
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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سرعه ودقه عاليه للويندر

بوبينات عاليه الجوده

إستهالك طاقه أقل

زياده كفاءه النسيج

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

الدقه/ دقه خطوه اللفافات
CM/FM سلسله , CE/FE سلسله

لألشرطه/ الخيوط

الدقه/ دقه خطوه اللفافات
CM/FM سلسله , CE/FE سلسله

لألشرطه/ الخيوط

LTW 300FM
LFW 300FM

LTW 250FM
LFW 250FM

LTW 200FM
LFW 200FM

LTW 200CM
LFW 200CM

ً ميكانيكيا ميكانيكياً ميكانيكياً ميكانيكياً ضبط نسبه معدل اللف

حدود عرض الشريط 1.8 - 6.0 مم#* 1.8 - 6.0 مم#* 1.8 - 6.0 مم#* 1.8 - 6.0 مم#*
#3000 - 400 #3000 - 400 #3000 - 400 #3000 - 400 حدود الدنير

300 مم 250 مم 200 مم 200 مم طول الرص

90 مم** 90 مم** 90 مم** 35 مم** قطر الماسوره الداخلي للبوبينه

330 مم** 280 مم** 230 مم** 218 مم** طول ماسوره البوبينه

160 - 425 متر/دقيقه 160 - 425 متر/دقيقه 160 - 425 متر/دقيقه 160 - 450 متر/دقيقه سرعه اللف الميكانيكيه

290 مم 280 مم 240 مم 160 مم قطر البوبينه (قصوي)

4 أرتفاع، 3 عكسي 4 أرتفاع، 3 عكسي 4 أرتفاع، 3 عكسي 6 أرتفاع، 4 عكسي أبعاد اإلطار

1.7 × 0.8 × 2.0 متر 1.7 × 0.8 × 2.0 متر 1.7 × 0.8 × 2.0 متر 2.1 × 0.8 × 1.9 متر مقاسات اإلطار (طول × عرض × ارتفاع)

LTW 300FE
LFW 300FE

LTW 250FE
LFW 250FE

LTW 200FE
LFW 200FE

LTW 200CE
LFW 200CE

ً آلكترونيا آلكترونياً آلكترونياً آلكترونياً ضبط نسبه معدل اللف

حدود عرض الشريط 1.8 - 6.0 مم#* 1.8 - 6.0 مم#* 1.8 - 6.0 مم#* 1.8 - 6.0 مم#*
#3000 - 400 #3000 - 400 #3000 - 400 #3000 - 400 حدود الدنير

300 مم 250 مم 200 مم 200 مم طول الرص

90 مم** 90 مم** 90 مم** 35 مم** قطر الماسوره الداخلي للبوبينه

330 مم** 280 مم** 230 مم** 218 مم** طول ماسوره البوبينه

160 - 500 متر/دقيقه 160 - 500 متر/دقيقه 160 - 500 متر/دقيقه 160 - 500 متر/دقيقه سرعه اللف الميكانيكيه

290 مم 280 مم 240 مم 160 مم قطر البوبينه (قصوي)

4 أرتفاع، 3 عكسي 4 أرتفاع، 3 عكسي 4 أرتفاع، 3 عكسي 6 أرتفاع، 4 عكسي أبعاد اإلطار

1.7 × 0.8 × 2.0 متر 1.7 × 0.8 × 2.0 متر 1.7 × 0.8 × 2.0 متر 2.1 × 0.8 × 1.9 متر مقاسات اإلطار (طول × عرض × ارتفاع)

#القيم المتطرفه ال يمكن جمعها﮳

*الرصاصات ربما تحتاج للتغيير بناءاً علي عرض الشريط﮳
**إضافات آخري عند الطلب﮳

 تغيير المواصفات تكون بدون أخطار مسبق نتيجه للتطوير المستمر﮳
وهذه التفاصيل تكون توضيحيه وليست ملزمه﮳

