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Enerji Bara Sistemi – 4-DUCTOR 

AKAPP 4-Kutuplu Enerji Bara Sistemi. 

Vinçler, hoists, Yürütme grubu, Konveyör Sistemleri, vb. uygulamalar için kompakt, güvenilir ve 
güvenli güç kaynağı sistemi. 

AKAPP 4-DUCTOR 4 kanallı tasarımı sürekli bakır (tek parça) sisteminde ek olmaması Akım 
Alıcıya geçişlerde ektra güç vermez. Sürekli bakır tasarımının faydaları için …. 

Daha fazla bilgi için > 

0533 304 78 61   www.artivincmakina.com 

 

http://www.kilavuzmakina.com/?page_id=181


 Adres  :Mescit mahallesi demokrasi cad. 
birmes  san.sit. B 6  Blok No  17  TUZLA/İST 
0533 304 78 61 
                     
 

 
  

  
 

Enerji Bara Sistemi – MULTIDUCTOR 

The versatile AKAPP 7-Kutuplu Enerji Bara Sistemi. 

Vinçler, hoists, Yürütme grubu, Otomatik Raflama, Stoklama, Depolama Sistemleri, vb. 
uygulamalar için kompakt, güvenilir ve güvenli güç kaynağı sistemi. 

Dünya çapında tesislerin içinde ve dışında, yüksek ve düşük sıcaklar ve aşırı hava şartları altında 
kullanılmaktadır. 

Eşsiz çift taraflı lastik contası ile tozlu, nemli ve korozif ortamlara karşı koruma sağlar. 

Daha fazla bilgi için > 

0533 304 78 61   www.artivincmakina.com 
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Enerji Bara Sistemi – CLICK-DUCTOR 

Güvenilir, kolay monte AKAPP Enerji bara sistemleri. 

Vinçler, hoists, Yürütme grubu, Otomatik Raflama, Stoklama, Depolama Sistemleri, vb. 
uygulamalar için kompakt, güvenilir ve güvenli güç kaynağı sistemi. 

AKAPP Click-Ductor, 4 veya 7 kutuplu bakırları önceden kanallara geçirilmiş, standart olarak 3 
veya 4 metre parçalar halinde gelir. Ekleme sistemi özel plastik kapakları ve bakır ek parçaları ile 
Enerji bara sisteminin montajı kolay ve hızlıdır. 

 AKAPP Click-Ductor iç ve dış sahada yapılan uygulamalarda kullanılır. 

Daha fazla bilgi için >  

0533 304 78 61   www.artivincmakina.com 
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Enerji Bara Sistemi – PRO-DUCTOR 

10 kutuplu Parmak Bara Sistemi , özellikler otomatik depolama sistemlerini için tasarlanmıştır. 

Kompakt, güvenilir ve güvenli enerji besleme sistemi eksiz, sürekli bakır iletkenler. (Otomatik) 
Yüksek raflı depolarda için tasarlanmış un uygun sistem. 4 kutuplu, 7 kutuplu, 10 kutuplu olarak 
mevcuttur. enerji besleme ve data hattı için kullanılabilir. 

PR10 Bara sistemi 400Ampere kadar yüksek akımlarda, beraberinde data hattı ile kullanıma 
imkan verir. 

Daha fazla bilgi için > 

0533 304 78 61   www.artivincmakina.com 


