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Yüksek performanslı
ekonomik

Yüksek iplik kalitesi için 
benzersiz çalışma prensibi
İlk aşamada, beslenen elyaf  tutamları optimum şekilde 
ayarlanmış elek yüzeyine çarpar. Tozu alınacak ilk tutamlar 
üst kapakta eşit şekilde dağıtılır. Ardından çi� kanca, malze-
meyi alır ve temizleme ızgarasının üzerinden zedelemeden 
beş defa geçirir. İkinci toz alma aşamasında toz partikülleri, 
B 15'e entegre edilmiş elek yüzeyinden dışarı kaçar. Bu 
sayede en ince tohum kabuğu parçacıkları ve toz mekanik 
olarak uzaklaştırılır.
Bu çalışma prensibi, özellikle open end iplikhanelerinde 
mükemmel üretim sonuçları ve yüksek iplik kalitesi sağlar.

Izgara çubuklarının optimum kesiti, ideal mal-
zeme yönlendirmesi ve geniş toz alma yüzeyi, 
saatte 2400 kilograma kadar malzemenin güve-
nilir şekilde temizlenmesini sağlar. Malzemenin 
kıstırılmadan aktarılması elyafı korur ve ham 
madde kullanımını optimize eder.

Temizleme, hava akımından etkilenmez ve te-
mizleme verimliliği %90'a kadar yükselir. Çıka-
rılan çepel telef odasına düşer ve hava kilitli bir 
silindir tarafından telef uzaklaştırma sistemine 
aktarılır. Telef çıkarma işlemi aralıklıdır. Telef çı-
karmanın sürekli olmaması sayesinde bu çözüm 
daha az enerji gerektirir.

Etkin ve zedelemeden ön temizleme 
2400 kg/sa hat üretimi i̇çin gelişmiş temizleme prensibi
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Her harman hallaç hattı için ideal 
bir çözüm
Kompakt tasarımı sayesinde B 15, mevcut harman hallaç hat-
larına ve diğer üretici firmaların sistemlerine kolayca entegre 
edilebilir. Aynı zamanda mevcut kurulumların temizleme 
performansını da iyileştirir.

Ham maddeye göre otomatik ayar 
VARIOset ile tek harmanlı ve çok harmanlıi i̇şletim 
i̇çin ekonomik hat yönetimi

VARIOset ile optimum ayarlama
Temizleme yoğunluğu ve bağıl telef miktarı için ayar değer-
leri, makina işletim biriminde girilir. VARIOset fonksiyonu, 
B 15'in elyaf özelliklerine ve içerdiği çepel miktarına göre 
otomatik ve hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Bu 
sayede temizleme işlemi optimize edilir ve ham maddeden 
maksimum elyaf verimi elde edilir.

UNI�oc A 12 farklı harmanları işlerken, UNIclean B 15'in ayarları belirli malzemeye göre otomatik olarak ayarlanır. 
Üç farklı harman işlenebilir.

İki harmanlı işletimde UNIclean B 15'li VARIOline
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