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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 Hareket
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. EcoFill özelliğimiz bunun için mükemmel bir örnektir.

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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OptiMax-i
Rapierli Dokumada
Marka
Amacınız çok yönlü / çeşitli ve verimli dokuma ise,
geleceğe yönelik gerçek katma değerin, OptiMax-i ile
sağlandığından emin olabilirsiniz.
OptiMax-i, bulunduğunuz ticari pazarda size zirveye
çıkmak için tüm olanakları sunar ve oluşacak her yeni
fırsat içinde daima hazırdır.
Optimum kumaş kalitesini garanti eder.
Minimum enerji tüketimi ile sınıfının en iyisidir.
En önemli değerinizi, zamanınızı, optimize eder. Ve
yaratıcılığınızı açığa çıkarmak için size ekstra alanlar
yaratır.
Rakiplerimizin önünde kalabilmek için, müşterilerimiz
ile birlikte daimi olarak makinelerimizi ve servisimizi
geliştirmekteyiz. İşte Optimax-i büyümenizi sürdürmeniz
için bu zemini hazırlamaktadır. Çünkü bu dokumanın
esasıdır.
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Bu broşürdeki
makine ve
özelliklerinin
resimlerini Picanol
uygulamasıyla
tarayın ve olanakları
hakkında daha fazla
bilgi edinin.
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Her türlü atkı ipliğinin
kolaylıkla yerleştirilmesi.
Atkı ipliğinin tespitinden, eşsiz
quickstep atkı sunucu ve çeşitli atkı
kesme sistemlerine kadar, tüm sistem,
maksimum atkı ipliği çeşitliliğini
mümkün olan en sorunsuz şekilde
kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Her tip uygulama için
maksimum performans.
Yüksek hız, çeşitlilik veya özel
teknik uygulamalar hangisini
arıyorsanız, OptiMax-i, sizler için her
zaman en uygun rapier sistemi ile
donatılabilecektir.
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Her türlü uygulamaya uygun,
kanıtlanmış ağızlık geometrisi
ile birleştirilmiş sağlam yapı.
İki adet çok sağlam yapıda makina ayağının
büyük kesitli traversler ile birleştirilmesi ile
meydana gelen başarısı kanıtlanmış Picanol
Dizaynı. Tefe, kumaş hattının altında bulunan
birleştirilmiş kamlar tarafından tahrik edilirek,
mükemmel tefeleme ile her türlü kumaş tipini
başarılı bir şekilde dokumayı mümkün kılıyor.

Akıllı
Performans
Modüler tasarım sayesinde
herzaman geleceğe hazır.
Oldukça modüler yapıda olan makine,
ağızlık açma sistemi, kenar/atkı kesme
sistemleri, çözgü levent sistemi vb. gibi
noktalarda yenileme ve modifikasyonların
istenildiği şekilde yapılmasına her zaman
hazırdır.

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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Sol taraftaki atkı telefini
yok eder.
Ecofill, yüksek maliyetli atkı ipliklerinin
kullanıldığı uygulamalar baz alınarak
hazırlanmıştır. Bu sistemdeki deneyimden
daha da yararlanarak, Ecofill sistemini
4 renk e kadar kullanılmak üzere tekrar
geliştirilip dizayn edilmiştir.

Gelişmiş yağlama sistemi
sayesinde akıllı enerji
tüketimi
Entegre yağlama sistemi, yağı filtreleme
ve soğutmanın yanı sıra, makinedeki tüm
önemli noktalara optimum miktarda
yağ dağıtımı yapar. Bu sadece makine
bileşenlerinin ömrünü uzatmakla kalmaz
aynı zamanda tüm dişli şanzımanlarında
mümkün olan en düşük enerji
tüketiminde çalışmasını sağlar.
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Sağ taraftaki atkı telef
uzunluğunu en aza
indirir.
Atkı uzunluğunun kontrolü ve
optimizasyonu, sağ taraftaki
açıcının ERGO (Elektronik Sağ
Rapier Başlığı Açıcı) ile pozitif
olarak açılmasıyla sağlanır.
ERGO, makine ekranı üzerinden
her bir atkı kanalı için bağımsız
ayarlamaya da imkan vermektedir.

Sürdürülebilirlik
Mevcut sistemler içerisinde, hala en
verimli enerji tüketimine sahip ana
tahrik sistemidir.
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 avantajlar da sunar.

