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Çıkrık cihazı özellikle iplik boyahanelerinin kalite kontrol laboratuarlarında kullanılmaktadır. Boyama ve diğer testler 
için önceden belirlenmiş uzunlukta ve dönüş sayısında iplik çileleri oluşturmak için kullanılır. Dakikada 130 tur 
atabilen çıkrık 1 tur / 1 m çap olarak standartlaş rılmış r. Maximum 9999 tur sayısı set edilebilen sayıcı tur sonunda 
otomatik olarak frenli bir şekilde durarak fazla tur sayımına engel olur. İstenildiğinde manuel olarak da tur sayımı 
yapılabilir ve sayıcı ekranından tur sayısı takip edilebilir. Aynı anda 10 ayrı bobinden çile oluşturabilen cihaz tezgah 
üstü kullanımıyla kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.

The yarn winder device is used in quality control laboratories of the paint shop. Dyeing and other tests in a predeter-
mined length and number of turns is used to create the yarn hanks. 130 round per minute at which the �rst round of 
the winder / 1 m diameter has been standardized. 9999 Maximum number of rounds that can be set at the end of lap 
counter stops automa cally prevents count laps. Coun ng can be done manually tour.
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Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı 
saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.
Product images and specificaons of the copyrighted reserved

Kurulu Toplam Güç
Total Power

 Kontrol Sistemi Mikroişlemci Sayıcı
Control system Mıcroprocessor Counter

70 W

Motor ve Dönüş Hızı
40 W Redüktörlü DC , 130 rpm 

Motor and Return Speed
Besleme Gerilimi

220 V / 50 Hz
Voltage

Aksesuar / Accessory
İplik Bobin Standı

Stand yarn package

30

800 x 650 x 700

 Kg

Dış Yüzey Yapısı
External Surface Structure
Dış Ölçüler (ExDxY) mm
External Dimensions (WxDxH) 
Ambalajsız Ağırlık
Unpacked Weight

Elektrosta k toz boyalı DKP Çelik Sac / Electrosta c  painted DKP Steel Sheet

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
MODELLER / MODELS F 500 CK


