
مكاتب وهيئات وراء البحار مكاتب في الهند المكتب الرئيسي- المصانع
deepak.seth@lohiagroup.com :بانكوك تليفون: 26606255 66+، البريد اآللكتروني
benny.giat@lohiagroup.com :جاكارتا تليفون: 5859752 21 62+، البريد اآللكتروني

lac@lohiagroup.com :ميامي تليفون: 2546212 305 1+، البريد اآللكتروني
vladimir.kondratiev@lohiagroup.com :موسكو تليفون: 2692690 495 7+، البريد اآللكتروني

-البرازيل ساوباولو 
daniel.schnorr@lohiagroup.com :تليفون: 993999193 51 55+، البريد اآللكتروني
amit.joshi@lohiagroup.com :الشارقة تليفون: 5578496 6 971+، البريد اآللكتروني

لكتا  كا
تليفون: 30023740 33 91+

البريد اآللكتروني:
marketing.kolkata@lohiagroup.com 

اباد أحمد 
تليفون: 40373570 79 91+

 البريد اآللكتروني:
ahmedabad.lsl@lohiagroup.com

المحدودة كورب  لوهيا 
الصناعية بانكي  D-3/A,والية 

الهند  ،-208022 كانبور 
 تليفون: 3045100 512 91+

lsl@lohiagroup.com :البريد اآللكتروني

lohiagroup.com :الموقع اآللكتروني
ر لو بنجا

تليفون: 41137799 80 91+
bangalore.lsl@lohiagroup.com :البريد اآللكتروني

لهي د
تليفون: 30641770 11 91+

delhi.lsl@lohiagroup.com :البريد اآللكتروني 
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Higher Working Speed

Excellent Weaving 
Quality

Low Energy 
Consumption

Low Maintenance Cost

ماكينات تفصيل الجامبو

عالمي
حضور

80
دولة

هندسة نسيج البالستيك



ماكينات تفصيل الجامبو

ماكينة تنظيف الكيس
 الجواني )الجامبو( تورد لألستخدامات التي يتم فيها تعبئة المواد الغذائية والصيدليه، يجب أن تكون
 خالية من التلوث، يجب اال تكون هناك آي خيوط غير محبوكة او أجسام داخل العبوه ، فإن طبيعة
 تصنيع هذه العبوات ال يمكن أن تمنع التلوث تماماً وبشكل كامل، ولكن وللوقاية يجب أن تتم عملية

 تصنيع العبوة بصورة آلية وخالل مراحل نظيفة . ماكينة تصنيع العبوة النظيفة آليا تضمن تجنب وإزالة
 الجزيئات الغير مرغوبة من داخل العبوة ، دفع تيار هواء مفلتر داخل العبوة يطرد الجزيئات الغربية
 خارخ جسم العبوة ويتم شفطها وجمعها في صندوق، هذا الصندوق سهل المناولة والتنظيف ، الماكينة

مناسبة لنتظيف العبوات بأرتفاع من 0.9 الي 2.5 متر﮳

ماكينة قص سيور )العصب(
 السيور يجب أن تقطع األطوال المطلوبة لعمل األذرع الآلزمة لتحميل الجوانب وهي تحتاج عالمات

 في نقاط محددة لتحسين الكفاءة عند حياكة السير ، العالمات والقص تعمل بواسطة نظام PLC . العد
اآللي الذي يضمن أن يكون القص مماثل لكل الكميات المطلوبة وبنفس الجودة﮳

20 مم - 120 مم )5-10 بالتات( عرض السير

50 متر طول السير (القصوي)

100 متر/ دقيقة السرعة (القصوي)

مكبس البالة الهيدروليكي
 للتنظيم والتوفير ورفع كفاءة التخزين والنقل ، األكياس المصنعة يجب كبسها ولفها بطريقة صحيحة

 لحفظها ، المكبس الهيدروليكي مصمم لكبس األكياس المصنعة في صورة بالتات ، قاعدة المكبس
مصممه للقياسيات االوروبية وكذلك القياسات اآلخري للبالتات﮳

