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l Plarad – Alman malı
	 	 Bünyemizde,	bütün	branşlardan	geliştirme	mühendisleri	görev		 	
	 	 yapmaktadır.	Böylece	ürünlerimiz	hassas	şekilde	birbirine	uyum		
	 	 sağlayıp,	güç-	ve	fonksiyon	alanında	optimize	olmaktadır.	

	 	 Yaklaşık	50	yıllık	deneyimimizle,	her	türlü	vidalama	şekli		
	 	 için	kişisel	çözüm	geliştiriyoruz.	Ayrıca	tanınmış	üniversiteler	
	 	 ve	teknoloji	enstitüleriyle	de	işbirliği	yapıyoruz.	
	 	 Bu	bilgi	birikimi,	direkt	üretimimize	katılıyor.

l Eğitimler ve bilgi aktarımı
	 	 Size	kapsamlı	ve	yetkili	şekilde	bilgi	aktarıyoruz.	Vidalama	
	 	 şekli	analizimiz	(örn.	3D-CAD)	sayesinde,	sizin	için	en	
	 	 ekonomik	çözümü	buluyoruz.		Eğitim	hizmetimiz	kapsamında,	 
	 	 vidalama	tekniğinin	esaslarından,	çeşitli	vidalama	yöntemlerinden		
	 	 cihaz	kullanımına	ve	-kurulumuna	kadar	yer	almaktadır.	Deneyimi	
	 	 mizi,	vidalama	işinizin	optimum	verimi	için,	ihtiyaç	duyduğunuz			
	 	 şekilde	-	hatta	direkt	çalışma	yerinizde	hizmetinize	sunuyoruz.

Tork	kontrollü	sıkma Hidrolik	ön	gerdirme Çekme	sınırı	kumandalı	 
yöntem

Tork-/dönme	açısı-yöntemi

Eğitim	hizmetimizde,	örn.	
farklı	vidalama	yöntemleri	
yer	almaktadır:

Uzama sınırı

Ekleme  
momenti

Emniyetli ve güvenilir cıvata bağlantıları



l Vidalama şekli testi & Dokümantasyon

l 3D-CAD-Analizi
Vidalama	işinizle	ilgili	verileri	bize,	arzu	ettiğiniz	
şekilde	veriyorsunuz	–	örn.	vidalama	şekliyle	ilgili	 
bir	soru	formu,	elde	yapılmış	bir	taslak	çizim	veya	 
CAD-dosyasıyla...

...	biz	de	buradan	kendi	CAD-sistemimizde	bir	3D-	
modeli	oluşturuyoruz.	Böylece	size	optimum	vidalama	
aletlerini	sunabiliyoruz.	Gerektiğinde	vidalama	
cihazlarını,	sizin	vidalama	uygulamanıza	özel	
olarak	uygun	hale	getiriyoruz.

...	Çözüm	önerinizi	basılmış	olarak	ve
3D-animasyon	şeklinde	alabiliyorsunuz	
(„Autodesk“	dwf-viewer).

Mikro-işlemci	kumandalı	cihaz	GMV	2,	merkezi	
test	ünitemizdir.	Ölçüm	değeri	algılayıcılarıyla	veya
test	adaptörleriyle	birlikte,	vidalama	sırasında	
torkların/dönme	açılarının	hassas	ölçümlerini	mümkün	
kılmaktadır.	Ölçüm	değerleri	tarih	ve	saatleriyle	
birlikte	kaydedilebilir	ve	cihazdan	direkt	olarak	
basılabilir	veya	değerlendirmeye	devam	edebilmek	
için	PC’ye	aktarılabilirler.	

Cıvata	bağlantılarının	PC‘de	değerlendirilmesi

Emniyetli ve güvenilir cıvata bağlantıları



Kullanıcı güvenliği

l Rüzgar enerjisi için seçkin Plarad ürünleri  
İşe	bağlı	hastalıklar,	kazalar	veya	uzun	süreli	zararlar	nedeniyle	personel	 
eksilmeleri,	her	zaman	için	tahmin	edilmeyen	bir	risk	oluşturmaktadır.	Çalışan	
personel	için	sağlığa	zararlı	etkenlerin	azaltılması,	AB	ve	İş	Güvenliği	Yönetmeliği	
tarafından	birçok	alanda	kurala	bağlanmaktadır.	Plarad,	çalışan	elemanlarınızın	bu	
etkenlere	karşı	korunması	konusunda	sizi	–	örn.	gürültünün	azaltılması,	kazaların	
önlenmesi	veya	sağlığa	zarar	veren	tekniğin	az	riskli	cihazlarla	takviye	edilmesi	
yoluyla	desteklemektedir.

