
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

•  2,1 ton günlük üretim kapasitesi
•  600 vuruş/dk ’ye kadar üretim hızı
•  Çok yönlü kullanım için Hız Düzenleyici (PACT)
•  Koyler kalender si l indirine şeridin doğrudan girişi için 3/3 pnömatik baskıl ı  çekim 

sistemi koyler üzerine yerleştiri lmiştir.
•  24’’çapında iki yedekli kova i le çıkış için otomatik kova değiştir ici(40 "çapında çıkış - 

isteğe bağlı bir yedek kova i le birl ikte)
•  2 Modüler yapı

PENYE TARAĞI
LK69



PENYE TARAĞI
LK69

Comber LK69"HIZ DÜZENLEYİCİ"(PACT) i le 2,1 Ton/Gün ve 600 vuruş/dk ‘ye kadar 
üretim sağlayan penye tarağı makinasıdır.Parçaların senkronize ve uygun hareketini 
sağlayan kinematik bağlantı sentezi ağır vatkaların daha nazikçe tutulmasını sağlar. 
Elyafı uygun şekilde seçebilme imkânı makinenin daha yüksek hızlarda, elyafı 
burmadan çalışmasına ve kısa elyafların etkin şekilde uzaklaştırı lmasına olanak 
sağlar. 

YÜKSEK HIZ TEKNOLOJİSİ (PACT)
2.1 Ton/Gün’e kadar olan yüksek üretim "PACT" adlı yenil ikçi tasarım konsepti 
sayesinde sağlanmaktadır. Bu teknoloji kesici ve ayırıcı hareketinin en iyi 
kombinasyonunu sağlar ve besleme bölgesinden koparma bölgesine nazik elyaf 
transferi sağlar.Yeni tasarım güvenil ir çalışmaile 600 vuruş/dakika’ ya kadar 
maksimum hızı destekler.

ÇEKİM SİSTEMİ
Comber LK69 Koyler üzerine yerleştiri lmiş 3/3 pnömatik baskıl ı  çekim sistemi i le 
donatı lmıştır.Bu da makinenin, Koyler kalender si l indirine şeridin doğrudan girişi 
suretiyle daha yüksek hızlarda etkin çalışmasına imkân sağlamıştır.

KOYLER VE OTOMATİK KOVA DEĞİŞTİRİCİ
Comber LK69 24’’ X 48’’ ölçülerinde kova i le otomatik kova değiştir ici i le 
donatı lmıştır.Verimli l iği arttırmak için 2 adet yedek kovaya sahiptir. İsteğe bağlı bir 
yedek kova i le 40’’ çıkış sağlanabil ir. Tahrik sistemi basittir ve etkil i  şerit sıkıştırma 
için tasarlanmıştır.

YÜKSEK HIZ TEKNOLOJİSİ (PACT)
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ÜST KISKAÇ
HAREKETİ

TARAK
HAREKETİ

KOPARICI
SİLİNDİR
HAREKETİ

4 bar bağlantısı
üst kıskaç

hareketinde
esneklik
sağlıyor

Hızın 600 npm 
ye çıkış ivmesi
azaltı lmıştır.

600 npm de
daha az
hızlanma

için Hareket
optimize edil ir.

Optimizat ion and synchronizat ion of  the above leads  to
versat i le  and re l iable  operat ion of  the machine at  600 npm