Klimalandırma da % 40’a
kadar yükü azaltır
Entegre su soğutma sistemi, makine
ve armür tarafından üretilen ısının %
40’ının dokuma bölümünün dışına
boşaltılmasını sağlar.
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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.

Atkı Tansiyon Uzmanı
PosiFlex, önceden tanımlanmış
frenleme ayarına göre, iplik
tansiyonunu atkı yerleştirme
boyunca yönetir.

Atkı düğümleri
(büyük neps, nope vb) dokuma
sırasında otomatik olarak telefe verilir.
PKE (Picanol Knot Extractor), bobin değişimindeki düğümlerde
veya atkının kendi bünyesinde bulunan düğümlerde, atkı ipliğindeki
düğümlerin konumunu tespit eder ve makinayı durdurmaksızın
bu kısmı telefe verir. Bu sistem, kumaş kalitesini korumakla
birlikte, düğüm çıkarılırken makine
dokumaya devam ettiği için
işletme verimliliğini de
arttırır.

Atkı bobin kaynaklı
duruşları minimize eder.
PSO (Prewinder Off-Off) sistemi, atkı cağlığında
veya atkı motorlarının herhangi birinde kopuş olsa bile,
makinanın atkıdan durmasını engelleyerek otomatik
olarak dokumaya devam etmesini sağlar.
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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.

Bağlan, merkezileştir
ve Makina verilerini
yönet.
Bağımsız mod da dahil olmak
üzere makine verilerini mümkün
olan en iyi şekilde ele alan eksiksiz
bir yazılım paketidir. LoomGate
ağ bağlantısı bu paketlerden
gelen verilerin sorunsuz bir
şekilde makineye ve makineden
gönderilmesini sağlar.

Verilere Göre
Çalışma

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.
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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.

Kenarların tam ve bağımsız
kontrolü.
Bağımsız ve elektronik olarak kontrol
edilen kenar sistemi (ELSY) ile
dokumacı tam kontrole sahiptir!

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

En kısa sürede
en değişimi.
En ayar değişikliğinde, tüm parçalar
tek bir blok üzerine yerleşik
durumdadır. Makine ekranından
sağlanan prosedürler sayesinde
başlık strok ayarı kolaylıkla yapılır.

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.

Sezgisel
Kontrol

15

OptiMax-i. Teknik Özellikler
Satış Sonrasında
Ulaşılabilir mi?

Kumaş Özellikleri
Faydalı Tarak Eni

GC versiyonu 190, 210, 220, 230, 250, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 430, 460 ve 540 cm
FF versiyonu

190, 210, 220, 230, 250, 280, 300, 320, 340 ve 360 cm

En Daraltma

Seçilen Makina Enine Bağlı Olarak 80 - 100 cm arasında

Performans

Makine eni ve kumaş tipine bağlı olarak 1700 m/dak ya kadar çıkabilir.

İplik Numara Aralığı

Kesik Elyaf		

			
Filament İplikler
			

Nm 200 - Nm 3 (Ne 118 - Ne 1.8)
Free Flight (Serbest Uçuş) Nm 1 (Ne 0.6) e kadar
20 den - 3,000 den (22 dtex - 3,300 dtex)
Free Flight (serbest uçuş) 10 den (11 dtex) inceliğe kadar

Atkı Atma Sistemi
Atkı Seçimi
Atkı Motoru
Aktif Atkı Freni
Atkı Dedektörü
Atkı Makası

1 - 12 renk veya iplik tipleri ( atkı yerleştirme pozisyonlu atkı sunucu)		

Standart

Eşzamanlı iki atkı ipliği dokuma (patentli)		

Opsiyonel

Atkı motoru kapama sistemi(PSO)		

Opsiyonel

Pnömatik atkı Motoru Besleme		

Opsiyonel

Programlanabilir Atkı Tansiyoneri (TEC) 		

Opsiyonel

Elektronik Atkı Tansiyoneri (EFT) (patentli)		

Opsiyonel

Piezo-electric atkı dedektörü –çift atkı koruma sistemli (anti-2 protection)		

Standart

SmartEye Atkı Dedektörü		

Opsiyonel

Elektronik Atkı Makası (EDC)		

Standart

Mekanik Atkı Makası		

Opsiyonel

SmartCut Atkı Makası		

Opsiyonel

Elektronik Sağ Başlık Açıcı (ERGO) (patentli)			

