
Metal Dedektör Konveyörleri ve Özel Ret Sistemleri: 
Ürün ve makine güvenliği için üretilmekte olan ürünün 
içerisinde yabancı madde (Demir, Bakır, Paslanmaz) denetimi 
yapmak için yapılan sistemdir. Metal dedektör konveyörleri 
üzerine adapte edilecek olan Metal Dedektöre göre 
tasarlanabilmektedir. Ret işlemi tercihe göre bant durdurma 
ve sesli ışıklı alarm, İtici ret sistemi, Teleskopik ret sistemi, Flip 
slide ret sistemi ve benzeri özel tasarım ile yapılabilmektedir. 
Metal dedektör konveyörleri mevcut üretim veya nakil 
hatlarına adapte edilebildiği gibi harici olarak olarak da 
kullanılabilmektedir. 

Fabrika Saha Nakil Hat Sistemleri: Fabrika üretim 
sahasına göre farklı tasarım ve uygun olan bant sistemi 
tasarlanarak aktarılması istenen ürünün, otomasyon 
sistemine dayalı, doğru ve güvenli şekilde yerine ulaşmasını 
sağlamak için yapılan hatlardır. Bu hatlar depo sevk hatları 
olarak da adlandırılmaktadır. 

Özel Tasarım Kamera Sistemleri: Üretim hatlarına 
entegre edilecek olan entegre kamera sistemleri ile ürün 
denetimi, ürün ölçülendirilmesi, sağlanabilmektedir. 

Konveyör ve Otomasyon Sistemleri

AR-GE Uygulamaları: Firma 
tercihlerine göre üretimi, denetimi veya 
nakili yapılacak olan ürüne göre sistem 

veya hat tasarlanabilmektedir.  

İmalathane:
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Başakşehir / Istanbul
Tel:    +90 212 407 04 62 / 63
Faks: +90 212 407 04 64
imalat@mercury.com.tr
www.mercury.com.tr

Merkez:
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: 7
Okmeydanı / İstanbul
Tel:    +90 212 222 22 35
Faks: +90 212 407 04 64
www.mercury.com.tr
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Mercury Konveyör ve Otomasyon Sistemleri, gıda, tekstil, 
plastik ve kimya endüstrilerine yönelik makine ve ekipman 
tedarik eden, alanında pazar lideri Mercury’nin yan 
kuruluşudur.
Ekibinde konveyör ve otomasyon üretimi uzmanlarını 
uzun süre barındırmış olan firmamız 20 yılı aşkın saha 
tecrübesiyle en ağır şartlardan en hassas sistemlere kadar 
sanayinin her türlü gereksinimine özel çözümler tedarik 
etmiştir. 
Mercury Konveyör ve Otomasyon Sistemleri üretmekte 
olduğu standart hat çözümlerinin yanı sıra, proje 
büyüklüğünden bağımsız, “firmaya özel” yüksek kaliteli 
konveyör ve otomasyon üretebilen az sayıda üreticiden 
biridir.    
Bize danışan müşterilerimize projeleri en ince ayrıntısına 
kadar sunmakta ve alternatifler belirlemekteyiz. 
Müşterilerimizin doğru çözüme ulaşabilmesi için onları 
yönlendirerek çözüme ulaşmalarını hızlandırırız. 

Sipariş anından, ürünlerin devreye alınmasına kadar 
geçen süreçte müşterilerimize sürekli rehberlik 
etmekteyiz. Satış sonrası teknik destek ve hizmetlerimiz 
ise Mercury Konveyör ve Otomasyon Sistemleri sürekli 
mutlu müşterilere sahip olmasındaki en önemli etkendir.
Konveyör sistemleri genel yapısı itibari ile çeşitliliklerine 
göre PASLANMAZ, ALÜMİNYUM ve BOYALI ÇELİK olarak 
üretilebilmektedir. Sistemlerde yapılması planlanan 
aktarma, çevirme, devirme vs… gibi işlemler sisteme 
entegre edilmekte olan OTOMASYON ile daha hızlı ve 
güvenli olarak yapılabilmektedir.
Konveyör sistemleri imalatımız kapsamında;

PVC Bantlı Konveyör Sistemleri: Konveyör sistemlerin 
de en fazla kullanılan bant sistemidir. PVC bantlı 
konveyörler koli taşıma, çuval taşıma, paketleme hatları, 
sevk ve montaj hatları ve benzeri taşıma sistemlerinde 
kullanılmaktadır.

Modüller Bantlı Konveyör Sistemleri: 
Modüller bantlı sistemler birbirine geçmeli olan standart ölçekli kalıplarla yapılan bant sistemidir. 

Bu sistemin en büyük avantajı hasar görmesi durumunda sadece hasarlı kısmın değiştirilebilmesidir. 
Kendi içerisinde farklı alanlara hitap edebilmesi, uzun vadeli dayanımları, yıkanılabilme ve

 kimyasal reaksiyonlara dayanıklılığı ile ilaç sektörü, kimya sektörü, konserve sektörü, 
şişe cam, beyaz eşya, otomotiv ve benzeri sektörlerde tercih edilmektedir. 

Düz, radüslü ve eğimli olarak tasarlanabilmektedir. 

Asetal (Bakla) 
Bantlı Konveyör Sistemleri: 

Genellikle şişe ve teneke dolum tesislerinde tercih edilmektedir. 
Sistem gereği her adımı bir bakla şeklindedir. Başta şişeleme tesisleri, 

dolum tesisleri, ağır iş sanayi, CNC işleme merkezleri ve 
benzeri sektörlerde tercih edilmektedir. 45/90/180 derece dönüşlü ve 

boncuklu olarak da yapılabilmektedir.

• Avare Rulolu Konveyör 
Sistemleri: Mekanik enerjiye ihtiyaç 
duymadan çalışan konveyör sistemleridir. 
Tasarımına göre yapılan eğim ile ürün nakili 
yapılabilmekte veya insan gücü ile montaj 
hatlarında kullanılmakta, Paketleme çıkış 
kısımlarında veya depo hatlarında 
ürün biriktirme noktasında 
kullanılabilmektedir.
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