
Scirocco II

Hava yastıklı transfer Hortumu

� Yerçekimi kuvveti ve sıkıştırılmış 
havanın gücü, Scirocco 
tamamen doğal süreçten 
esinlenerek tasarlandı. 
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TRELLEBORG hakkında

� TRELLEBORG İsveç’li bir kauçuk fabrikasıdır-
Bu gün itibarı ile 25.000 den fazla çalışan 
personeli ve 100 senelik mazisi ile Dünyanın 
en büyükleri arasında faaliyet göstermektedir.

� Müşterilerinin kalite konusunda memnuniyeti, 
ürünlerin dayanıklılığı, yüksek emniyet 
katsayıları ve müşterisine sağladığı kazanç 
Trelleborg firmasının ana hedefini Trelleborg firmasının ana hedefini 
oluşturmaktadır.

– Fakat biz tozumsu malzemelerin transferinde ticari 
olarak tanınmış bir firma değiliz ve,

– Eski moda rakip ürünlere, düşünceye, kültür ve 
tutuculuğa, daha önce eşi ve benzeri görülmemiş yeni 
esnek üst düzeyde sanatsal bir tasarım olan bant 
taşıma sistemimiz ile meydan okumaya cüret  
ediyoruz…. 



Scirocco II

Akışkanlık konsepti

� Tozumsu malzemelerin akışkanlaşması 
(Fluidisation) malzemeyi oluşturan her 
bir taneciğin eşdeğer olarak hava ile 
karışarak hacimsel olarak genişlemesi 
bu genleşmiş hacmi belli bir süreç için 
koruması anlamına gelmektedir.

Çalkalamak için 
tıklayınız

Çalkalamak için 
tıklayınız
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Ticari fikir

� Tozumsu malzemelerin sevkiyatını :

– Kurulum ve devreye alası çok kısa sürelerde gerçekleşen, 
– Ne hareketli bir parçası ne de bakım gereksinimi olan,
– En düşük maliyeti yanı sıra bilinen sorunları yaratmayacak,
– Kesit ölçüleri ile daha az yer kaplayan ve esnek yapıda,  

bir hortum ile gerçekleştirebilmek….bir hortum ile gerçekleştirebilmek….



Scirocco II

Tasarım

� Basınçlı havanın sistem içerisinde 
mükemmel yayılmasında Scirocco II ilk 
bakışta fark edilemeyen gizli özelliklere 
sahiptir.  

Hücreler / Keçe

Hücresel hava 
besleme delikleri

Ana hava 
kanalları
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kapasite verileri

� Tüm veriler  oransal çarpanlarla elde edilmiş 
değerler değil, farklı kurulumlarla güncellenmiş test 
sonuçlarından alınmış değerlerdir.



Scirocco II

Güçlü yönlerimiz

� Ekonomik açıdan rakipsiz
– Kanıtlanmış en düşük montaj maliyeti
– Kanıtlanmış en düşük işletme maliyeti
– Kanıtlanmış  en düşük bakım maliyeti

� Duruş kayıplarını unutun!  
– Hasarlı veya geri alınmış ürünümüz yoktur
– Henüz aşınmış veya yırtılmış ürünümüz yoktur
– Müşteri şikayeti yoktur

� Doğa dostu
– Üst düzeyde düşük enerji  gereksinimi
– Kapalı sistem, dolayısı ile toz oluşumu imkansız
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Ekonomi – Karşılaştırma

Vidali konveyörler

Konveyör bantlar

Hava kanalları

Pnömatik sevkiyat
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Ekonomi – Maliyet hesaplama modelimiz

� Material: Çimento
– Kaynak: University of Kristianstad, Sweden. Prof. Dr. K Bruck
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Economi – The Heidelberger Matrix

� Material: Çimento
– Kaynak: Heidelberg Technical Centre, Heidelberg Germany

Space Requirements Scirocco II Air slide Relative

Kapasite (t/hr) 60 60

Hat uzunluğu (m) 10 10

Enine Kesit (mm) 100 150x300

Kesit alanı (mm2) 7850 45000 5,7Kesit alanı (mm2) 7850 45000 5,7

İşletme basıncı (mbar) 50 65 1,3

Eğim açısı (º) 6 5 0,8

Hava debisi (m3/hr) 6,6 300 45,5

Enerji tüketimi (kW) 0,01 0,4 40

Yatırım maliyeti (Euro) Scirocco II Air slide Relative

Maliyet 6000 3000

Vantilatör 1200

Ekipman 2000

Montaj 1500

Bakım 800

Total 6000 8500 1,42
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Taşıma kesiti ölçüleri

� Scirocco II ile optimize edilmiş 
akışkanlaştırma (malzeme transferi) çok 
düşük hava debisi ve aynı kapasitelere 
sahip sistemlere kıyasla daha düşük taşıma 
kesitleri ile kendini gösterir– Sicirocco II 
hortum kesitleri normal olarak Hava 
bantlarının kesit ölçülerine kıyas ile   4-40 
misli arasında daha ufaktır.  misli arasında daha ufaktır.  
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İşletme duruşlarının engellenmesi

� Müşterilerimizin ifadeleri…
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Çevre bilinci – Hava Optimizasyonu

� Havalandırma ihtiyacı yok
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Çevre bilinci – Hava Optimizasyonu

� Havalandırma ihtiyacı yok

� Toz oluşmadan boşaltma imkanı
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Çevre bilinci – Hava Optimizasyonu

� Havalandırma ihtiyacı yok

� Toz oluşmadan boşaltma imkanı

� Optimize edilmiş hava tüketimi
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Çevre bilinci– Enerji

� Scirocco II bir saatte 60 ton 
malzemeyi  8W gücündeki bir ampulün 
harcadığı enerjiye eşdeğer bir tüketim   
ile taşır.
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Referanslarımız

� 300 adedi aşan müşteri enstalasyonuna 
güvenerek ifade edebiliyoruz ki, Scirocco 
II hava yastıklı transfer hortumları bizim 
beklentilerimizin çok ötesindedir.

Birkaç örnek:  

– Elkem, Norway – 32 boy
– Sakret, Germany – 12 boy
– Breton Italy – 72 boy, birisi 45m uzunluğunda – Breton Italy – 72 boy, birisi 45m uzunluğunda 
ve çift hat. 

– Breton, Germ any– 2x52m, 8 dağıtım bölümü
– Raute Precision, Finland – 38 boy
– Silicalia, Portugal – 24 boy

– Boylar  6 ile 10 metre arasındadır..   
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Sonuç olarak

� Ekonomik açıdan rakipsiz
– Kanıtlanmış en düşük montaj maliyeti
– Kanıtlanmış en düşük işletme maliyeti
– Kanıtlanmış  en düşük bakım maliyeti

� Duruş süreleri açısından  
– Hasarlı veya geri alınmış ürünümüz yoktur
– Henüz aşınmış veya yırtılmış ürünümüz yoktur
– Müşteri şikayeti yoktur– Müşteri şikayeti yoktur

� Doğa dostu
– Üst düzeyde düşük enerji  gereksinimi
– Kapalı sistem, dolayısı ile toz oluşumu imkansız


