Güvenilir Döngü Sayımı
Kalıplarınız şirketinizin en değerli varlıklarıdır. Progressive Component’in
ayrıcalıklı CounterView® sayacı kalıp kullanımını en hassas şekilde takip
eder ve koruyucu bakımın planlanmasına yardımcı olarak kalıbın ömrü
esnasında ortaya çıkabilecek yüksek maliyetli problemleri engeller.

Ürünün Faydaları
CounterView aşağıdaki faydaları sağlamaktadır :
• Sıfırlandırılamayan 7 basamaklı mekanik sayaca
sahiptir.
• Süreç takip sistemlerini değerlendirip manuel olarak
tutulan kayıtları doğrulayarak koruyucu bakım
programlarının oluşturulması ya da geliştirilmesine
yardımcı olur.
• Kalıp üreticileri ve yetkili satıcıların çalışma alanları
dışındaki kalıpların döngü durumlarıyla ilgili kalıcı
kayıt tutmalarını sağlar.
• Özellikle döngü garantisi verilen durumlarda, kalıp
üreticilerinin doğru iletişim kurabilmeleri açısından
çok değerlidir.
• Dikdörtgen şekle sahip 100/200 serileri ve yuvarlak
şekle sahip R-serisi isteğe göre inç ya da metre
ölçüleriyle tedarik edilebilir.

çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda söz konusu markalardan
birinin sadece 3.649 döngü gerçekleştirdikten sonra
arızalandığı, bir diğerinin hatasız döngü sayısının ancak
59.000 olduğu ve 1.6 milyon döngüyü geçmeyi başaran
başka bir markanın bu sayının ardından arızaya geçtiği
görülmektedir. Bu rakamlar piyasadaki tek orijinal döngü
sayacı olan Progressive Components’ın CounterView
sayacının rakibi olmadığını ispatlamaktadır.
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Piyasada ‘taklitler’ ortaya çıkınca Progressive bu
konuda yasal adımlar atmakla kalmayıp, bu aletlerin
bağımsız bir ölçüm şirketi tarafından değerlendirilmesini
de sağlamıştır. Benzer tasarımlara sahip diğer markalarla kıyaslandığında Progressive’in CounterView
sayacının 3 milyondan fazla döngüyü hatasız ölçerek
rakiplerini açık ara geride bıraktığı sonucu ortaya

Farklı kalıp sayaçlarının hangi noktada arıza yaptığını ölçmek
için bağımsız bir ölçüm şirketi tarafından dayanıklılık testi
gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları, videolar ve daha fazlası için
www.procomps.com/CounterView adresini ziyaret ediniz.
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Kırmızı kutulardaki taklit ürünler Progressive’in performansına
yetişememektedir. Sahte ürünlerle yetinmeyin. Progressive
Components’ın gerçek ürünlerini seçin.

Güvenilirlilik
Progressive’in CounterView sayaçları maksimum 120 ºC
çalışma ısısına dayanıklı, kaliteli materyalden yapılmıştır.
Buna ek olarak, kritik öneme sahip kalıp verilerine
güvenilir şekilde ulaşmak için her CounterView sayacına
Progressive’in özel url/seri numarası lazerle işlenmiştir.
• CAD dosyaları, BOM’lar, Steel Sertifikaları için
sınırsız depolama imkânı
• Kullanıcı tanımlı, detaylı erişim ve düzenleme imkânı
• Bizim ya da sizin sunucularınızda güvenli depolama
imkânı.
Hata ve zorlukları ortadan kaldırmaya yardımcı olan
ProFileCV™ sistemi, her CounterView sistemiyle birlikte
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

CounterView sayacı da dahil olmak üzere Progressive’in bütün ürünlerine, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki
çeşitli lokasyonlar ve dünya çapında geniş bir dağıtım ağına sahip iş ortakları aracılığıyla dünyanın her yerinden ulaşılabilmektedir. Endüstrinin öncü kalıp takip tedarikçisi olan Progressive Components’a başvurun ve
ürünümüz, sahip olduğunuz her kalıp için vazgeçilmez bir ‘sayaca’ dönüşsün.
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