
BELİRGİN ÖZELLİKLER

•  Yüksek Üretim, Maksimum 120 kg / saat
•  Tekli / Üçlü Brizör Sil indiri
•  Döner Tarak Sil indirinin Üzerindeki Alüminyum Alaşımlı Çalışan Tarak Sayısı 

Arttır ı lmış
•  Aktif Şapka İndeksi(AFI )
•  Düzgün Besleme için Basınç Regüleli Besleme
•  Doğru Yerde Optimum Telef Atığı
•  Hassas ve Teknolojik Elemanlarda Dengeli Geometri
•  Yüksek Hassasiyette Tülbent Çıkarma Aparatı

TARAK MAKİNESİ
LC363/LC361



Tarak makinesi LC363/LC361 120kg / saate kadar daha yüksek üretim ve her çeşit 
pamuk, sentetik elyaf ve karışımlar i le yüksek kalitede şerit üretmek için 
tasarlanmıştır. Tarak Makinesi LC363/LC361 işletme maliyetini azaltarak daha iyi 
karakteristik özell iklere sahip ipl ik üretimi için yapılandırı lmıştır.

BASINÇ REGÜLELİ BESLEME
Basınç regüleli besleme, yüksek şerit kalitesi için vatkada elyafın aktif 
sıkıştır ı lmasını sağlar.

BESLEME VE BRİZÖR BÖLGESİ
Tarak LC363 / LC361 taşıyıcı bölgesine ve brizör bölgesine düzgün besleme için 
testere dişl i besleme sil indiri i le tek yönlü besleme düzenine sahiptir.

1. Brizör ön açma ve yoğun temizleme için bir eğri tarama segmenti ve çift bıçağa 
sahiptir. 2. ve 3. Brizör ise daha iyi bir açma için değiştir i lebil ir tarama segmentine 
sahiptir. Optimize edilmiş tel ler ve özel açı yardımıyla si l indire binen yük 
azaltı lmıştır. Sonuç olarak si l indir bölgesinde çok iyi taramaya olanak sağlar.

AKTİF ŞAPKA İNDEKSİ
Aktif Şapka İndeksi makinadaki ölçülen gerçek tarama bölgesidir. Gerçek tarama 
tarak şapkası ve döner si l indir arasında gerçekleşir.

110 derece açıyla 97 Adet Toplam Tarak Sayısı ve 36 Adet çalışan tarak sayısı i le daha 
yüksek kalitede şerit elde etmek mümkün olur.

BESLEME VE BRİZÖR BÖLGESİ AKTİF ŞAPKA İNDEKSİ

Control  Nos. :632550000
Issue No.2, Nov 2012

TARAK MAKİNESİ
LC363/LC361

1.296mtrs

LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED
Perianaickenpalayam, Coimbatore - 641 020 India.

Phone  : +91 422 3022255  |  Fax : +91 422 2692541 
E-mail : sales@lmw.co.in  |  exports@lmw.co.in

www.lakshmimach.com
Leadership through Excellence




