
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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ممتاز لتطبيقات الشد العالي

سريع األستجابه لـ حركه السوق

لفافات اوتوماتيك

تصميم مريح للجهد

 خط غزل وسحب ولف
الخيوط متعددة الشعيرات

مجموعة الـ لوفيل

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

 خط غزل وسحب ولف
الخيوط متعددة الشعيرات

مجموعة الـ لوفيل

lofil 80/8 HT lofil 40/4 HT HT بيبي لوفيل

600 الي 4800 600 الي 4800 600 الي 2400 نطاق الدنير

حتي 10 حتي 10 حتي 10 دنير لكل شعره

144 / 120 / 98 144 / 120 / 98 144 / 120 / 98 عدد الشعيرات

50 مم 40 مم 30 مم قطر الفتيل (الحلزون)

00:01:30 00:01:28 00:01:28 نسبه الفتيل طول / قطر

80 كجم/ساعه 40 كجم/ساعه 20 كجم/ساعه طاقه المنصهر (قصوي)

8 4 2 عدد المغازل

عبر- تيار الهواء البارد عبر- تيار الهواء البارد عبر- تيار الهواء البارد جو التبريد

بخاخ مزدوج بخاخ مزدوج بخاخ مزدوج وحدة التزييت- نوع التطبيق

5 x 2 5 5 عدد الدرافيل- سحب

60 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية 60 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية 60 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية الدرفيل - حدود الحراره

2x2 2 مجموعه من 2 x 2 2 عدد وحدات التبنيط

4x2 (اوتوماتيك) 4 (اوتوماتيك) 2 (اوتوماتيك) عدد رؤوس اللف

1500 متر/ دقيقه 1500 متر/ دقيقه 1200 متر/ دقيقه سرعه اللف الميكانيكيه (قصوي)

140 كيلو وات 75 كيلو وات 45 كيلو وات الطاقه المركبه

48 كيلو وات 24 كيلو وات 12 كيلو وات الطاقه المستهلكه (متوسط)

4.6 × 6.0 × 5.6 متر 4.5 × 3.6 × 5.6 متر 3.4 × 2.0 × 4.5 متر أبعاد الماكينه (طول × عرض × ارتفاع)

*تعتمد علي الدنير وبيانات التشغيل﮳
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﮳

وللتفاصيل أرجع إلي عرض األسعار﮳



 مصممه لقوه الشد العاليه والمتوسطه
للخيوط لمختلف التطبيقات

 ماكينات اللوفيل لغزل وسحب ولف خيوط البولي
 بروبولين متعدده الشعيرات مصممه لتكون محكمه

ومرنه لتقابل رغبات السوق وتطبيقاته﮳

 تطبيقات الخيوط تشمل خيوط الحياكه لألكياس
 المنسوجه والجامبو والشرائط والدوباره والعقاده

 والحبال وكذلك التطبيقات الفنيه والفالتر والمنسوجات
النهائيه وغيرها﮳

 خط غزل وسحب ولف
الخيوط متعددة الشعيرات

مجموعة الـ لوفيل

طلمبه المنصهر
 منصهر متجانس: تضمن طلمبه المنصهر عند الدفع
 المنتظم التجانس للسائل المنصهر ، الرأس المصمم

 للتسخين الكهربي يكون دائماً مضبوطه وتقلل فقد
الطاقه﮳

الباثق
 عمليه خاليه من المشاكل: خاصه تصميم الفتيل للباثق
 من الجيل الجديد المتجانس وأقسام الخلط لتحقيق أجود
 منصهر من العديد من أنواع البوليمرات بولي بروبلين

 وذلك لضمان الجوده علي المدي الطويل من خالل عمل
خالي من المشاحنه﮳

الدرافيل
 تحكم لكل درفيل :  تتكون مرحله السحب من 5 درافيل
 مسخنه ، السرعه ودرجه الحراره يمكن التحكم بها لكل

درفيل علي حده﮳

نظام التبريد
 تيار هواء متعادل : يمر من خالل غرفه التبريد بدون
 حدوث إضطرابات هوائيه ، نظام التبريد يمكن تنظيفه
 بسهوله وإمكانيه التحكم في سرعه الهواء عن طريق

األنفرتر﮳

PLC نظام التحكم المركزي
 سهوله األدارة: نظام التحكم باستخدام الـ   PLC المتقدم

 ييسر من خالل الشاشه التي تعمل باللمس ، لعمليات
 التشغيل واألداره ومراجعه البيانات واألعطال والرسائل

 مع تحديد مستويات األستخدام عن طريق إدخال رقم
 سري لكل مستوي أداري او فني ويمكن توصيله عن

طريق طابعة خارجيه﮳

مجموعة الغزل
 خيوط الغزل الملونه : تضمن مجموعة الغزل إنتاج

 خيوط ملونه بطريقه سهله وتخرج الخيوط من المغازل
 لتبرد من خالل غرفه التبريد المصممه لمرور تيار

الهواء بمعدالت متغيره﮳

اللفافه
 تبديل ذاتي: اللفافات المرحليه الدقيقه تعمل بدون أزعاج
 وتعطي الجوده للبوبينات بدون تقطيع عند األستعمال في

المراحل المتالحقه وتوفير الجهد البشري﮳
 التشغيل مع التحكم في السرعات بالزياده / النقصان

متوفر﮳

تزييت الغزل
 يضمن نظام التزييت اآلحادي التوزيع المتساوي علي

كل الشعيرات بمساعده طلمبه ترسيه دقيقه﮳

معدات أضافيه

صبغات/أضافة وحده التخزين

معدات تنظيف المغازل

مغازل ألشكال الشعيرات المختلفه

lofil 80/8 HTlofil 40/4 HTbaby lofil HT

#تعتمد علي موديل الـ لوفيل

طاقه المنصهر (قصوي)
 حتي 80 كجم/ ساعه#

سرعه اللف الميكانيكيه (قصوي)
 حتي 1500 متر/ دقيقه#

دنير لكل شعيره

حتي 10
حدود الدنير

 حتي #4800