الصوره قد تظهر بعض المعدات اإلضافيه ولكنها ليست جزء من التوريد األساسي﮳
للتفاصيل أرجع إلي عرض األسعار﮳



 مصممه للف مجال واسع من
الدقه/ دقه خطوه اللفافات مواصفات الخيوط المختلفه

CM/FM سلسله , CE/FE سلسله
لألشرطه/ الخيوط

دقة اللف المتعاكس

 الرصاصه ذات الرص المتعاكس للشرائط والخيوط متعددة الشعيرات
 علي الماسوره األسطوانيه للسداء واللحمه لعمل البوبينات لألنوال

 الدائريه والمفتوحه . اللفافات يمكنها لف العديد من مواصفات الخيوط
علي أساس عرض الشريط والدنير ... الخ﮳

 ماكينات لف الخيوط المتعاكسه تلبي آحتياجات الجودة الالنهائيه علي
 أعلي سرعات تشغيل  . كل مغزل يدار بموتور كهربي متردد وخليه
 تردديه علي حده . نقل حركه رص الخيط تتم من خالل سيور مسننه

 .وبكرات﮳

دقة خطوه لف البوبينه للخيوط المتعاكسه

 ماكينه لف الخيوط المتعاكسه مجهزه بصندوق تروس آليكتروني ما
 بين الكامه المعدنيه للرص علي طول البوبينه والمغزل . ويساعد
 نظام التروس آالكتروني علي تفادي التغيرات في تشغيل تروس

 مختلفه من تغيير مواصفات الخيط والتطبيقات. التروس آالكترونيه
 تتغير آليكترونياً وتغير نسب اللف أثناء بناء البوبينات وتحسين زوايا

 الرص خالل عملية اللف. يمكن إنتاج النسيج بجوده أعلي نتيجه
.للتحكم في شد خيط السداء واللحمه﮳

ثبات قوة الشد :نقل الذراع المتحرك إلي الخليه التر
 دديه (األنفرتر) يعطي إشاره لتغيير سرعه اللف حتي تكون قوة الشد

ثابتة دائماً﮳
 نظام التحكم في ضغط سوسته الضغط : ما بين درفيل الضغط والبوبينه

أثناء اللف للحفاظ علي جودة شكل البوبينه﮳
 الضغط المتغير لجهاز اإلمتصاص: يحد من الحركه العشوائيه حتي ال

تنتقل إلي عمليه الرص وتكون جودة البوبينه عاليه﮳
 نسب اللف الدقيقه: يمكن الحصول عليها بعكس حركه عمود الكامه من

خالل السيور المسننه والبكر﮳
 عداد الماكينه: النظام القائم علي المعالجات الدقيقه يستخدم لضبط

 مختلف أجزاء الماكينه وبيانات تشغيلها ، ويعمل علي تناسق سرعتها
 مع خط الخيط﮳

 الشد الثابت للخيط: الذراع المتحرك يحول اإلشاره
 إلي وحدة التحكم التردديه لتغيير سرعه اللف بحيث

يكون الشد دائماً ثابت﮳
التروس اآللكترونيه:ما بين المغزل والكامه﮳

جهاز اإلستقبال: ما بين المغزل وكامه الموتور﮳
ً  أشاره ضوئيه لضبط طول الخيط علي البوبينه مسبقا

 للحصول علي أطوال متساويه للبوبينات﮳

 وحده تحكم الماكينه )العداد(: النظام القائم علي
 المعالجات الدقيقه يستخدم لضبط عدد من الماكينات

 وبيانات العمليات وتخزين المعلومات للخيوط المختلفه
 والوصفات . ويعمل علي تناسق السرعه مع خط

 .الخيط﮳
 ضبط األطول مسبقاً: يمكن ضبط األطوال مسبقا

لمجموعه مختلفه من اللفافات﮳

طول الرص

200 ، 250 ، 300 مم
 السرعه الميكانيكيه للف

160 - 500 متر/ دقيقه

حدود الدنير
#3000 - 400

حدود عرض الشريط

1.8 - 6.0 مم#*

(األنفرتر)