 نظام البناء الثابت للرأس والقاعدة والخدمة الشاقة للتغليف ورفع الباله  الهيدروليكي يجعل الماكينة
سهلة األستخدام ويعتمد عليها﮳

100 طن طاقة الكبس (القصوي)

210 بار الضغط الفعلي (القصوي)

2000 مم طول المشوار (القصوي)

2 متر/دقيقة )يمكن ضبطها( سرعة المشوار (القصوي)

x 1115 x 950 2250 مم* أبعاد الكابينة
(طول × عرض × ارتفاع)

x 2.41 x 2.09 5.66 متر* المساحة المطلوبة
(طول × عرض × ارتفاع)

*األبعاد عند استخدام الباالت االوروبية ويمكن تغييرها﮳
**تعتمد علي أبعاد البالة المطلوبة﮳

 محطة واحدة للحل تقدمها لوهيا كورب بماكينات
 تفصيل واسعة األختيارات لتفصيل الجامبو﮳

ماكينة قص القماش
 الماكينة مصممه إلنتاج جوانب الجونيه )الجامبو( بضبط األطوال وقص البروفيل إذا طلب ، الماكينة
 مجهزة بنظام رص السيور ، حركة القص تكون بدفع الهواء وتحكم الـ  PLC  و قيادة بالسيرفو مما

 التغذيه بأستخدام دفع﮳ يجعلها عملية وكفء. عداد سحب روالت التغذية بنظام إلتقاط إيجابي لروالت
الهواء والتحكم اآللكتروني لكل عملية علي حده يعتبر جزء من الماكينة﮳

2200 fcm U/S 1400 fcm 1400 fcm
2200 مم  1400 مم

)أفقي(
1400 مم عرض القماش

(القصوي)
20 متر 20 متر 20 متر طول قص القماش

(القصوي)
U ،+ ،X ،O Ο U ،+ ،X ،O قص البروفيل

(الجانب)
70 متر/ دقيقة 70 متر/ دقيقة 70 متر/ دقيقة السرعة الميكانيكية

(القصوي)
22 قطعة/دقيقة 

 )فتحة(*
28 قطعة/دقيقة
)بدون فتحة(*

06 قطعة/دقيقة
 )فتحة(*

13 قطعة/دقيقة
)بدون فتحة(*

22 قطعة/دقيقة
 )فتحة(*

28 قطعة/دقيقة
)بدون فتحة(*

 سرعة االنتاج للقص
طول 1 م

1000 كجم
)أقصي قطر 1.5 متر(

1000 كجم
)أقصي قطر 1.5 متر(

1000 كجم
)أقصي قطر 1.5 متر(

طاقة الفرد

7 بار 7 بار 7 بار ضغط الهواء العملي

سكينة القطع الحراري القطع بالتردد الصوتي سكينة القطع الحراري نظام القص

 * تعتمد علي الخامة وسمك القماش ومقدار الفتحة )حجم الفتحة(﮳

ماكينة تشكيل الجاتب
   ماكينة تشكيل البروفيل )الجوانب( تستخدم لتفصيل المتطلبات المحددة في صناعة أكياس الجامبو.

ماكينة التخريم علي البارد تعمل هيدروليكياُ لتخريم الجوانب تباعاً قطعة قطعة مقاسات رؤوس
التخريم حسب الطلب ﮳

قابل للبرمجة  تسجيل عدد قطع
القماش

أ( 4متر / دقيقة
ب( 8 ثواني / مشوار

سرعة اإلنتاج

أ( سرعة نقل القماش
ب(  مدة مشوار القص

  طول x 1565 عرض
x 1650 ارتفاع 2120

أبعاد الماكينة
(مم)

3.7 كيلو واط الطاقة المطلوبة

690 مم )القصوى( عرض القماش
(النسيج)

50 أقصى عدد   أقصى قطع من
 القماش في كل كومة

1-50 عدد  أقصى وأقل قطر
األخرام

15 طن )قصوى( الطاقة الهيدروليكية

60 لتر  سعة خزان زيت
الهيدروليك


