
TARAK MAKİNESİ
LC636

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

• 250 kg / saate kadar yüksek üretim
• Çalışma genişl iği 1.500 mm
• Daha iyi besleme için basınç ayarl ı besleme.
• Özel profi l l i  plaka
• Atık tahliyesi için küçük bıçaklı açma sil indir
• Tarağa etkil i  besleme için teğetsel hava şerit l i  özel sıyırıcı si l indir
• Besleme, açma ve sıyırıcı si l indirler için ayrı motor
• Tarak besleme sil indirine doğrudan besleme
• Tek Brizör-düzenlemesi, kavisl i tarama segmenti
• 1.95 m²’l ik en yüksek aktif tarama alanı
• 3.95 m²’l ik en yüksek aktif si l indir alanı
• Optimum sil indir çapı 1.017 mm, daha düşük ısı l genleşme ve daha yüksek 

merkezkaç kuvvet sağlar.
• Bağımsız 40" doğrusal bağlantı.



LC636 Tarak makinesi arttırı lmış 1.5 m çalışma genişl iği i le 250 kg / saate kadar daha 
yüksek üretim için tasarlanmıştır. Bu makine bugün dünyadaki tüm tarama makineleri 
arasında en yüksek tarama yüzeyine sahiptir. Bu nedenle, yeni Lakshmi LC636 tarak 
makinası yenil ikçi çözümleri i le daha zorlu şartlarda yüksek üretim ve kaliteyi 
karşılamak üzere yapılandırı lmıştır.

BESLEME LA7/7
Kendini alanında kanıtlamış olan basınç regüleli sistem besleme LA7 / 7 'de kullanıl ır. 
Bağımsız kontrollü besleme, açma ve teğetsel hava şeritl i sıyırıcı si l indirleri i le iyi 
besleme sağlanır. Sıyırıcı si l indir daha iyi açmak için ek bir açıcı si l indir gibi çalışır. 
Besleme sil indirinde ön temizleme yapılarak şerit kalitesi arttırı l ır.

BESLEME BÖLGESİ VE BRİZÖR BÖLGESİ
Besleme sil indirinden brizöre malzeme besleme, elyafın düzgün beslenmesi ve verimli 
vatkada tutunma için, brizör çapı i le eşleşen ve besleme sil indiri çapı arttırı lmış tek 
yönlü besleme sil indiri vasıtasıyla yapıl ır. Brizörlerde 2 atık tahliye borusu ve 
elyafların nazikçe açılması için iki kavisl i tarama segmenti bulunmaktadır.

ANA SİLİNDİR
Tarama makinesinde üreti len şeridin kalitesi tarama bölgesi tarafından ayarlanır. Bu 
sebeple, si l indirin ideal çapının 1,017 mm seçilmesi tarama elemanları i le kaplı 
maksimum sil indir yüzeyine odaklanır. Tarama elemanları için verimli atık tahliyesi ve 
maksimum boşluk için, yüksek merkezkaç kuvvetleri i le çalışan elemanlar arasındaki 
son ayarlar için düşük ısı l genleşmeye önem verilerek sil indir çapı seçil ir. Piyasadaki 
tüm tarama makineleri bugün karşılaştırı ldığında teknolojik elemanları için Sil indir 
yüzeyi 3.95 m² bırakılmıştır.

Üç değişken endeksi yani Termal genleşme, Merkezkaç kuvveti ve Tarak alanı ve 
bunların kesişen noktası optimum sil indir çapını verir.

AKTİF TARAMA ALANI
Gerçek taraklama alanı döner şapka ve si l indir arasında yer alır. Böylece LC636 tarak 
makinesinde, 101 toplam şapkadan çalışan 36 şapka, 142 derecelik si l indir çevresi ki bu 
l ineer şartlarda 1,5 m çalışma genişl iğinde 1,3 mdir. Piyasadaki tüm tarama makineleri 
bugün karşı laştırı ldığında en yüksek Toplam aktif taraklama (1.95 m²) alanına sahiptir.
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