
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

Harman hallaç hattı aşağıdaki özell ikleri 
karşı lamak üzere yapılandırı lmıştır;

•  Yüksek Verimli l ik
•  Sürekli kalite
•  Elyaf özell iklerini çeşitlendirme

Harman hallaç hattı aşağıdaki görevleri 
gerçekleştirir;

•  Lif lerin Nazik açıl ışı
•  Nazik Temizleme
•  Ufak toz tanelerinin uzaklaştırı lması ve
•  Lif lerin optimum harmanlanması

BALYA AÇICI LA 23/S

•   1.600 kg / saat’e kadar yüksek üretim hızı
•  Otomatik tarama 
•  Yolucu kafa, rayın herhangi bir noktasında geri dönebil ir
•  İnverter ve PLC kontrollü yolucu kafa ve kulesi
•  Çift yolma veSil indirler arasında i letişim
•  Daha derin emme kanalı
•  Triger kayışı kullanarak basit sürücü tarafından sağlanan dönüş mekanizması
•  Kolayca değiştir i lebilen koparma şeridi
•  Dâhil i tohum yakalama düzenlemesi
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SWIFT FLOC LA21
•  Makine 600 kg / saat üretim kapasitesine sahip 
•  Çift harmanlama
•  Araba hareketi için kı lavuz açıları
•  Inverter tahrikl i koparma sil indiri çift yönde döner 
•  Kaldırma ve doğrusal hareket için Inverter
•  Malzeme taşıma için emiş kanalı üzerinde sabit kanal kapama sistemi
•  Otomotiv lastikleri i le araba hareketi

VARIOclean LB9 / 2
•  1.600 kg / saat’e kadar yüksek üretim hızı
•  Entegre açma, temizleme ve toz giderme
•  Ayrı ayrı programlanabil ir ızgara ayarı ve dövücü hızı
•  Farklı harmanlar için Dinamik ayar değişikl ikleri

UNIMIX LB7/4
•  800 kg / saatekadar yüksek çıkış hızı (600 kg / saat açma ve temizleme)
•  Homojen karıştırma aracıl ığıyla karışım değeri arttır ı labil ir
 •  Etkin açma ve temizleme
 •  Esnek ızgara ayarı 

FLEXICLEAN LB5 / 6
•  600 kg / saat’e kadar yüksek üretim 
•  Inverter i le sağlanan değişken üretim
•  Optimum açma ve Maksimum temizlik verimli l iği için Kontrollü elyaf besleme

SUPREMOCLEAN LB10 / 2
•  1000 kg / saate kadar Yüksek üretim
•  1,800 mm e kadar arttır ı lmış çalışma genişl iği
•  Daha iyi sıkıştırma için Üçlü Besleme Sil indiri
•  Dövücü ayarı için otomatik ızgara çubuğu
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