
PENYE TARAĞI
LK64 Z

BELİRGİN ÖZELLİKLER

•  500 vuruş/dk’ye varan hız (teknolojik)
•  1.7 ton günlük üretim
•  Yüksek hızl ı operasyonlarda Penye Dinamikleri & Proses (MCDP ) Teknolojisinde 

Matematik Modelleme 
•  3/3 pnömatik yüklü çekim sistemi
•  Özel profi l hafif alüminyum alaşımlı kıskaçlar
•  Çekim bölgesinde eğirme yardımı
•  Modüler Yapı

plus



ÇEKİM SİSTEMİ TARAMA BÖLGESİ  OTOMATİK VATKA DEĞİŞİMİ

LK64 Z PENYE TARAĞI 
500 vuruş/dk teknolojik hıza sahip, MCDP  teknolojisi i le birleşmiş LK64 Z penye 
tarağı, günde 1,7 ton penye şeridi üretmek üzere tasarlanmıştır. Özel profi l l i  hafif 
alüminyum alaşımlı kıskaç ve hareketl i parçaların sayısının azlığı, makinenin yüksek 
hız ve maksimum verimli l iğe ulaşmasına yardımcı olur.   

KAFA KISMI 
Kafa kısmındaki sürücü elemanları, yüksek hızlarda düzgün ve dayanıklı performans 
için sertleştiri lmiş çelik dişl i ler i le tasarlanmıştır. Sürücü elemanları kullanışl ı l ık ve 
dişl i değişiminin basit yapılması için kolay erişim sağlar ve mükemmel salınım 
hareketi için hassas dengededir. Kafa kısmı yüksek hızlarda iyi bir ısı dağıl ımı için 
tasarlanmıştır.

ÇEKİM SİSTEMİ
Çekim sistemi sürtünme tahrikl i konveyör si l indirleri, pozitif emme düzeni i le 3 üzeri 
3 çekim düzenlemesine meyil l i , daha iyi elyaf kontrolü için pnömatik baskıl ı  üst 
si l indirleri, şeridin otomatik eklenmesi, sessiz çalışma için dişl i kayış düzenlemesi ve 
kullanım kolaylığı için basitleştiri lmiş si l indir ayarı düzenlemesi i le donatı lmıştır.

KOYLER VE KOVA DEĞİŞİMİ
Çıkış kısmındaki 24”x48” ebatl ı kovalar i le doğrusal kova değişimi sistemi i le rezerv 
kova düzenlemesi.Kova değiştirme mekanizması takım çıkarmanın daha kısa sürede 
olması ve makinenin verimli l iğinin artmasına yardımcı olur. Ayrı bir şerit kesme 
mekanizması takım çıkarma işlemi sırasında şeridin düzgün ayrı lması için tasarlandı.

MODÜLER YAPI
Penye LK64 Z nin dört modülde komple kurulabilmesi sayesinde montaj süresi kısadır. 
Modül 1 kafa kısmı ve 8 tarama kafasından, Modül 2 çekim ünitesinden, Modül 3 
koyler düzeneğinden, Modül 4 emiş başlığı düzeneğinden oluşmaktadır.
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