Yüksek Performanslı Harnişler

Yüksek hızlarda çalışan harnişli makineler için

Harnişler
Yüksek verimlilik
Yüksek performanslı harnişlerimiz çok düşük sürtünme ile çok yüksek devirlerde çalışmanıza olanak
sağlamaktadır: iğneli dokuma tezgahlarında dakikada 1500 atkı, havajet dokuma tezgahlarında dak.
1150 atkı ve rapierli dokuma tezgahlarında dak. 800
atkı.
Yukarıda belirtilen yüksek hızlarda çalışılacak ise,
kaliteli hammadde ve hassas bir dizayn
kaçınılmazdır.
Elden geçirilmiş dizaynı (patentli) ve kullanılan son
derece dayanıklı ve kaliteli yapı malzemeleri
sayesinde bu harnişler dokuma tezgahınızın etkisini
ve verimliliğini arttırmaktadır.
Dikkate değer özellikleri
– Her bir elemanın arasında mümkün olan en ufak
bağlantı noktaları (iplikler, gücüler, ürünü aşağı
çeken elemanlar) sayesinde daha az sürtünme
oluşmakta ve bu da daha az sarsıntıya sebebiyet
vermektedir.
– Bu bağlantı noktalarının mükemmel şekli
harnişinizin ömrünü uzatmaktadır.

Deltabağlantıları:yeniden açılabilir, patentli plastik bağlantılar
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Bileşenler ve Modelleri
Pratikte denenmiş malzemeler kullanıldığından
yıpranma payı en aza indirgenmiştir. Özenle imal
edilen bileşenler, açılan delikler ve hazırlanan
bağlantılar sayesinde yoğun kullanımlarda dahi
uzun ömürlüğü sağlanmıştır.
– Harniş tahtası
Mükemmel delik çaplarına ve dizilime sahiptir ve
özel malzemeden üretilmiştir
– Harniş ipleri
Dayanıklı ve kopmaya karşı güçlendirilmiş özel
polyester, anti statik özelliğe sahip
– Deltabağlantıları:
yeniden açılabilir, patentli plastik bağlantılar
– Küçültülmüş plastik bağlantı tüpleri
Kolay degistirilebilir özel konik uçlara sahip olan
büzülmüs hortum baglantilari ipliklerin birbirlerine dolanmalarini önlemektedir. Yeni gücü uçlari
sayesinde harnis iplikleri ve gücüler arasinda
mümkün olan en ince baglanti saglanmistir.
Ürün aşağı çekme
– Çelik yaylarSarsıntıları emen özel çubuk ile
donatılmış paslanmaz yüksek kaliteli çelik yay
– Emici yaylar (JES sistem)
– LikraUzun ömürlü, sürekliliği sağlayan hareketlilik

Her tür makine için yedek harniş üretimimiz mevcuttur. Müller makineleriniz için yedek harniş
siparişlerinizi makine seri numaranızı belirterek
kolaylıkla verebilirsiniz.

Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.
Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı,
sözleşmeye baglantılı degildir.
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