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It makes a difference 

 
OM 400-700-1000 TYM TELA YAPIŞTIRMA MAKİNESİ 
 

 
 Doğal ahşap kaplamalar için tela yapıştırma makinesi: 

 Doğal ahşap kaplamaların PVAC tutkal kullanarak tela yapıştırılması. 

 İstenildiği takdirde Slot kafa kullanılarak PUR tutkalla da uygulama yapan sistem 
kurulabilir. 

 Yüksek performanslı  tela yapıştırma makinesidir 400 mm, 700mm ve 1000 mm 
levha genişliğinde çalışma tipleri vardır. Opsiyonel olarak rulo besleme ve sarma 
istasyonları mevcuttur. 

 Yüksek verimlilikte uçurma ve kurutma tüneli vardır. Otomatik olarak besleme 
hızına bağlı olarak IR yoğunluğunu arttırır veya azaltır. 40 m/dakikaya kadar hıza 
sorunsuz olarak ulaşabilir.  

 PVAC  tutkalındaki suyun büyük miktarı buharlaştırıldıktan sonra ısıtmalı 
laminasyon bölgesinde kaplama ve telayı bir birine yüksek basınç altında presler. 
Tela rulo beslemesinin  otomatik  çapa bağlı fren gücü kontrolü  ürün gerilimini 
sabit tutar. Tutkalla temasta olan bütün aksamlar yüksek kaliteli paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir.  

 Tüm elektrik aksamı özellikle kullanıcı dostudur.  

 Özellikleri: 

 Yüksek üretim hızı vardır. 

 Frekans kontrollü çekiciler vardır. 

 Kauçuk kaplamalı tutkal uygulama merdaneleri ve paslanmaz çelik dozajlama 
merdaneleri vardır. 

 Dozajlama merkezi olarak ayarlanabilir ve dijital bir panelden kontrol edilebilir.  

 Bir grup ayarlanabilir IR modülü içeren efektif bir kurutma  tüneli vardır. 

 Otomatik gerilim kontrollü folyo rulosu açma istasyonu mevcuttur. 

 Isıtmalı çelik baskı merdaneleri içeren laminasyon bölümü vardır. 

 Sarma istasyonu vardır. 

 Teleskobik anahtar(düğme) kabini mevcuttur.  
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Teknik Özellikleri : 

 

 Minimum genişlik 400mm . 

 Maximum  genişlik 1000mm dir. 

 Makine hızı 5-40 m/dakika, 

 Max gerçek çap 700mm dir, 

 GGiirriişş  vvee  ççııkkıışşttaa  33000000mmmm  uuzzuunnlluukkttaa  kkoonnvveeyyöörr  ssiisstteemmii  22  aaddeett  ,,   

 IIRR  EElleekkttrriikk  ggüüccüü  1111KKww,, 

 EElleekkttrriikk  ssiisstteemmii;;440000  VV  AACC,,33~~,,5500  HHzz,, 

 EElleekkttrriikk  GGüüccüü;;4455  KKww,, 

 HHaavvaa  BBaassıınnccıı  ;;  66  BBaarr,, 

 MMaakkiinnee  bbooyyuu  ;;  88..550000mmmm--99..000000mmmm,, 

 MMaakkiinnee  yyüükksseekklliiğğii  ;;  11..556600mmmm,, 

 MMaakkiinnee  AAğğıırrllıığğıı  ;;      22557755kkgg..  
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