Opsiyonel

Kılavuz Kancalı Pozitif atkı atma Sistemi (hassas teknik kumaş kumaş uygulamalarında)		

Opsiyonel

Çözgü Salma
Çözgü Levent Çap

Standart

Çap 805, 1,000 veya 1,100 mm		
250 cm ve üzeri makine eni için çift levent uygulaması		

Opsiyonel

Fantazi (üstte 2.) Levent Çap 805, 1,000 veya 1,100 mm		

Opsiyonel

Arka Köprü

Tek silindir, genel kullanım amaçlı		

Standart

Çift arka köprü silindiri (üçüncü köprü silindirine hazır)		

Opsiyonel

Doğrudan Çözgüden Kontrol (DWC) (hassas teknik kumaşlarda kullanılmak üzere)
(patent bekliyor)			

Opsiyonel

Üniversal tip çözgü tansiyoneri (TSF)		

Standart

Çözgü içerisine monteli çözgü tansiyon sensörü (TSW)		

Opsiyonel

Çözgü Tansiyon Kompanse Yayı		

Standart

Çözgü Durdurma

25 mm taksimatlı 6 elektrodlu veya16 mm taksimatlı 8 elektrodlu çözgü durdurma tertibatı Standart

Tertibatı

Her elektrodta duruş kontrol sensörü		

Opsiyonel

Bölgesel çözgü durdurma tertibatı		

Opsiyonel

Hızlı Tip Değişim Sistemi (QSC)				

Opsiyonel

Kumaş Çekme
Kumaş Aydınlatma

Kumaş Çekme Sistemi
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LED aydınlatma-Tarak Üstü		

Opsiyonel

LED aydınlatma- Arka ağızlık üzeri		

Opsiyonel

LED aydınlatma-dokunmuş kumaş altında		

Opsiyonel

Kumaş Rolik Çapı 550 mm (çözgü levent çapı 805 mm),
600 mm rolik çapı daha geniş çözgü levent çapları için		

Standart

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)		

Standart

OptiSpeed				

Standart

Otomatik Tam ayak arama (patentli)				

Standart

Tarak Hareketi

Positif birleşik kam üniteleri (makine enine bağlı olarak 2, 3 veya 4 adet)		

Standart

Ağızlık Açma Ünitesi

Maksimum 8 çerçeveli eksantrik, 12 mm taksimatlı		

Standart

Eksantrikli makinada otomatik çerçeve eşitleme sistemi		

Opsiyonel

20 veya 24 çerçeveye uygun 12 mm taksimatlı, çerçeve eşitleme sistemli pozitif armür Standart
Elektronik Jakara Uygunluk		

Standart

Servo tahrikli Jakaret e uygunluk		

Opsiyonel

OptiLeno: Daimi veya alternatifli olarak S/Z yönünde ram en leno dokuma (patentli) Opsiyonel
Ağızlık kapanma zamanının otomatik ayarı (AKM)		

Standart

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

Su soğutma Sistemi					

Opsiyonel

Makine Ekran Kontrolü

Standart

15” dokunmatik ekran		

Çerçeve
DRC2 veya DRC30 armür bağlantıları				

Standart

Standart dokuma çerçeveleri				

Standart

Ekstra güçlendirilmiş dokuma çerçeveleri				

Opsiyonel

Hibrid dokuma çerçeveleri				

Opsiyonel

Kenar Oluşumu
Bağımsız ve elektronik kontrollü kenar oluşumu (ELSY)		

Opsiyonel

Kapalı Kenar (mekanik veya havalı)				

Opsiyonel

Eritme ile kesen atkı makası		

		
Opsiyonel

Orta Kenar					

Opsiyonel

Boy Cımbarı					

Opsiyonel

EcoFill 2Renk/4Renk					

Opsiyonel

Telef Sarıcı					

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
	Standart

El koruma sensörü (teslimat yapılan ülke şartlarına bağlı olarak)

Yönetmelikler
Picanol OptiMax-I makinesini
tasarlarken, uluslararası güvenlik
(mekanik ve elektronik) ve çevresel
(ergonomik, gürültü, titreşim
ve elektromanyetik uygunluk)
yönetmeliklerini dikkate almıştır.
4888 mm

2009 mm

OptiMax-i– 4 – R – 190

Makine Tanımlama
OptiMax-i– 4 – R – 190

Tarak Eni: 190 cm
R: Armür (P: Eksantrik, J: Jakar)
Atkı Renks Sayısı: 1-12

17

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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