
AUTOMATIC VERTICAL 
STORAGE BUFFER  SYSTEM

7 biggest size mattress accumulation on the 
space of 1 mattress.

Able to store 2 single mattresses on the  
same floor

1 yataklık alanda 7 adet çift kişilik yatak bekletebilme Aynı kata 2 adet tek kişilik yatak depolayabilme

ET-BUFFER

OTOMATİK YATAK
BUFFER SİSTEMİ

Robust structure to have lifelong operation 
even for the heaviest mattresses

Easy integration to any section of any 
production lines

Güçlü yapısıyla en ağır yataklarda bile yıllarca 
sorunsuz çalışabilecek mekanizma

Tüm hatların herhangi bir bölümüne 
kolaylıkla entegre edilebilme
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TECHNICAL DETAILS  -   TEKNİK DETAYLAR

Number of Stored Mattresses  / İstiflenebilecek Yatak Adedi

7 big size or 14 single size mattresses / 

7 adet çift veya 14 adet tek kişilik yatak

**Custom design available for more mattresses in case factory height is suitable

Max. Product Size  / Maks. Ürün Ölçüleri 215 cm x 215 cm

Max. Product Height  / Maks. Ürün Yüksekliği 42 cm

Max. Products Weight  / Maks. Ürünler Ağırlığı 650 kg

Weight / Ağırlık 3 800 kg

Power Requirement / Güç 5 kW

CE Certificate / CE Sertifikası Yes / Mevcut

ET-BUFFER is an automatic vertical mattress buffer system. It can 
stack multiple mattresses on top of each other in case there is a wait 
at the next station not to stop the production in the previous stations. 
It plays a key role in the production efficiency in case there is a space 
constraint in the layout. The production stops due to plastic change 
at the packing machine, tape edge machines bottle neck, inspection 
area, usual waits in different sections of production are minimized 
with the help of ET-BUFFER without any human touch.

ET-BUFFER otomatik yatak buffer istasyonudur. Hattaki üretimin 
homojen olarak ilerlemediği durumlarda bir istasyonunun diğer 
istasyonun verimliliğini etkilememesi için bir yataklık bir alanda 
birden fazla yataği biriktirerek, verimliliğin aynı şekilde devam 
etmesini sağlamaktadır. Yatak kapama öncesi, paketleme naylon 
değişimi sırasındaki bekleme, kalite kontrol öncesi gibi noktalarda 
mükemmel çözüm ve verimlilik sağlamaktadır. Özellikle limitli alan 
bulunan yatak fabrikaları için oldukça önemli bir sistemdir.

ElektroCare: Online after-sales service

ElektroCare: İnternet üzerinden servis imkanı 
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