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Otomatik, agirlik 
oranina bagli 
odaklama ayari

RFID-Login 
ve USB-kesim
noktasi

ERGONOMIK KONTROL  
Ergonomik kontrol ünitemize yerlestirilen frekans dönü-
stürücleri kademesiz kaldirma ve indirme gerceklestirebil-
mektedir. Cekme halati ve vantuz icin gerekli tüm direktifler 
kontrol panelinde biraraya getirilmis ve özel el kumandasi ile 
cok basit bir sekilde kullanilmaktadir. Böylece akilli kontrol 
ünitesi sayesinde kullanici hatalarinin önüne gecilmektedir.

 Hava basin tüketimini %90 üzerinde azaltan enerji
 tasarruf modülü 
 

 Kullanici hatalarini önleyen güvenlik ünitesi    

 Sürekli agirlik kontrolu fazla agirlik ikaz unitesi dahil  

 Bireysel emici tabak devre disi birakma ile birlikte
 digerlerine otomatik yük dagitim ayarli

 Frekans ayarli kademesiz kaldirma ve indirme 

 Yük.ün sonsuz olarak 360° döndürülebilmesi Vücut 
 koruma ve frekans ayarlama dahil. 

 Tasinan yük.ün kademesiz olarak 90° sallandirilmasi

 Dokunmatik panel sayesinde tüm imalat asamalarinin 
görüntülenmesi

 Müsteri talebi dogrultusunda özel vakum traversleri 

 Müsteri talepleri dogrultusunda özel cözümler

Yeni ürünümüz HOVAMAT VAcU-PILOT 5.0 ile ürünleri kaldirmak artik daha dikkatli ve cok basit. 
Dokunmatik panelimiz hem cok kolay hem de kesin bir kullanim kolayligi sunmaktadir. Tüm Alet 
ve Ürünlerin fonksiyonlarini bir bakista kontrol etmek mümkün. Ayrica bu yeni nesil kontrol paneli 

ile calisma ve enerji verimliligi yükselmektedir. 2016 jenerasyonu Hova ürünlerinde yer alan Enerji 
Tasarruf ünitesi Hava Basinc kullaniminda %90 oraninda tasarruf saglamaktadir. 

360° sonsuz döndürme olanagi

HOVAMAT 
VACU-PILOT 5.0

en yüksek düzeyde
 is emniyetini 

garanti 
etmektedir !



Tüm kontrol bir tus ile. Yeni HOVAMAT VACU-PILOT 5.0 
dokunmatik paneli ile cihazlarimiza bambaska bir bakis 
acisi ve özel güvenlik sistemleri getirmektedir. Günlük ve-
riler sayesinde is akislari tam olarak takip edilebilmektedir. 
Kullanici yönetimi sayesinde yabanci kullanimlara kapali 
tutulmaktadir.Wireless LAN baglantisi ile tüm fonksiyonlar 
uzaktan da gözlenebilmektedir. 

DOKUNMATIK PANEL
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 Kullanici ile ilgili günlük güvenlik kontrolü

 Güvenlik ile ilgili calisma kosullarini 
 protokollendirme  

 Istatistik degerlendirmeler icin gerekli 
 veri kaydi 

 Kullanici yönetimi   

 Wireless LAN baglantili 
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Bireysel kullanici yönetimi


