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 أوتو روتو
لفافات للخيوط المتعددة الشعيرات / الشريط

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

تبديل ذاتي

بوبينات ذات طول واحد

إنخفاض معدل الهالك

 جهد أقل للتقليع

 أوتو روتو
لفافات للخيوط المتعددة الشعيرات / الشريط

FF 300 / FF 250 أوتو روتو
FT 300 / FT 250 أوتو روتو

CF 200 أوتو روتو
CT 200 أوتو روتو

عند طول مسبق عند طول مسبق  تبديل البوبين

برمجه الكترونيه برمجه آلكترونيه نسبه معدل اللف

1.8 - 6.0 مليميتر#* 1.8 - 6.0 مليميتر#* حدود عرض الشريط
#2000 - 500 #2000 - 500 حدود الدنير

250 / 300 مليميتر 200 مليميتر  طول الرص

90 / 82.5 مليميتر** 35 مليميتر** قطر الماسوره)الداخلي(ا

96 / 88.5 مليميتر** 40 مليميتر** قطر الماسوره)الخارجي(م

280 / 330 مليميتر** 218 مليميتر** طول الماسورة

200 - 600 متر/دقيقه 200 - 600 متر/دقيقه سرعه اللف الميكانيكيه)القصوي(ل

320 مليميتر 200 مليميتر أقصي قطر للبوبين

3 عالي / 3 عكسي 5 عالي / 3 عكسي أبعاد اإلطار

2.2 × 1.2 × 1.8 متر 2.1 × 1.0 × 2.0 متر حجم اإلطار )طول × عرض × ارتفاع(ه

#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﮳



LOOM Controller
Microprocessor Based Control 

System is used for setting and 
adjusting of various machine & process 

parameters. The detailed information 
viz. shift wise as well as cumulative 

production, efficiency, actual running 
time with warp/weft breakages and 

weft end incidents, can be obtained for 
evaluating loom performance. 

األول في العالم  

 كفاءه لف بأقل تكلفه للفافات  
مع تبديل البوبينات ذاتياً

 أوتو روتو هو األحدث في عائله لفافات الشريط    
 إلنتاج بوبينات بجوده للبولي أوليفينات شريط/متعدد ،
 وهذه التكنولوجيا تمكن التبديل الذاتي للبوبينات  وهي
 مصصممه خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد من الشريط

بكفاءة وفعالية مع أقل تكلفه للف الخيوط﮳

 أوتو روتو
لفافات للخيوط المتعددة الشعيرات / الشريط

تبديل البوبين   

عند الطول المسبق  
السرعه الميكانيكيه للف)القصوي(ه

200 - 600 متر/دقيقه

حدود الدنير 
#2000 - 500

معدل اللف  

برمجه آلكترونيه  

 عداد الماكينه: يستخدم نظام التحكم القائم علي
 المعالجات الدقيقه لضبط وتسجيل مختلف البيانات ،

 ويمكن تخزين معلومات عن مختلف الخيوط والسرعات
وإمكانيه توافقها مع خط الخيط﮳

 إنخفاض أستهالك الهواء: نتيجه لعدم أستخدام مسدس
الشفط﮳

 بوبينه السداء المثاليه:  200مم قطر لألنوال   
 الدائريه مع 35 مم قطر داخلي . تؤدي الي وزن حوالي
5 كجم وهي مفيده للسداء وبعض التطبيقات اآلخري﮳

 بوبينة بقطر 320 مم لألنوال المفتوحة وتطبيقات أخرى
  مع قطر داخلي 82.5/90 مم، وهذا يؤدي الى وزن

بوبين تصل الى 18 كيلو غرام﮳

 مجموعه اللف تقسم اللفافات من 1إلي 4 مجموعات 
إلنتاج خيوط متنوعه وأقطار )مثال السداء واللحمه(ه﮳

 الميكنه اآللكترونيه ما بين الكامه والمغزل تؤدي إلي
إنخفاض فروق الشد علي حامل البوبينات

 تبدل ذاتي من البوبينات الكامله للماسوره ، شامله
لضم الخيط﮳

طول متساوي للخيط في جميع البوبينات﮳
المستخدم يضبط آما الطول او القطر للبوبينه﮳

تبديل ذاتي 
 من بوبينه كامله حتي الماسوره الفارغه  

أتمام التبديل تبديل ذاتي    الوصول الي الطول المسبق صينيه بعدد 2 مغزل