Arızasız
Kullanım emniyetli

Çok gelişmiş



Kullanıcı güvenliği l FSX güvenlik özellikleri

360°	döner	hortum	 
bağlantısı,	opsiyonel	olarak	
yatabilir

Tek	hortumlu	varyasyon	 
da	temin	edilebilir	–	daha	
rahat	kullanım	için

Ayarlı	el	tutamağı	teslimat	 
paketi	kapsamında

Son	derece	yassı,	hafif	 
ve	yüksek	mukavemetli	
alüminyum	gövde

Yüksek	mukavemetli	
malzemeden	mamul	

SQS-emniyet	silindiri,	
yüksek	basınçlara	olanak	

tanımaktadır	Gövde	kırılması	
tehlikesi	olmaksızın,	

hafif	bir	gövdenin	içinde

Uzun	ömürlü,	ince	dişli	cırcır	
mekanizması.	Tam	olarak	
kaldırma	zorunlu	değildir

Kol	ile	cırcır	arasında	
bulunan	küresel	bağlantı,	
üretilen	torkun	optimum	şekilde	
aktarılmasını	sağlamaktadır

Küresel	yataklı	kol-piston	sistemi	-	 
bir	sökme	darbesi	durumunda	piston	 
ile	kol	birbirinden	ayrılmakta	ve	 
otomatik	olarak	tekrar	birleşmektedir.	 
Kırılma	tehlikesi	olan	bir	bağlantı	 
söz	konusu	değildir

Entegre	sökme	darbesi	
absorberi,	bir	sökme	 
darbesi	sırasında	 
gövdeyi	hasara	 
karşı	korumaktadır

Otomatik	 
yüksek	basınç	 
emniyet	valfi



l MX-EC emniyet özellikleri

360°	döner	hortum	
bağlantısı,	opsiyonel	olarak	
yatabilir

Tek	hortumlu	varyasyon	 
da	temin	edilebilir	–	daha	
rahat	kullanım	için

Ayarlı	el	tutamağı	teslimat	 
paketi	kapsamında

Son	derece	yassı,	 
hafif	ve	yüksek	 
mukavemetli	 
alüminyum	gövde

Yüksek	mukavemetli	
malzemeden	mamul	

SQS-emniyet	silindiri,	
gövde	kırılması	tehlikesi	

olmaksızın,	hafif	bir	
gövdenin	içinde	

yüksek	basınçlara	olanak	
tanımaktadır

Uzun	ömürlü,	ince	dişli	cırcır	
mekanizması.	Tam	olarak	
kaldırma	zorunlu	değildir

Kol	ile	cırcır	arasında	bulunan	
küresel	bağlantı,	üretilen	
torkun	optimum	şekilde	

aktarılmasını	sağlamaktadır

Küresel	yataklı	kol-piston	
sistemi	-	bir	sökme	darbesi	
durumunda	piston	ile	kol	 
birbirinden	ayrılmakta	ve	 
otomatik	olarak	tekrar	 
birleşmektedir.	Kırılma	 
tehlikesi	olan	bir	bağlantı	 
söz	konusu	değildir

Entegre	sökme	darbesi	ab-
sorberi,	bir	sökme	darbesi	
sırasında	gövdeyi	hasara	
karşı	korumaktadır

Otomatik	yüksek	basınç	 
emniyet	valfi

Emniyet	mandalı	-	 
destekleyici	kilidinin	 

istenmeden	açılmasını	 
engeller



l Gerdirme silindiri 
  emniyet özellikleri

l Hortumların  
  emniyet özellikleri

Entegre	derinlik	ölçme	tertibatı,	gerdirme	silindirinin	
kontrollü	ve	tanımlanmış	şekilde	yerleştirilmesini	
sağlamaktadır.	Saplamanın	vidalama	derinliğinin	
yeterli	olduğunu	garanti	etmektedir	-	böylece	
saplamanın	kopması	veya	çektirme	burcunda	bir	
hasarlanma	olasılığı	söz	konusu	değildir.

Plarad-hortumlarının	800	bar	basınç	için	emniyet	
faktörü	4‘tür	(patlama	basıncı	3200	bar)

800 bar

Saplamanın	vidalama	
derinliğinin	kontrol	edilmesi	için	

emniyet	markalaması

Çok	kademeli	gerdirme	
silindirleri	maks.	800	bar‘a	
ihtiyzç	duymaktadır	-	emniyet	
ve	güvenilirlik	konusunda	
bir	artı	daha



İşletim güvenliği

l Güvenilir ve uzun  
  ömürlü sistemler  

Plarad-mühendisleri	akıllı	teknik	ve	olgunlaşmış	ürünler	ile	
birlikte,	Plarad-vidalama	sistemlerinin	işletim	güvenliğini	
geliştirmiştir.	Çok	sayıda	patentli	yenilik	size,	devre	dışı	kalma	
zamanlarını	mümkün	olduğu	kadar	düşük	tutma	bilincini	vermektedir.
Böylece	örn.	Plarad	IQ-VAX,	tam	otomatikle	birlikte	
emniyet	ve	kontrolde	bir	artı	sağlamaktadır:	

•	 Kolay	süreç	yönetimi.	Öğrenme	hareketi,	çalıştırma,	işlem	tamam

•	 Göstergede	arıza	bildirimi.	Kullanıcı,	arıza	hakkında	bilgi	 
	 sahibi	yapılır.

