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HASSAS
BASKI SİLİNDİRLERİ

ALTYAPI

• Baskı si l indirleri özel olarak üreti l ir.

• Entegre kalite sistemi tarafından desteklenen en son teknolojiye sahip üretim tesisinde üreti l ir.

EŞSİZ TASARIM  

• Baskı si l indirleri evrensel olarak beğeni toplayan, çıkartı lamaz serbest manşonlara sahiptir.

• Baskı si l indirleri yüksek yük taşıma kapasitesini sağlamak, dinamik stabil ite ve uzun ömürlü 

olarak çift sıra anti-sürtünmeli bi lyalı rulmanlar i le özel olarak tasarlanmıştır.

• Sökülemeyen serbest manşon tasarımı i le bütünleşmiş yapısı sayesinde en iyi çekim sonuçları 

elde edil ir.

• Pürüzsüz, sürtünmesiz ve ortak merkezli çalışan baskı si l indiri çalıştığı süre boyunca yüksek 

verimli l ik ve yüksek kalite sağlar.

DİĞER BELİRGİN ÖZELLİKLERİ  

• Sertleştiri lmiş baskı si l indir mil lerinden dolayı uzun ömür sağlanır.

• Bakımı kolaydır.

• Gres yağı kullanımı daha uzun ömürlü sonuç verir.

• Serbest ve durmadan dönmeli baskı si l indir hareketi yüksek kalite taşlama ve montaj metodları 

i le sağlanır.

PROSES KONTROLÜ

• Dünya standartlarında yapılan süreç kontrolü, kalite kontrol performansı ve yüksek kalitede ipl ik 

üretimi sağlar.

BASKI SİLİNDİRLERİ KULLANIMINDA GENİŞ ARALIK

• LG5/1, LR6 Serisi, LR60 Serisi, LR63 Serisi ve LR9 Serisi Ring İplik makinelerinde,

• LF1400, LF1400A, LF1465, LFS1660V, LF4200 Serisi Fit i l  makinelerinde,

• Alucore / Springloc Manşonlu Ring ve Fiti l  makinelerinde kullanılabil ir

• Baskı Sil indirleri farklı sertl ikteki manşonlar i le birl ikte üreti l ir.
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RAYO™ BİLEZİKLER



RAYO™ BİLEZİKLEtR

LMW, Çalışan 30 Milyondan fazla İğ kapasitesi i le komple eğirme sistemlerinin tedarikçisi olarak 

müşteri leri için her ürün ve hizmette kendisini "Yenil ik ve Değer Yaratma" İlkesine adamıştır.

Rayo bilezik LMW müşteri lerine en iyi kaliteyi sunmak için en son “Düz kenar kesim” teknoloji leri 

i le üreti lmiştir.

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

• Rodaj gerekmez.

• Sertl iği artır ı lmıştır.

• Yüksek aşınma direncine sahiptir.

• Sürtünme katsayısı düşüktür.

• Yüksek ısı l dirence sahiptir.

• Korozyon direnci geliştir i lmiştir.

• Yüksek tutunma gücüne sahiptir.

TEKNİK BİLGİ

Materyal : Pamuk, Pamuk Kompakt ve Pamuk Karışımları 

Bilezik çapı ve Flanş : 36/38/40 mm 1 Flanş

Kopça Hızı : 44 mt / sn ’ye kadar (işlem parametreleri ve teknolojik şartlara göre 

değişir.)

Numara : Pamuk - Ne 12s den 200s e, Pamuk Karışımlar için Ne 14s den 120s e 

kadar çalışır.

* AKRİLİK hariç
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MÜKEMMELLİK İÇİN
ÖZEL DİŞLİLER

Dişli ler çok yönlüdür. Bunlar, herhangi bir yük koşullarında, herhangi bir açıda ve herhangi bir hızda 

pratik olarak tahrik i letebilmektedir. Hızın doğru aktarımı, daimi basınç açısı, bakımı ve dişl i lerin 

düzgün çalışması, dişl i lerin yüksek teknolojide üreti lmiş olmaları i le sağlanmaktadır. Özenle seçilmiş 

hammadde dişl i lerin uzun ömürlü olmasını sağlar.

MODERN İŞLEM

CNC makineleri sayesinde, uluslararası standartlara uygun homojen toleransları dahil inde, diş 

hassasiyeti, doğruluk ve tekrarlanabil ir l ik gibi kalite standartlarına uygun hale gelmiştir. Tam otoma-

tik sistem olarak frezeleme, delme, diş kesme, taşlama, sertleştirme ve dişl i leri bi leme gibi tüm 

proseslere sahiptir. Yüzeye özel olarak yapılan HF sertleştirme /sementasyon /nitratlayıcı gibi 

işlemler aşınma direncini artır ır.

UYGULAMALAR

Düz Dişl i/ Sonsuz Dişl i – Tüm makinelerde

Triger Kayışı Kasnak - Tüm makinelerde

Çarklar - Tüm makinelerde

Konik Dişl i - Tüm makinelerde

Vida ve vida somonları - Tüm makinelerde

Gezegen Dişl isi - Cer, Penye ve Fiti l  makinelerinde

Tırnak Dişl isi - Penye makinelerinde

DENETİM SİSTEMİ

Her profi l için ana dişl i i le dişl i ler, profi l testi ve çift kenar testi gibi gelişmiş test ekipmanları 

kullanılarak özel ikl im ayarl ı dişl i test laboratuvarlarında test edil ir.

