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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Konsepti
Mikroprosesör kumandalı tam otomatik kart sarım
makinemiz elastik ve elastik olmayan malzemeler
için kullanılmaktadır. Sarım objesi – sarım kartı –
kartondan olabileceği gibi, plastikten de imal edilmiş
olabilir. Ürün detaylarına ilişkin gerekli verinin nere-
deyse tamamını kullanıcı panosunda tanımlayabilir
ve daha sonra tekrar kullanmak üzere veri tabanına
kaydını yapabilirsiniz. 
Bu özelliği sayesinde makinemiz daha kısa sürel-
erde yeni ürüne ayarlanabildiği gibi, ufak çaplı sarım
siparişlerinde de son derece verimli olmaktadır.

Ürün ve Kart Ebatları

a = Sarım çapı 60 – 180 mm
h = Kart eni 60 – 180 mm

L1 = Kart uzunluğu 18 – 120 mm
L2 = Sarım eni

Selofanlı  18 – 50 mm
Selofansız 18 – 100 mm

b = Bant eni  3 – 24 mm
Asgari etiket ebatları

Selefonlı 20 x 30 mm
Selefonsız 8 x 30 mm

Sicimler Ø 1- 4 mm
Özel ebatlar için lütfen bize danışınız

Avantajlar
– Az yer kaplayan, kolay kullanımlı ve az bakım 

gerektiren konstrüksiyon
– SPS Kumanda sistemi kullanıldığından, zaman-

lama ve kısa hareket mesafesi sayesinde yüksek 
performans

– Büyük kullanım rahatlığı, bant eni değişiklikleri-
ne, şekil ve sarım uzunluğu değişikliklerinde  ge-
rekli ayarların ve düzenlemelerin kolayca yapıla-
bilmesi

– MÜDATA®Kumandası sayesinde ürün parame-
trelerini direkt olarak programlayabilir ve ileriki 
kullanımlar için veri şeklinde saklayabilirsiniz

– Azami 100 adet ürün için gerekli verileri saklaya-
bilirsiniz

– Sipariş kapsamı, ürün üretim bilgisi ve sarım de-
vri göstergesi

Opsiyonlar
– Buruşuklukları açma ve ön besleme tertibatı
– Tahrikli mal sarım kılavuzu
– Yanaklı sarım kılavuzu
– Ürün değişimi için magazin
– Selofan kaplama tertibatı
– Ayıklama tertibatı

Teknik Veriler
%100 Verimlilik ile Üretim
Misal : 3m bant uzunluğu ile saatte 660 kart 
(selofansız)
Elektrik Verileri
Elektrik sarfiyatı 2,0 kW
Elektrik şebekesi 3 x 400 V – 50/60 Hz
Basınçlı hava 6 bar, yaklaşık olarak 80 l/dak.

Sarfiyat

Ebatlar
Genişlik selofan tertibatı ile birlikte 2000 mm

selefan tertibatı olmaksızın 1700 mm
Derinlik 1250 mm
Yükseklik 2000 mm


