
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

• 1.100 m/dakikaya kadar yüksek üretim hızı (mekanik)
• Basınç çubuklu 3 üzeri 4 çekim düzeneği
• Merkezi alt si l indir ayarı
• Dijital otomatik regüle sistemi
• Çekim, konsol ve şerit besleme için entegre emiş sistemi
• Otomatik temizlemeli f i ltre kutusu
• 24” x 48” ebatlarında besleme kovasına uygun cağlık. Opsiyonel olarak 40”x48” kova
• 18’’ x 24’’ tekerlekli çıkış kovası çapı ve 42’’, 45” ve 48’’ kova yüksekliği
• Müşterek kova değiştir ici 18", 20" ve 24"

REGÜLELİ CER
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REGÜLELİ CER LDA / 1 şerit ve ipl ik kalitesi için yeni standartlar belir lemek üzere 
tasarlanmıştır. Benzersiz şerit ve ipl ik kalitesi üretiminin temelini regüle sistemi 
oluşturmaktadır. Son derece hızl ı olan regüle reaksiyonu şerit düzensizl iklerini en 
kısa zamanda düzeltmeyi ve en üst düzeyde şerit kalitesini garanti ediyor. Bu da 
geliştir i lmiş son ürün kalitesini ve sonraki işlem için uygun koşulları sağlar.

TARAMA SİSTEMİ VE REGÜLE
Cer LDA /1 açık çevrim kontrol sisteminin prensibine göre çalışır. Alanında kalitesi 
kanıtlanmış parça ve yivl i si l indirler besleme sil indirinin varyasyonlarını kontrol 
etmek için kullanıl ır. Kısa, orta ve uzun zaman aralığında eşsiz bir şerit düzgünlüğü 
gösterir. Bunun sonucu şerit lerde kalitel i çıkış olarak görünür.

ÇEKİM SİSTEMİ
Makine yeni 3 üzeri 4 çekim düzeneği i le donatı lmıştır. Alt si l indirler özel olarak 
yivlendiri lmiştir ve teknolojik olarak optimize edilmiş profi l l i  baskı çubuğu yüzücü 
elyafları kontrol etmek için ana çekim bölgesindedir. Bu da daha iyi bir şerit 
düzgünlüğü elde etmek için optimum çekim sağlar. 

ÇIKIŞ HUNİSİ
Çıkış hunisi profi l i  optimum şerit oluşumu sağlamak için en uygun hale getiri lmiştir. 
Birleştirmeden sonraki kısa mesafe, daha az şerit kırı lmalarını ve yüksek hızlarda 
çıkışı garanti eder. Bu da üretkenliği ve makinenin verimini arttır ır.

REGÜLE KONTROL SİSTEMİ ÇIKIŞ HUNİSİ
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