FAYDALARI

•  En İyi Kalite

•  Birbirleriyle Uyumluluk

•  Dayanıklı l ık

•  Uzun Ömürlü Kullanım
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FORMULA SERİSİ
MANŞON ve APRONLAR



FORMULA SERİSİ
MANŞON ve APRONLAR

İplik makinesi tedarikçi l iğimizdeki 50 yıl ı  aşkın uzmanlık, müşteri lerimize verdiğimiz değer, 

arttırdığımız performans ve devamlı gelişen işlem hacmi “Formula Serisi Apron ve Manşonlar”a 

öncülük etmiştir.

Boyut olarak küçük olsa da Manşon ve Apronlar son ürünün kalitesine önemli oranda katkıda bulunur. 

Manşonlar ve Apronlar son ürünün gereksinimini karşı lamak için özel bir tesiste son teknoloji i le 

üreti lmektedir.

FORMULA SERİSİ MANŞONLAR

Manşonların başarısı; yapısı, hammaddesi ve istenen yüzey pürüzlülük değeri (Ra) gibi yüzey 

karakteristiklerine bağlıdır. Yukarıdaki özell iklerin yanında, Formula Serisi manşonlar aşınma, ısı ve 

basınca karşı iyi direnç sağlarlar.

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

Daha iyi elyaf kontrolü için iyi esneklik ve sıkıştırma sağlaması i le aşağıdaki özell ikler sağlanır.

•  En az ipl ik kopması.

•  Apronlara hasar verme olasıl ığının düşürülmesi.

•  Daha iyi kavrama.

•  İyi anti-statik özell ikleri ve gelişmiş yüzey direnci sağlar.

•  Minimum sarma ve kopuş sağlar.

•  İplik numara aralığı geniştir.

Core manşonlar bugün ipl ik uygulamalarında hak ettikleri yeri bulmuş olsalar da yüksek ve sürekli 

kalite talebi olduğunda kesin çözüm Alucore manşonlardır. Alucore manşonlar kolaylıkla 

uygulanabil ir. 

LMW, kalite devamlıl ığı sağlamak için, değer katmak adına Alucore Manşonları önerir.

FORMULA SERİSİ MANŞON KULLANIM ALANLARI

R –  R ing İ pl ik  iç in

S –  Fi t i l  iç in

FORMULA SERİSİ APRONLAR

"Evrensel uygulama için tek Apron" - Formula Serisi Apronlar müşteri için en doğru seçimdir.

DİĞER BAŞLICA ÖZELLİKLER

Çalıştığı süre boyunca, çalışma performansı yüksek, yüksek esneklik ve iyi elyaf kontrolüne sahip, 

mükemmel aşınma/yıpranma/kimyasal dirence ve ipeksi yüzeye sahiptir. Uzun süre yüzey 

özell iklerini ve elastikiyetini korurlar.
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YÜKSEK PERFORMANSLI İĞLER



YÜKSEK 
PERFORMANSLI İĞLER

ALTYAPI

• Son teknolojiye sahip üretim tesisinde üreti l iyor.

• İğler çok aşamalı testlerden geçmekte ve tüm kalite parametreleri garanti alt ına al ınmaktadır.

İĞ PARÇALARI

• İğ üst kısmı bobinin stabil çalışma uzunluğu boyunca mükemmel oturuşunu sağlar.

• Özel çekilmiş alüminyum çubuklar güç ve parça uygunluğunu sağlar.

CS1 ve M18.5 HS İĞLER

• CS1 TEXParts (Almanya) özel tedarik edilmiştir.

• 25.000 rpm e kadar dönüş hızı i le çalışır.

• Yukarıdaki giriş boyun yatağını ve hidrodinamik radyan rulmanı kapsar ve sessizdir.

• 6,8 mm e kadar düşürülen mil çapı, rulmana baskıyı azaltır ve 18.5mm e kadar kasnak çapına 

izin verir.

• Sandviç tasarımı sayesinde daha yüksek sertl ik ve düşük seviyede iğ titreşimi sağlar.

• İğ çapının az olması ve uygun yağ kullanımı i le daha az enerji tüketimi sağlar.

• Kullanıcı dostu tek parça parmak fren bulunmaktadır.

TAVSİYELER

• Bilezik çapı ve masura çapı arasındaki optimum il işki

 Çıplak bobin çapı / Bilezik iç çapı ortalama = 0,45-0,5

• Bilezik çapı ve masura uzunluğu arasındaki optimum il işki

 Bilezik iç çapı / Masura Uzunluğu = 0,2 den 0,25 e

Taper – 1:40 D UI in mm – 18, 20 & 22

İğ Tipi Makara Çapı Giriş Üst kısım Maksimum hız Kaldırma

M 18.5 HS 18.5 mm CS-1 Sandviç 25,000 rpm 160,170,180

ve 190
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EMPEROR V BİLEZİKLER



EMPEROR V BİLEZİKLER

ALTYAPI

• Son teknoloji üretim tesisi

• Üstün kalite

YAPI

• Bilezikler yüksek aşınma direnci sağlamak için düşük sürtünme kaplamasına ve uniform 

sertl iğe sahip, yüksek karbon ve yüksek krom rulman çeliğinden üreti lmesinden dolayı uzun 

ömürlüdür.

UYGULAMA ALANI

• Tüm Elyaf * ve ipl iklerde tüm numara aralıkları için evrensel uygulama.

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

• İstikrarl ı performansa sahiptir.

• Homojen kaplama ve özel parlatma işlemli bi leziklerde daha kısa ve basitleştiri lmiş rodaj 

periyoduna sahiptir.

• Normal kaplanmamış bilezikler i le karşı laştırı ldığında 3 m/sn e kadar artan kopça hızına ulaşır.

 (Hız hammadde ve teknolojik gereksinimlere bağlıdır.)

• Geliştir i lmiş kayma özell iklerine sahiptir.

 * Akri l ik uygulaması hariç.
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