
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 عمل عاليه

أفل أستهالك للطاقه

أقل أختالف في الدنير

 أقل تكلفه صيانه

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

خطوط بثق الشريط
سلسله اللوركس/سلسله الديوتك

خطوط بثق الشريط
سلسله اللوركس/سلسله الديوتك

سلسله اللوركس

E105B E105U E90H E90B E90U E75H E75B

105 105 90 90 90 75 75 قطر الحلزون (القصوي)

450 400 - 350 275 - 260 طاقة المنصهر - PP (كجم / ساعه) (القصوي)

- 350 300 - 260 210 - طاقة المنصهر - HDPE (كجم / ساعه) (القصوي)

E150B E135B E120H E120B E120U E105H

150 135 120 120 120 105 قطر الحلزون (مم)

900 750 - 600 540 - طاقة المنصهر - PP (كجم / ساعه) (القصوي)

500 - 460 400 طاقة المنصهر - HDPE (كجم / ساعه) (القصوي)

2000 / 1600 / 1400 / 1000 / 800 العرض الفعلي (مم) (القصوي) 

2 / 3 درافيل وحدة القبض

6 / 6 درافيل وحدة الشد والتليين

الموديالت العاديه حتي 350 متر/دقيقه  الموديالت السريعه حتي 450 متر/دقيقه  خط السرعه الميكانيكيه (القصوي)

سلسله الديوتك

E150B E135B E120B E105B

150 135 120 105 قطر الحلزون (القصوي)

900 750 600 450 طاقة المنصهر - PP (كجم / ساعه) (القصوي)

2000 / 1600 / 1400 1600 / 1400 1400 / 1000 1400 / 1000 العرض الفعلي (مم) (القصوي) 

3 درافيل 3 درافيل 3 درافيل 3 درافيل وحدة القبض

3 درافيل 3 درافيل 3 درافيل 3 درافيل وحدة شد متوسطه

6 درافيل 6 درافيل 6 درافيل 6 درافيل وحدة الشد والتليين

600 / 500 600 / 500 600 / 500 600 / 500 خط السرعه الميكانيكيه (القصوي)

جميع الماكينات يوجد بها مغير شاشه اتوماتيكي ونصف اوتوماتيكي ،6 محطات قص وفرن 6 أمتار وفقا للمعاير﮳
تغيير المواصفات تكون بدون إخطار مسبق نتيجه للتطوير المستمر . وهذه التفاصيل تكون توضيحيه وليست ملزمه﮳

القيم المتطرفة اليمكن تحقيقها في وقت واحد . الصورة قد تظهر بعض المعدات اإلضافية ولكنها ليست جزء من التوريد األساسي﮳
للتفاصيل أرجع إلي عرض األسعار﮳

مواصفات الماكينات يمكن تفصيلها لتطبيقات محدده﮳



 مصممه لبثق مدي واسع
من مواصفات الخيط

 خطوط الخيط مناسبة لتشغيل البولي بروبلين والبولي
 إيثلين لتطبيقات واسعه ومتعدده مثل النسيج والتريكو

 والجواني وأكياس الجامبو وظهر السجاد والترامبولين
 وأقمشة اللف والحبال والمجدول وأكثر من ذلك﮳

سلسله اللوركس

 سلسله اللوركس من خطوط إنتاج الخيط تعتمد علي الطريقة التقليديه
 للسحب علي مرحله واحدة وهي تخدم صناعة الرافيا علي مدي العقود

 الثالثه الماضيه وقد أحدثت عالمة مميزة في الكفاءة﮳

سلسله الديوتيك

 لوهيا كورب أحدثت طفرة في تكنولوجيا الرافيا بإستخدام السحب علي
 مرحلتين حيث يسحب الخيط أوالً قبل الفرن كمرحلة أولي ويتم الثاني
 والنهائي بعد دخول الفرن الساخن والتي آدت الي زيادة سرعة العملية
 وتحسين في آي وجميع المعامالت مثل سرعة اإلنتاج ، الكفاءة ، ثبات

العملية و تحسين خواص الخيط﮳

خطوط بثق الشريط
سلسله اللوركس/سلسله الديوتك

قياس تلقائي للدايمضخه الخامه المنصهره
عرض الشغل

حتي 2000 مم
سرعه الخط

حتي 600 متر/ دقيقه

طاقة المنصهر
PP بولي بروبلين

حتي 900 كجم / ساعه 

نظام PLC مركزي نظام قياس سمك الفيلم

معدات إضافيه

وحدة خلط  وتغذية إضافيه

مضخة الخامه المنصهرة

قياس تلقائي للداي

نظام قياس سمك الفيلم

وحدة البرم

أضافه وحدة شد

نظام PLC مركزي

 ملحوظه: جميع الخيارات ليست متوفره في جميع موديالت خطوط
شد الخيط

*أساسي في سلسلة الديوتيك


