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SRM355 SXL Series / Serisi
Fully Automatic Fabric Spreading Machine
Tam Otomatik Kumaş Serim Makinesi
Specifications
• Preferable language; Turkish or English
• Assembled for spreading the heavy type weaving fabric
• Remote connection (option)
• Via intensive sensor, the ability to spread the beginning of the fabric in each
ply in the some line automatic (gain fabric)
• Ability to interfere with the software and spread at fully automatic mode
• Auto-stop feature when the roll runs out or pre-recorded number of folds
is achieved
• Ability to unroll or rewind (for roll fed fabrics)
• Ability to enter different speed choices, in order to save time during idle turns
• One way or zig-zag spreading features (zig-zag is optional)
• Spreader system which ascends automatically, in accordance with spreading height
• Backwards opening cradle and loading extension, enabling easy fabric loading
• Maximum operation comfort, by means of its operator carrier platform
• True-sense safe operation, ensured by privileged safety sensors
• User friendly touch screen panel

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TEKNİK BİLGİLER

Available Operation Widths

180 cm (different widths on request)

Çalışma Eni

180 cm (müşteri talebine göre değişir)

Maximum Roll Diameter

90 cm

Maksimum Top Çapı

90 cm

Maximum Fabric Roll Weight

350 kg

Maks. Top Kumaş Ağırlığı

350 kg

Maximum Spreading Speed

125 m/min.

Maksimum Serim Hızı

125 m/dak.

Maximum Spreading Height

18 cm

Maksimum Serim Yüksekliği

18 cm

Air Pressure

6 Bar

Hava Basıncı

6 Bar

Power Source

380 V. 50 Hz, 3 kW

Güç Kaynağı

380 V, 50 Hz, 3 kW

Özellikler
• Dil seçimi; Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir
• Ağır ve top çapı yüksek dokuma kumaşların serimi için dizayn edilmiştir
• Opsiyon olarak uzaktan erişim özelliği
• Hassas sensör vasıtasıyla, pastalın ucunu, pastal katları arasında
otomatik olarak aynı hizada serme özelliği (kumaş tasarrufu)
• Programına girilerek tamamen otomatik serim yapma özelliği
• Kumaş bittiğinde veya istenilen kat sayısına gelindiğinde otomatik olarak
durma imkanı
• Rulo kumaşlarda boşaltma ve geriye sarma niteliği
• Boş dönüşlerde zaman kazandıran farklı hız seçenekleri girme olanağı
• Tek yön veya zig zag serim özelliği (zig zag opsiyonel)
• Serim yüksekliğine göre otomatik olarak yükselen serim sistemine sahip
olma imkanı
• Kumaş yüklemesinde kolaylık sağlayan geriye açılır sepet ve yükleme
uzantısı olanağı
• Operatör koltuğu ile maksimum çalışma konforu
• Ayrıcalıklı emniyet sensörleri ile gerçek anlamda güvenli çalışma imkanı
• Dokunmatik ekran ile kolay kullanım özelliği

