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HAM VE MAMUL ÖRME KUMAŞ KONTROL MAKINASI
Raw & Finished Open Width Knitted Fabric Insepection Machines

ESH-C

Opsiyonel Olarak

Optional;

Kumaş tartım sistemi.
Kumaş barkodlama sistemi.
Kumaş kalite kontrol ve raporlama sistemi.

Fabric Barcoding System
Quality control and Reporting System

 Tek kişi ile ekonomik, hızlı ve düzgün kumaş kontrol ve  
 sarımı.
 Kolay kumaş girişi.
 Kontrolü veya sarımı yapılan kumaş bittiğinde otomatik  
 durma özelliği. 
 Endüstriyel ışıklı kontrol panel.
 1 cm hassasiyetli metre sayacı. 
 Otomatik gerginlik ayarı . 
 55° sabit eğimli kontrol ekranı. 
 Kumaş kenar düzeltme sistemi.
 Dış ortam ışıklarından arındırma. Kabin.
 Basınçlı hava ile kumaş kenarı açma.
 Spiral açıcılar ile kumaş açma.
 Sarımı yapılan kumaşın sıkılığını ayarlama.
 Ters sarılmış kumaşları boşaltma ve sarma.

Teknik Özellikler

 Fast, smooth and economic fabric inspection and rolling  
 with single user.    
 Easy fabric entry.    
 Automatic stop system at the end of inspection and  
 rolling process     
 Industrial light inspection panel   
 Fine meter counter with 1 cm sensitivity  
 Automatic tension adjustment   
 55 degree pitch angled controlling panel  
 Fabric Edge Correction Function   
 Cabin to prevent from undesired lights of outer 
 environment.     
 Air pressure function to open edges of fabric. 
 Spreading fabric via spiral expanding cylindirs.
 Tension adjustment of rolls  
 Unloading and rolling the reverse coiled rolls.  
   

 TECHNICAL FIGURES 

Kullanım alanları
Ham ve mamül kumaş kalite kontrol makinası.

Purpose and Usage    
It's a quality inspection and rolling machine for raw and 
processed fabric

Hız / Speed 0-60 m/dk (minute)

Kumaş Genişliği / Fabric Width 240 cm

Top Çapı / Roll Diameter 50 cm

Makine Ölçüleri / Machine Dimensions 310 x 185 x 225 cm

Makine Ağırlığı / Machine Weight 1750 kg

Elektriksel Gereksinim / Installed Electricity 380v-50/60hz AC

Güç Tüketimi / Power Consumption 6.5 kw

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FIGURES 


