
İster sabit olsun ister mobil, ister 2B 
olsun ister 3B, ister görüntüleme 
merkezlerine yönelik olsun ister uzak 
kliniklere, başarılı bir mamografi 
makinesi özel gereksinimleri 
karşılamalıdır.

Bu yüzden hareket sistemleri için sektörünüzü 
anlayan bir ortağa güvenmek anlamlıdır. Daha iyi 
prosedürler için mükemmel uyumlu çözümlerde 
ortak mühendislik ile yardım edebilecek bir ortağa, 
gerekli sertifikaları almanıza yardım edecek 
bir ortağa ve dünyanın her yerinde, her zaman 
güvenilir tedarik ve destek sunacak bir ortağa 
ihtiyaç duyarız.

Mamograf�de Kollmorgen 
Hareket Çözümü
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UYGULAMAYA ÖZEL UZMANLIK
Kollmorgen 100 yıldır hareket çözümlerinde liderdir ve 
bunun 40 yıldan fazlasında tıbbi cihaz sektörüne hizmet 
sağlamaktadır. Sıfırdan başlayıp belirli tıbbi pazarların 
ihtiyaçlarını karşılayacak sistemler tasarlamanın ne kadar 
önemli olduğunu biliyoruz.

Ortak mühendislik bizim uzmanlık alanımız. Motor 
ve sürücü mühendislerimiz tıbbi hareke çözümleri 
optimizasyonunda on yıllarca deneyime sahiptir. İşbirliği 
içindeki mühendislik sürecimiz sayesinde makine 
boyutunu ve ağırlığını en aza indirmenize, montaj ve 
bakım süresini azaltmanıza ve uzun süren güvenilirlik 
elde etmenize yardım edebiliriz. Ayrıca uluslararası ve 
bölgesel standartlara ilişkin bilgi birikimimiz ile makinenizi 
pazara daha hızlı sunmanız için sertifika gereksinimlerinizi 
karşılamanıza yardım edebiliriz.

ÜSTÜN HAREKET ÇÖZÜMÜ
Servo sürücülerimiz üstün konumlandırma doğruluğu 
sağlarken benzersiz yazılım filtrelerimiz istenmeyen 
hareketi sanal olarak ortadan kaldırır. Standart servo 
motorlar ve modifikasyonlara yönelik kapsamlı seçenek 
yelpazemiz her türlü tasarım gereksinimini karşılayabilir. 
Tek kablolu çözümümüz hem gücü hem de veriyi iletir ve 
tasarım, üretim ve bakım süreçlerini basitleştirir. 

Bu yenilikler ve dahası ile birlikte makineniz daha 
kompakt ve güvenilir olabilir. Reseptör ve sıkıştırma 
plakaları her hasta için optimum açı, minimum gürültü ve 
rahatsızlık ile ayarlanabilir. Ayrıca X-ışını tüpü verimli bir 
şekilde hareket ederek tarama süresini ve hasta hareketi 
riskini en aza indirebilir.

GÜVENILIR TEDARIK VE DESTEK
Kollmorgen'in küresel ayak izi sayesinde 
güvenebileceğiniz tedarik, ortak mühendislik uzmanlığı ve 
kişiselleştirilmiş destek süreçlerine her zaman erişiminiz 
vardır. Diğer hareket çözümü tedarikçileri yalnızca en 
kârlı ürün serilerini sürdürmeye odaklanırken bizler uzun 
süreli başarınız için daha derinlemesine bir adanmışlık ile 
çalışıyoruz.

Sağlık hizmeti cihazlarını kullanım ömürleri boyunca 
destekleme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahibiz. 
Kollmorgen hareket çözümlerini seçtiğinizde, makinenizi 
yeniden test ve yeniden sertifikasyon ihtiyaçlarını en 
aza indirerek yıllarca üretebileceğinizin ve servisini 
yapabileceğinizin güvenini taşırsınız.
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Tüm tıbbi cihazlarınızın neler 
yapabileceğini keşfetmeye hazır mısınız? 

www.kollmorgen.com/mamografi adresinde daha 
fazlasını öğrenin.

www.kollmorgen.com

Kollmorgen ile üstün olanı tasarlayın.
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