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

سرعه عمل عاليه

نوعيه نسيج ممتازه

إنخفاض مستوي الطاقه

إنخفاض تكلفه الصيانه

نوفا 8
نسيج حلقي

نوفا 8
نسيج حلقي

نوفا 8

100 حتي 160 سم العرض الفعلي - مزدوج

8 عدد المواكيك /النول

760 حدفه / دقيقه** معدل تغذيه السداء (قصوي)

35 مم** سداء / لحمه قطر المسوره الداخلي

218 مم**  سداء / لحمه طول المسوره

130 مم** قطر بوبينه السداء (قصوي)

115 مم قطر بوبينه اللحمه (قصوي)

1920 / 1344 (LF/HF) عدد الخيوط

1200 مم قطر رول القماش (قصوي)

LF -  12.5 × 3.4 × 4.4 متر
HF -  14.9 × 3.4 × 4.4 متر

األبعاد (طول × عرض × ارتفاع)

3.4 متر من المركز إلي المركز

لألقمشه السميكه  HF، لألقمشه الخفيفه LF نموذج﮳
*السرعه الحقيقيه تعتمد علي نوع المشط وعرض القماش والتركيب النسجي ومواصفات الخيط وجودته واللف﮳

**موديالت خاصه عند الطلب﮳
المواصفات قابله للتغيير بدون أشعارات مسبقه، نتيجه التطوير المستمر، ولكنها للمعلوميه وليست ملزمه﮳

القيم المتطرفه ال يمكن تحقيقها في وقت واحد﮳
 الصوره قد تظهر بعض المعدات اإلضافيه ولكنها ليست جزءاً من التصميم األساسي المعد للتوريد ،ه﮳

وللتفاصيل أرجع إلي عرض األسعار﮳



نظام توضيح بيانات النول
 يمكن تركيب LDMS لمجموعه من األنوال تعمل

 بنظام التحكم للمعالجات الدقيقة لتجميع البيانات علي
 جهاز حاسبآلي يمكن توصيله باألنترنت آلي مكان

 آخر خارج الشركه ويستخدم في التحليل ومعرفه عدد
 الساعات الفعليه في اإلنتاج وعدد مرات التوقف سواء

 للسداء او اللحمه لكل نول علي حده ولجميع األنوال
مجتمعه وذلك يومياً او أسبوعياً او شهرياً﮳

تدعيم السداء
 يتم تركيب بلوكات منفصله لتدعيم النسيج لعمل خطوط

سميكه لزياده جوده وتحمل أكياس الجامبو﮳

عداد النول
 نظام التحكم القائم على المعالجات الدقيقة يستخدم

 لضبط وتحديد مختلف البيانات وعمل األجزاء ،
 المعلومات التفصيليه مثل الورديه و األنتاجيه المجمعه
 والكفاءه وعدد ساعات التشغيل الفعليه لكل من السداء

واللحمه وذلك لتوضيح كفاءة عمل النول و
 تقييم العاملين﮳

محرك داخلي
 نظام تغذيه السداء اإليجابي بأستخدام موتورات مع
 خاليا تحكم لتنظيم قوه الشد عند دخول خيوط السداء
 علي الدرافيل بالتحكم في سرعتها . يمكن ضبط قوه

 الشد حسب مواصفات الخيط ومواصفات القماش
والجوده المطلوبه﮳

نول (8 مكوك)
 نوفا 8 الجيل الجديد  من حيث السرعة العالية، ومصمم

 خصيصا لتلبية األحتياجات المختلفة لكل من األقمشة
الخفيفه و الثقيلة﮳

LF نموذج

 مصمم لألقمشه الخفيفه والتي تستخدم في تطبيقات مثل الترامبولين
وأغطيه األخشاب وأقمشه التبطين والجامبو ولتعبئه السكر و

  السمده .... الخ﮳

HF نموذج

 مصمم لألقمشه السميكه المستخدمه أساساً في تصنيع أطراف الجامبو
وتطبيقات نسيج التبطين﮳

نوفا 8
نسيج حلقي

معدات إضافيه

جهاز السفليه

جهازشق القماش (حراري/موجات فوق صوتيه)

جهاز فرد طيات القماش

أضافه وحده لف القماش (عادي/عرض أكبر)

 نظام تدعيم السداء

نظام التحكم بخيوط السداء

نظام توضيح بيانات النول

العرض الفعلي/ مزدوج

100 الي 160 متر

سرعه تغذيه السداء (قصوي)

760 حدفه/ دقيقه*


