
DTS 380 * Pcs/Day: 30.000 •  h/sh�ft: 8  •  Sh�fts: 2.

DTS 380 + Atlant�s S�stem

2 m�n

50 19 7

Kurutucuların toplam döngüsü / Total cycle t�me each dryer

Günlük döngü / Cycles per day

Kurutucu sayısı / Number of dryer

DTS 380

DTS 380 + Atlant�s System

Yükleme / Upload t�me

Ürün/Style Yükleme/Load�ng Adet/Pcs Kurutma/Dry Soğuk/Cool Yükleme/Upload Boşaltma/Download

Den�m 170 kg. 220 40 m�n. 5 m�n. 5 m�n. 3 m�n.

Work�ng m�nutes
per day

Cycle total t�me 
each dryer

Cycles  
per day each dryer

Dry�ng cycles  
needed per day

Number of 
dryer

960 53 18 136 8

Günlük çalışma
 dak�kası

Kurutucu 
�şlem süres�

Her b�r kurutucu �ç�n
günlük �şlem sayısı

Kurutma döngüler�
    günlük �ht�yaç

Kurutucu
sayısı

* Adet/Gün: 30.000 •  saat/Vard�ya: 8  •  Vard�ya: 2.

Ürün/Style Yükleme/Load�ng Adet/Pcs Kurutma/Dry Soğuk/Cool Yükleme/Upload Boşaltma/Download

Den�m 170 kg. 220 40 m�n. 5 m�n. 3 m�n.

Work�ng m�nutes
per day

Cycle total t�me 
each dryer

Cycles  
per day each dryer

Dry�ng cycles  
needed per day

Number of 
dryer

960 136

Günlük çalışma
 dak�kası

Kurutucu 
�şlem süres�

Her b�r kurutucu �ç�n
günlük �şlem sayısı

Kurutma döngüler�
    günlük �ht�yaç

Kurutucu
sayısı

* Pcs/Day: 30.000 •  h/sh�ft: 8  •  Sh�fts: 2.

* Adet/Gün: 30.000 •  saat/Vard�ya: 8  •  Vard�ya: 2.

2 m�n. Yükleme / Upload t�me

Kurutucuların toplam döngüsü / Total cycle t�me each dryer

Günlük döngü / Cycles per day

Kurutucu sayısı / Number of dryer

ATLANTIS:  
YÜKLEME  
AVANTAJLARI.

OTOMATİK İŞ VERİMLİLİĞİNDE 
ARTIŞ NE KADAR OLUR.

Atlant�s, dev�rmel� mekan�zmaya sah�p patentl� b�r otomat�k yükleme s�stem�d�r.
öneml� ölçüde �z�n veren arabaların �ç�n gereken sürede azalma
G�ys�ler� kurutucularımızda tanıtın.

Atlant�s, b�r hatta konumlandırılmış 8/10'a kadar kurutucuyu otomat�k olarak  
yükleyeneb�l�r.Yükleme alanında bağımsız olarak herek edeb�len �lk s�stemd�r.
Yüklenmeye hazır olan kurutucuyu kend�s� tanımlar; önde olan arabayı 
b�rkaç san�ye �ç�nde kurutucuya taşır ve boşaltır. Böylece  
zaman �srafını önlüyoruz,ve herhang� b�r personele �ht�yaç duymadan, s�stem�n 

tamamını tek b�r operatörle kontrol ed�yoruz.

AUTOMATIC 
SYSTEM

LOADING TIME 
SAVED

INCREASED 
PRODUCTIVITY

HERE IS HOW THE INCREASE IN PRODUCTIVITY
BECOMES AUTOMATIC.

Atlant�s �s a patented automat�c load�ng system based on a t�lt�ng mechan�sm 
of the trolleys that allows a s�gn�ficant reduct�on �n the t�me needed to 
�ntroduce the garments �n our dryers.

Atlant�s can automat�cally loads up to 8/10 dryers pos�t�oned �n one l�ne,  
by mov�ng �n front of them. It �s the first system, whhcch ndependently 
�dent�fies the first dryer ready to be loadeded;t transports the trolleleyn front  
of the mach�ne and t�lts �t �nto the dryer w�th�n a few seconds. In th�s way  
we zero the dead t�mes and reduces the sta ffto a ssngle operator for each 
dry�ng l�ne, for better effic�ency.

ATLANTIS:  
A LOAD OF  
ADVANTAGES.

YÜKLEMEDE 
ZAMANZAMAN KAZANIN

OTOMATİK 
SİSTEM

ARTAN               
VERİMLİLİK
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