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POJEDYNCZY TOR  Przenośniki oparte na rozwiązaniu jednotorowym, zarówno te podwieszane jak i 
podłogowe są dziś produkowane do każdego rodzaju prac. Mogą pracować w trybie ciągłym lub krokowym dzięki przy różnych 
prędkościach.  System transportu, każdorazowo jest dostosowywany do wagi produktu oraz jego specyfiki. Ponadto, każdorazowo 
brane są pod uwagę warunki pracy przenośnika, np. duża wilgotność otoczenia, wysokie temperatur czy agresywne środowisko.

PODWÓJNY TOR   Przenośniki oparte na rozwiązaniach dwutorowych pozwalają na pracę zarówno w systemie 
podłogowym jak również w systemie podwieszanym, umożliwiając transportowanie każdego rodzaju produktów. Zróżnicowanie 
systemu gwarantuje pełną elastyczność oraz pełną automatyzację przenośnika. Produkty mogą być transportowane pojedynczo lub w 
pakietach z zachowaniem zróżnicowanych cykli oraz przy zróżnicowanych prędkościach. System transportu, każdorazowo jest 
dostosowywany do wagi produktu oraz jego specyfiki. Ponadto, każdorazowo brane są pod uwagę warunki pracy przenośnika, np. duża 
wilgotność otoczenia, wysokie temperatur czy agresywne środowisko.

PRODUKTY  SPECJALNE  Dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu przez wiele lat pracy, nasz dział 
techniczny może opracować systemy przenośnikowe zintegrowane z różnymi typami maszyn, tak aby zoptymalizować ich obsługę, są 
to m.in. obrotnice belek zawieszkowych o kącie pracy 360 stopni, windy załadowcze oraz rozładowcze, windy umożliwiające budowa-
nie linii dwupiętrowych, systemy centrujące w kabinach lakierniczych, systemy obrotowe w kabinach lakierniczych itd.

Systemy transportu marki Futura mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz rozmiarów.  Zapewniają bardzo elastyczną i łatwą w zarządzaniu eksploatację, dzięki specjalnie tworzonemu 
oprogramowaniu. Rozwiązania proponowane przez firmę Futura obejmują specjalne systemy ułatwiające załadunek oraz rozładunek produktów, systemy przełajowcze między liniami zautomatyzowanymi oraz 
dostarczają rozwiązania, które mogą transportować każdy rodzaj produktu w każdym jego rozmiarze. Maksymalny DOR przenośników to aż 9.000 kg.

HISTORIA
Firma założona została w 1987 roku, Futura Convoglitori odnotowała w ostatnich latach znaczny rozwój technologiczny oraz rynkowy. Specjalizując sie 
w produkcji przenośników podwieszanych ( jedno - i dwu szynowych ) oraz przenośników podłogowych jest dzis uważana za jednego z liderów w 
Europie.
Oprócz fabryki w Rebecco Pavese ( Pavia, Włochy), gdzie mieszczą się działy projektowania i produkcji firmy Futura, posiadamy własną sieć dealerów 
w kilku krajach na całym świecie.

FABRYKA
Fabryka naszej firmy zajmuje powierchnię ponad 26.000 mkw , z czego 5.000 mkw przeznaczonych jest na biura administracji oraz dział projektowy.
Firmę wyróżnia gotowość do opracowywania rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klienta.  Wykorzystując umiejętności i wiedzę zdobytą w ostatnich latach, Futura analizuje i rozwiązuje problemy związane z 
obsługą i automatyzacją procesów, dzięki czemu każdej firmie możemy zaproponować rozwiązania "szyte na miarę" mające na celu optymalizację ich procesów produkcyjnych.
Proces produkcyjny w naszej firmie jest wysoce uprzemysłowiony. Firma realizuje produkty przy wykorzystaniu obrabiarek oraz wszelkiego rodzaju wykrawarek typu CNC. Wszystkie produkty spawane są przy użyciu 
robotów spawających co tworzy nasze produkty najwyższej jakości. 
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"tworzonemu" change for "stworzonemu"
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"przejałowcze" change for "przeładowcze"
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erease "dzięki"
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"co tworzy nasze produkty" change for:"co pomaga nam stworzyć produkty"
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Change the beginnig for: "Firma Futura Convoglitori, założona w 1987 roku, odnotowała w ostatnich latach znaczny rozwój.....