•	 Kumandada	basınç	göstergesi,	yani	tam	yerinde.	 
	 Bütün	bildirimler,	direkt	vidalama	işlemi	sırasında	görünür.	 
	 Gerçek	değerler	kaydedilir.

•	 Gürültüsü	azaltılmış	işletim.	Plarad-sistemlerinin	gürültü	üretimi,	 	
	 alınan	teknik	önlemler	sayesinde	önemli	derecede	azaltılmıştır.

Uzaktan	kumanda	da	artık	bir	
Acil-Kapalı	şalteri	
yardımıyla,	bir	tehlike	
anında	hızla	reaksiyon	
vermeye	olanak	tanımaktadır.

Ekranda	basınç	
göstergesi	ve	

vidalama	şeklinin	
durum	bildirimi	

yardımıyla	
değerlendirilmesi.



İşletim güvenliği

l Güvenilir ve uzun  
  ömürlü sistemler  

Plarad-yüksek	kapasiteli	sistemleri,	alttan	yağlamalı	
motor	tekniği	ve	ayrıca	Plarad-yüksek	hızlı	soğutması	
sayesinde	en	uygun	şekilde	soğutulmaktadır.	
Sürekli	kullanım	sırasında	dahi	ilave	bir	soğutma	
gerekli	değildir.	Konvansiyonel	yapı	tarzındaki	
motorlar	hızla	ısınmakta	olup,	sürekli	kullanıma	
uygun	olmamaktadır.

Çalışıyor ...  
çalışıyor ... çalışıyor!
Yenilikçi,	patentli	teknolojiler	ve	 
konstrüksiyon	özellikleri	ve	ayrıca	
yüksek	vasıflı	malzeme	seçimi,	 
cihazların	ömrünün	çok	yüksek	 
olmasına	olanak	sağlıyor.

İşletim	saati	sayacı

Vidalama	uygulamaları,	kumanda	ünitesine	
kaydedilir.	Hassas	bir	vidalama	temin	edilmiş	
olur.	Sistem,	vidalama	uygulamasını	tam	 
otomatik	olarak	kumanda	eder	ve	denetler.	
Her	bir	vidalama	uygulamasıyla	ilgili	veriler	
kumanda	ünitesinde	ayrı	ayrı	kaydedilir.

Mikro-işlemci	tekniği,	vidalama	
uygulamasını	çeşitli	yöntemler	
yardımıyla	kumanda	eder

Tam	otomatik	VAX-teknolojisi,	
kullanıcıya	mutlak	güvenlik	sağlar

Azaltılmış	işletim	 
gürültüsü	şiddeti

Sistemin	korunması	için,	
şantiye	ortamına	uygun	

stabil	şasi	konstrüksiyonu

Çok	sayıda	hidrolik	vidalama	 
cihazıyla	birlikte	aynı	anda	sıkma	 
için	senkronizasyon

Örnek	–	8	yıldan	bu	yana,	 
rüzgar	enerjisinde	işletimde.:



Hidrolik	aletlerin	kontrolu	ve	
ön	ayarı	için,	test	düzeneği	PH	
ve	GMV	2	ideal	kombinasyonu	
oluşturmaktadırlar.	
•	 Test	düzeneği	PH	–	
	 Ölçüm	alanı:	20	kNm‘ye	kadar	
	 (daha	büyük	kapasite	alanları	isteğe	göre)

Reaksiyon	torku	algılayıcısı	 
DRT	ve	GMV	2	cihazlarımızın	 
kombinasyonu	ile,	çeşitli	yapı	 
tiplerine	ait	motorlu	tork	 
anahtarlarının	kontrol	edilmeleri	
mümkündür.
•	 Reaksiyon	torku	algılayıcısı	DRT	–	
	 Ölçüm	alanı:	6.000	Nm’ye	kadar

Takım	kontrol	raporu

l Türkiye‘de Premium-Servis

l Cihazların kontrolü ve  
  kalibrasyonu

Bakım-	ve	servis	hizmetleri,	güvenilir	yedek	 
parça	tedariği	ve	kalibrasyon	servisi	direkt	 
çalışma	yerinizde	veya	İstanbul‘daki	atölyemizde	–	
PLARAD	Tork	Anahtarları	ve	Gerdirme	Sistemleri	
San.	Dış	Tic.	Ltd.



