


Sàlvia Aplicacions Elèctriques In-
dustrials S.L.U. és una empresa amb més 
de 25 anys d’experiència en l’automatització de 
maquinària industrial. Es distingeix per la vari-
etat de serveis que ofereix, la qualitat i el valor 
que aporta a les solucions desenvolupades.

•	 Les nostres màquines estan dissenyades per oferir el màxim rendiment 
i productivitat.

•	 Som especialistes en l’automatització i trasformació de tot tipus de ma-
quinària tèxtil de qualsevol marca i fabricant.

•	 Dissenyem tot tipus de software amb una interfície intuïtiva per facilitar 
a l’operari tot el procés de producció. 

•	 Els nostres sistemes i aplicacions, proporcionen un major estalvi en-
ergètic sense perjudicar la producció i rendibilitzant àdhuc més els 
processos de fabricació.

•	 La trasformació de la maquinària es realitza mecànica i electrònica-
ment, controlada per software.

Destaquem com a servei 
tècnic de KEB a Espanya.

Disposem del nostre propi departament de 
reparacions. Un servei tècnic avançat, amb un 
equip humà altament qualificat i recolzat amb 
les últimes tecnologies del mercat. Proporcio-
nant així el millor resultat i tracte per als nostres 
clients.

Destaquem com a servei tècnic de KEB a Es-
panya. Capacitats també, per donar una efec-
tiva resposta i solució a tot tipus de problemes 
per a tota la gamma i marques del mercat.



Rams:

• Control de sobrealimentació

• Control de la temperatura de la càmera

• Control de la temperatura del teixit

• Trens de rentat i blanqueig.

Estampació:

• Trens de rentat de corda

compEnsadoRs automàtics:

• Rasquetes

• Màquines de preparar

• Bobinadors i desbobinadors per a teixits 

de punt i elàstics

• Sanfors

FilatuRa:

• Màquines d’encolar

• Ordidores

EncongimEnt automàtic dEl tEixit:

• Socarrimadores

• Polimeritzadores

tintoRERia:
• Màquines de tintura (jets, autoclaus, 

etcètera)

• Programadors per a tintura

• Jiggers electrònics

• Destorcedores

• Carregadors de portamatèries

• Cuines de productes

• Dosificació

AUtomAtItzAcIó DE mAqUInàrIA 
tèxtIL



PLAntES

• Processat de pinsos: Partner ANTARES 

SISTEMAS

• Gas GNL: Software de control de proces-

sos per a fàbriques de gas GNL

AUtomAtIzAcIó DE DEPUrA-
DorES

SoftwArES

• Programació de PLCs

• Línies de comunicació Profibus, Ethernet, 

CAN bus, MODBUS, INTERBUS, etcètera

• Scades a mida

• Programació de traçabilitat per a empre-

ses

PrEfAbrIcAtS DE formIgón

• Partner BIKOTRONIC

• Pastadores

• Dosificadores

• Medició per làser per a màquines de tall

AUtomocIó 

• Manipuladors ingràvids



mAntEnImIEnt

• Reparacions elèctriques i electròniques de 

tot tipus de maquinària industrial

• Muntatge d’armaris elèctricss de potència i 

de maniobra

• Muntatge d’instal·lacions industrials

rEPArAcIó D’EqUIPoS ELEc-
trÒnIcS

• Servei tècnic KEB

• Reparació de conversors de freqüència i 

equips de CC per a motors de totes les 

marques

EScorxADorS D’AvIrAm

• Partner SAVAZ

• Aturdidors electrònics

• Classificadores

• Bàscules

• Programació de control i processos

robÒtIcA

• ABB

• FANUC

• UNIVERSAL ROBOTS




