
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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طباعه ممتازه مع التسجيل

إستهالك منخفض للحبر والمذيبات

جودة طباعه

تكاليف صيانه أقل

طباعه منفردة
ماكينه طباعه فليكسوجرافيك

طباعه منفردة
ماكينه طباعه فليكسوجرافيك

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

WVN 4CL 850 3150 WVN 6CL 850 3150

4 6 عدد األلوان

2:2 ،3:1 ،4:1 
لطباعه الجانبين

3:3 ،4:2 ،5:1 ،6:0 
لكل جانبي الطباعه

إمكانيه الطباعه

1500 مم 1500 مم قطر الرول (المفرود) (القصوي)

1500 مم 1500 مم قطر الرول (الملفوف) (القصوي)

850 مم 850 مم عرض القماش (القصوي)

800 مم 800 مم عرض الطباعه (القصوي)

500 الي 1300 مم  500 الي 1300 مم  تكرار الطول

150 متر/ دقيقه 150 متر/ دقيقه السرعه الميكانيكيه (القصوي)

+/- 6 مم +/- 6 مم تعديل التسجيل الجانبي

+/- 10 مم +/- 10 مم تعديل التسجيل الطولي

16.9 × 4.7 × 4.4 متر 16.9 × 4.7 × 4.8 متر األبعاد (طول × عرض × ارتفاع)

 
 تغيير المواصفات تكون بدون إخطار مسبق نتيجه للتطوير المستمر .  هذه التفاصيل تكون توضيحية وليست ملزمة.

 القيم المتطرفة اليمكن تحقيقها في وقت واحد﮳
الصورة قد تظهر بعض المعدات اإلضافية ولكنها ليست جزء من التوريد األساسي﮳

للتفاصيل أرجع إلي عرض األسعار﮳



 مصممة للطباعة الفلكسوجرافيكية (4/6 ألوان) عالية الجودة على أقمشة
البولي بروبلين / البولي اثيلين عالي الكثافة المفتوحة / الحلقية المنسوجة

 الطباعه المفرده متوفره ألختيار بين  4 أو 6 الوان
 لنسيج القماش الدائري من PP/HDPE .تصميم
 متميز لألله ، مزودة بجيل جديد آلكترونياً ، وهذه

 الماكينة يمكن األعتماد عليها لمدة طويله وتضمن اآلداء
d.األمثل 

   شركه لوهيا كورب المحدوده ضمت خبراتها وتجاربها مع شركه
.Pelican Rotoflex Pvt. Ltd لعرض ماكينه الطباعه 

(Soloprint) عاليه السرعه﮳

طباعه منفردة
ماكينه طباعه فليكسوجرافيك

 روالت من سيراميك األنيلوكس تكون مطاله بالبالزما
 ومحفوره بالليزر وخاليا متطوره وسرعه في إجراءات

التبديل﮳
  شفره ذات تجويف لضمان أقل حبر وإستهالك

 للمذيبات ، جودة طباعة أفضل عمر أطول لـ روالت
األنيلوكس﮳

 نظام رفع هيدروليكي للدرافيل بموتور هيدروليكي
 منفصل لضمان إستمرار اللف لروالت األنيلوكس لمنع

جفاف الحبر عند توقف الماكينة﮳

الصوره تظهر جانب واحد لعمليه الطباعه

تكرار طول الطباعه

500 الي 1300 مم 
سرعه ماكينه الطباعه )القصوي(ه

150 متر/ دقيقه

عرض الطباعه )القصوي(ه

800 مم
عدد األلوان

4 و 6

مضخة الحبر ذات الغرفتين مع صمام تعديل التدفق﮳
 غرفة التجفيف لتحسين سريان الهواء مع أقل إستهالك

  للطاقه وتجنب إحتجاز المواد المتطايره علي
سطح الفيلم﮳

 نظام الطرد المركزي لطرد الهواء الملوث من جميع
محطات الطباعه من خالل أنابيب مركزبه﮳

 نظام خروج لجذب الفيلم المطبوع من المحطة األخيره
 للطباعة وفي نفس الوقت مع الحفاظ علي قوة الشد بين
المحطات اآلخري بعزل الخلل الناتج عن وحدة الفرد﮳

 محطة الفرد تسمح بربط الروالت إلستمرار العملية
 - األعمده الهوائيه للقبض علي روالت القماش

 واإلحتياطي منها يستخدم في التبديل عن طريق مساعدة
اآلذرع الهيروليكيه﮳

 نظام الـ PLC المركزي : نظام التحكم المتطور بالـ
 PLC مع الشاشه المتطورة بالمس والموضوعه علي

 وحدة الفرد تسهل عملية التشغيل واألدارة لجميع بيانات
 العملية واألتجاهات المتكاملة واألخطاء والرسائل

 المساعدة ويمكن تشغيل الـ PLC عن بعد إذا لزم اآلمر
مع جهاز توجيه إضافي﮳

 وحدة التحكم في الشد تستخدم دائره مغلقه ما بين
المحرك والموتور وخليه التحكم لنقل نتائج الشد﮳

 محطه الفرد الثنائيه : هذه الوحدة لها خاصية تركيب
 عدد إثنين رول علي أعمده هوائيه للتبديل أثناء العمليه
لضمان إستمرار اإلنتاج والحفاظ علي الجودة ثابته﮳

وحدة الربط : تسهل بطريقه شبه آليه ربط الروالت﮳

 شد ثابت للفرد : خلية التحكم والفرامل الهوائيه نظام
يضمن ثبات الشد للقماش عند الفرد﮳

نظام دليل الطرف لدقة ثبات وضع حرف القماش﮳
 نظام التغذية لسحب الفيلم )النسيج( من محطة الفرد في

 وقت واحد يحافظ علي قوة الشد بين مناطق الطباعة
للتسجيل الصحيح﮳

 معدات إضافية

درفيل إضافي للطباعات المتكررة

نظام فيديو لفحص الشد - جنب واحد أو جانبين

 نظام كرونا - للصق أفضل للوصله علي ركيزة
الطالء

أعمدة هوائيه 8 بوصه للفرد وإعادة اللف 


