passion in winding

Dok sarma ünitesi

REVO
LOW ENERGY

Yüksek kapasite sarıcı
Çap :
1‘500 mm
Ağırlık :
2‘000 kg
Willy Grob dok sarma ünitesi REVO model, özellikle seri üretim yapılan Denim,
giysi kumaşları, pamuk veya havlu kumaş ve diğer üretimlerin uygulaması için
dizayn edilmiştir.
REVO dok sarma ünitesi, sarım kalitesinden ödün vermeden olağanüstü fiyat /
performans oranı nedeniyle kendini ispatlamıştır.
En yeni tahrik teknolojisi ve kullanışlı ve kolay işletim sistemi ile donatılmış olan bu
yeni kompakt sarma ünitesi, en düşük güç tüketiminde birinci sınıf kumaş
üretimine imkan tanır.
Üniversal bir cihaz olarak oluşturulan REVO , yerleşik tüm dokuma makinelerinin
arkasına monte edilebilir, modüler yapısı sayesinde farklı ek seçeneklerine imkan
tanır.
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passion in winding

Teknik detaylar, ilave opsiyonlar:
o

Donanım
Ø

max. Sarım çapı [mm]

1500

Dokuma makinesi eni [cm]

►

Sarım hızı [metre/dakika]

P

Gücü [kW]

۞

Dokuma tezgahına bağlantı

REVO

190...230
2.0 kadar
0.18

Kumaş tansiyonu 100 N ile 800 N tercih imkanı
AS

Anti-patinaj fonksiyonu sarım esnasında

AT

Anti-çekiş fonksiyonu tezgah durduğu zaman
Acil emniyet şalteri

∑

Opsiyonlar
Dok itme – manuel | elektrikli

o

Kalite kontrol aynası (dik, eğik, ışıklı veya ışıksız)

o

‚Touch-Screen‘ dokunmatik ekran paneli

o

Dijital speed limiter ‘ AS ‘ | [‘TS’ isteğe bağlı]

o

Metre sayacı | [‘TS’ isteğe bağlı]

o

Kumaş açma sistemi

o

Kumaş selmini (alüminyum – plastik)

o
standart
O opsiyon

Açıklamalar:

- kumaş tansiyonunu serbest ayarlayabilme ► her zaman
- mutlak sabit tansiyon ► dok boştan dolana kadar değişmeyen tansiyon
- Sarım hızı 2.0 m/dakika ya kadar
- Dokuma makinesi tipinden bağımsız montaj
- Bakım gerektirmez
- Kompakt ve düzgün yapı
- Pratik kumanda kontrol sistemi
- En son teknoloji ile frekans değiştirici (converter)
Mümessillik.:
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