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SRM 555 TT Serisi
Tam Otomatik Döner Kafalı Kumaş Serim Makinası
Fully Automatic Turn Table Fabric Spreading Machine

Özellikler
• Takım elbise üreticileri için tasarlanmıştır
• Otomatik döner kafa ile kapaklı (yüz yüze) serim özelliği
• Hassas sensör vasıtasıyla, pastalın ucunu, pastal katları arasında otomatik olarak 
aynı hizada serme özelliği (kumaş tasarrufu)
• Dil seçimi; Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir.
• Programına girilerek tamamen otomatik serim yapma özelliği
• Boş dönüşlerde zaman kazandıran farklı hız seçenekleri girme olanağı 
• Tek yön serim özelliği
• Operatör koltuğu ile maksimum çalışma konforu
• Ayrıcalıklı emniyet sensörleri ile gerçek anlamda güvenli çalışma imkanı
• Dokunmatik ekran ile kolay kullanım özelliği
• Opsiyon olarak uzaktan erişim özelliği
• Otomatik kumaş açma ve toplama
• Kumaşın geri sarımı sırasında otomatik senkronizasyon
• Hatalı kumaşı kesip çıkarma 
• Tansiyonsuz serim için servo motor tahrikli
• Kumaş geçirilmesi esnasında otomatik ortalama
• Ayarlanabilir kenar kontrol ünitesi
• Kumaş sonunda otomatik stop yapabilme özelliği 
• Kesim yüksekliğinin otomatik olarak ayarlanması
• Programlanabilir sürüş parametreleri
• Kumanda kolu, elle hız ayarlanması

Specification
• Designed for suits manifacturers
• Via automatic turn table, ability to spread the fabric in pair
• Via intensive sensor, the ability to spread the beginning of the fabric in each ply in 
the some line automatic.(gain fabric)
• Preferable language; Turkish or English
• Ability to interfere with software, in order to spread at fully automatic mode
• Ability to enter different speed choices, in order to save time during idle turns 
• One way spreading features
• Maximum operation comfort, by means its operator’s seat
• True - sense safe operation, ensured by privileged safety sensors
• User friendly Touch Screen panel
• Remote connection (option)
• Automatic fabric re and off loading
• During the reloading automatic syncronisation
• Cut the defect fabric 
• Servo motor driven for tension free spreading
• During loading the fabric automatic center
• Adjustable fabric edge control
• Automatic stop at the end of fabric 
• Automatic adjustable of the height of oneway cut device
• Programmable driven parameters
• Manuel speed adjustment via operator control device

TEKNİK BİLGİLERTECHNICAL SPECIFICATION
Çalışma Eni 180 cm (müşteri talebine göre değişir)
Maksimum Top Çapı 50 cm
Maks. Top Kumaş Ağırlığı 100 kg (isteğe göre arttırılır)
Maksimum Serim Hızı 120 m/dak.
Maksimum Serim Yüksekliği 18 cm
Güç Kaynağı 380 V, 50 Hz, 3 kW

Available Operation Widths 180 cm (different widths on request)
Maximum Roll Diameter 50 cm
Maximum Fabric Roll Weight 100 kg
Maximum Spreading Speed 120 m/min.
Maximum Spreading Height 18 cm
Power Source 380 V. 50 Hz, 3 kW


