
CER MAKİNESİ
LD2

BELİRGİN ÖZELLİKLER

•  Mekanik olarak 1000 m/dk’ ye kadar, teknolojik olarak 800 m/dk’ ye kadar çıkış hızı.
•  Kontrollü elyaf akışı için3 üzeri 4 baskı çubuklu yaylı çekim sistemi
•  Triger kayışl ı sessiz çalışma
•  20" x 45" / 48", 24" x 48" ebatlarında otomatik kova değiştir ici l i , 40" x 48" 

ebatlarında manuel çıkış kovaları.
•  Besleme kovalarını 40" çapa kadar denkleştirmek için ergonomik olarak tasarlanmış 

cağlık
•  Şerit Çıkışında %10’a kadar artış.
•  İnsan gücü gereksinimini azaltır



LD2 REGÜLESİZ CER MAKİNESİ
Yeni tasarım yüksek hızl ı otoregülesiz, 600 x 1200 mm (24" x 48") ye kadar ve çıkış 
ebadı 40" x 48"kovalar için otomatik kova değiştir ici l i  iki çıkış kafalı LD2 model cer 
makinesi üretim maliyetini önemli ölçüde düşürür. 800 m/dk’l ık teknolojik hız (1000 
m/dkmekanik) i le, pamuk, sentetik elyaf ve karışımlar gibi geniş bir ham madde 
yelpazesinde yüksek düzgünlükte şerit ler elde edil ir.  

YÜKSEK HIZ TEKNOLOJİSİ
Çekim sistemi ve şerit lerin kı lavuzluğu tasarımı aracıl ığı i le 800 m/dkye kadar yüksek 
çıkış hızları elde edil ir. Çekim sisteminin tasarımı, paralel izasyon sonrası daha kısa 
şerit geçiş mesafesi sağlayarak si l indire aşırı sarımı, dolayısıyla huni tıkanmasını 
engeller ve yüksek çıkış hızlarında şerit kopuşlarını en aza indirir.

ÇEKİM SİSTEMİ
Pnömatik ağırl ık verme sistemli yeni tasarım 3 üzeri 4 baskı çubuklu çekim sistemi 
makinenin yüksek çıkış hızlarında kolayca çalışmasına olanak sağlar. Çekim sistemi 
yaylı üst baskı si l indirleri i le donatı lmıştır ve üst kolun tutma ve bırakma işlemi 
mekanik kenetleme i le yapılmaktadır. Elektrikl i durdurma düzeneği si l indire sarım 
olması durumunda makineyi hemen durdurur. Üst baskı si l indirlerinin üzerindeki 
ayarlanabil ir emme düzeleri sayesinde daha temiz şerit çıkışı sağlanır.

KOYLER SİSTEMİ
Makine iki t ip koyler sistemi i le donatı lmıştır, 40" koyler manuel 40" x 48" ebatl ı çıkış 
kovası için ve 20" / 24" koyler – otomatik kova değişim sistemli 20" x 24" ebatl ı çıkış 
kovası için. Kompakt şerit üretimi çekim sil indirleri tarafından sağlanır. Koyler, düşük 
friksiyon için özel bir kanal i le tasarlanmıştır.

Yüksek hız teknolojisi Çek im Sistemi
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