Plarad	Rüzgar	Enerjisi	Uzman	Ekibi

	  PSA – Düşmeye karşı kişisel  
  koruyucu donanım  
  PSA	Sicherheitstechnik	GmbH	&	Co.	KG,	düşme	tehlikesinin	
	 	 söz	konusu	olduğu	çalışma	yerlerindeki	güvenliği	artırmak	için		 	
	 	 kurulmuştur.	Teknik	ve	profesyonel	bilgi	yardımıyla	PSA,	
	 	 güvenlik	sistemleri	hakkında	bilgi	aktarımının	ve	oluşturulmasının	
	 	 yanı	sıra,	aynı	zamanda	uluslararası	ortaklık	firmalarını	da	kişisel	
	 	 koruyucu	donanımlar	ile	ilgili	ürün	geliştirme	konusunda		 	
	 	 desteklemektedir.	Bütün	ürünler	Avrupa	normlarına	göre,	DEKRA	
	 	 EXAM	GmbH	CE0158	tip	onayı	almakta	ve	kurumun	 
	 	 89/686/EWG	„Paragraf	11A“	sayılı	yönetmeliğine	göre		 	 	
	 	 sertifikalandırılmaktadır.	Tüm	bunların	yanı	sıra	uluslararası	 
	 	 alandaki	müşterilere	de,	ulusal	ve	ayrıca	Avrupa	çapındaki	kurallar	
	 	 çerçevesinde	öngörülmüş	teorik	ve	pratik	eğitimlerle	bilgi	aktarımı	 
	 	 yapılmaktadır.

	  Güvenliğiniz hedefimizdir
  Plarad	PSA	ile	uluslararası	alanda	işbirliği	yapmakta	ve	hem	kendi		
	 	 çalışanlarının	hem	de	Plarad-müşterilerinin	eğitimleri	ile		 	
	 	 güvenlik	konusundaki	çalışmalarını	(örn.	rüzgar	enerjisi	tesislerinde		
	 	 yüksek	yerlerde	yapılan	çalışmalar)	yoğun	şekilde	desteklemektedir.	
	 	 Bu	sayede	sizin	için,	yeterlik	ve	güvenlik	sağlamaya	çalışıyoruz.

2011	Hannover	Fuarı‘nda	işbirliği	
anlaşmasına	varıldı	-	soldan	itibaren:	Maike	
Künzel-Leisen	(PSA	Yönetim	Kurulu	Üyesi),	
Petra	Hemming	(Yönetim	Kurulu	Asistanı),	
Rainer	Künzel	(PSA	Yönetim	Kurulu	Üyesi),	
Bernd	Thelen	(Maschinenfabrik	Wagner	
GmbH	&	Co.	KG	–	Plarad	Yönetim	Kurulu	
Başkanı)	ve	Jürgen	Schimohr	(Plarad	
Rüzgar	Enerjisi	Uzmanlık	Merkezi	Müdürü)

l Güvenlik eğitimleri



Bizde daima odak noktasındasınız.
Ürünlerin	mükemmel	fonksiyon-	ve	kalite	özelliklerinin	yanı	sıra	Plarad	ile,	sizin	için	geniş	 
kapsamlı	bir	servis	paketi	hazırlamış	olan	çok	özellikli	bir	iş	ortağına	sahip	oluyorsunuz.	 
„Biz	her	zaman	sizin	için	buradayız	ve	memnuniyetle	yardım	edeceğiz.“

Mükemmel yenilikçi ürünleri ve servis 
hizmetleri nedeniyle Maschinenfabrik 
Wagner, Almanya’nın 100 yenilikçi 
işletmesinden biri olarak ödüllendirilmiştir.

Plarad Premium-Servis

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe		•		D-53804	Much		•		Almanya

Tel. ulusal:	 (02245)		62	–	0
Faks ulusal:	 (02245)		62	–	66

PLARAD Tork Anahtarları ve Gerdirme  
Sistemleri San. Dış Tic. Ltd.
İstoç	Toptancılar	Çarşısı,	31.	Ada	No:	5	–	7		
Mahmutbey	İstanbul	–	Türkiye

Tel.: +	90	(0)212	65977	76				
Faks: +90	(0)212	659	77	81				

E-Mail:	info@plarad.com.tr

Tel. uluslararası: +49	(0)2245		62	–	10
Faks uluslararası: +49	(0)2245		62	–	22

E-Mail:	 info@plarad.com
Internet:	http://www.plarad.com

Kısmen	de	olsa	tekrar	basım	ve	kopyalama,	sadece	önceden	yazılı	onay	alınmak	koşuluyla	mümkündür.	Değişiklik	hakları	saklıdır.	 
Basım-	ve	bilgilendirme	hatalarından	dolayı	hiçbir	sorumluluk	üstlenmiyoruz.		 	 Sürüm:	06/2011		·		EK		10387	-	153	TR


