve aynı zamanda müşterilerine dokuma çerçeveleri , dokuma tarakları,
eğitim, modifikasyon kitleri ve yedek parçalar gibi ürün ve hizmetleri
sunmaktadır. Seksen yılı aşkın bir süredir, Picanol, küresel
endüstride öncü bir rol oynamış olup, şu anda da dünyanın önde
gelen dokuma makinesi üreticilerinden biridir.
Endüstri bölümü, dokuma makineleriyle ilgili olmayan diğer
tüm faaliyetleri kapsar. Proferro, tüm döküm faaliyetlerini ve
grubun işleme faaliyetlerini kapsar. Kompresörler ve tarım
makineleri için dökme demir parçaları ve Picanol dokuma
makineleri için parçalar üretmektedir.
PsiControl; tekstil makineleri, kompresörler ve filo yönetimi gibi çeşitli
endüstri dalları için denetleyicileri tasarlar, geliştirir, üretir ve destekler.
Melotte, metal bileşenlerin, kalıpların ve yenilenmiş kalıpların yüksek hassasiyetli
üreticisidir. Ayrıca birkaç yıldır da, bileşenlerin 3D baskısında lider bir rol oynamaktadır
Ypres’teki (Belçika) merkez ofis dışında, Asya ve Avrupa’da çeşitli yerlerde
satış ve servis ağına bağlı üretim tesisleri de mevcuttur. Picanol Grubu
dünya genelinde 2.300’den fazla çalışan istihdam etmekte olup, 1966’dan
beri Euronext Brüksel Borsası’nda (PIC) yer almaktadır. Picanol Grubu
2013’ten bu yana, Tessenderlo Grubu’na (Euronext: TESB) da ilgi
duymaktadır.
Ieper dışında, Picanol’un Suzhou (Çin) ve Greenville’de (ABD) birer adet,
birinci sınıf eğitim merkezi bulunmaktadır. Tüm eğitim merkezlerimiz,
makine operatörleri, teknisyenler ve dokuma müdürleri için dokuma
makineleri konusunda teknik eğitimde uzmanlaşmıştır.
Daha fazla bilgi veya sorularınız için ekibimiz her zaman hizmetinizdedir.
www.picanol.be

@picanolweavingmachines
Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, Belgium
+32 57 222 111 - info@picanol.be

@picanolgroup

