
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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(بوبينات( لفافات دقيقة للعمل الشاق

عبوات عالية الجودة

قوة شد اللف ثابتة

تكاليف صيانة أقل

 لفافات مرحليه دقيقة
للعمل الشاق

للخيوط/متعددة الشعيرات

 لفافات مرحليه دقيقة للعمل
الشاق

للخيوط/متعددة الشعيرات

 لفافات مصممه للعمل الشاق تم تطويرها للف الشرائط
المشعره ، الخيوط الصناعيه والمطليه والخطوط المشدوده.1

 اللفافات بها صندوق تروس آلكتروني والتي آدت أللغاء
 البكرات التقليدية وذلك لتغير نسب اللف ويمكن ضبط نسب
 اللف من وحدة التحكم لتوفير الوقت عند آي تغيير في  قوة
 الخيط وضعف طرف الرول يتم هذا بواسطة نظام التحكم

القائم علي المعالجات الدقيقه.1

 لفاف للخدمة الشاقة
للشريط والخيط

 تحكم في قوة شد كل خيط علي حدة عن
 طريق الزراع المتحرك بواسطة درفيل

المعادلة بأسطوانة تعمل كهربائيا /هوائيا﮳

 توضيح الضبط األولي للطول /القطر
للبوبينة﮳

أنذار إلنقطاع طرف وأعادته للوضع األول﮳

 عداد الماكينة :  يستخدم نظام القائم علي
 المعالجات الدقيقه في ضبط وتسجيل

 البيانات لمختلف أجزاء الماكينة وتخزين
التركيبات﮳

 وحدة مركزية للتحكم في قوة الشد طبقاً
 للبيانات المسجلة واألقطار حسب المطلوب

   بوحده التحكم HMI﮳

 وحدة تحكم مركزية لضبط الضغط حسب
المطلوب بوحده التحكم HMI﮳

 زر واحد لوحدة تعليق الفرامل بالهواء
 لضبط الرص﮳

بثق   |   لف   |   نسج   |   تغطية   |   طباعة   |   تفصيل   |   خيوط غزل

LFW 500 JE
LTW 500 JE
بولي بروبلين شعر نوع الخيط

#100,000 - 10,000 حدود الدنير

cN #10,000 - 1,000 قوة شد اللف

الرص  500 مم

مغزل اللف 105 مم بدون آطار داخلي**

أقصي قطر للبوبينه 700 مم

70 - 300#* متر / دقيقه سرعة اللف الميكانيكية

أقصي وزن 100 كجم

أبعاد اإلطار )طول × عرض × ارتفاع(1 1.2 × 1.5 × 1.7 متر

#القيم المتطرفة ال يمكن تحقيقها في وقت واحد﮳

**إضافات آخري عند الطلب﮳
*سرعات الغزل المختلفة ربما تحتاج تغيير بكرة الغزل﮳

تغيير المواصفات تكون بدون أخطار مسبق نتيجه للتطوير المستمر ، هذه التفاصيل تكون توضيحية وليست ملزمة.1
الصورة قد تظهر بعض المعدات اإلضافية ولكنها ليست جزء من التوريد األساسي﮳

للتفاصيل أنظر إلي عرض األسعار﮳


