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Makina bilgilerinin başka bir sisteme transferi
Müşterinin istekleri doğrultusunda şardon makinalarının tüm bilgilerini 
dış bir üniteye transfer işlem sistemini eklemek mümkündür. 

Özel soğutma sistemi
Klimalarda soğuk hava dağılımı esnasında meydana 
gelen kondensasyon  ve bundan doğan  problemleri 
kesin olarak gidermek için, elektronik ünite ve 
aksamların soğutulması için alttan yukarıya doğru özel 
havalandırma sistemi. 

PİYASADAKİ EN GELİŞMİŞ 
İŞLEM VE KONTROL 

SİSTEMİNE SAHİP MAKİNA

Elektronik kontrol sistemi
Software’in geliştirilmesi ve hardware’in seçimi, Lafer İtalya grubu 
dahilindeki  “Texen Elektronik” tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Sadece PLC ile çalıştırılan başka makinalara nazaran, Lafer  İtalya 
şardon makinaları endüstriyel tip PC kompüter, renkli dokunmatik 
(touchscreen) monitör ve PLC kombinasyonundan meydana 
gelmektedir.
PLC makinanın tüm fonksiyonlarını kontrol ederken, PC makinanın 
bilgi aktarım ve transfer işlemlerini sağlamaktadır. 

• Tüm şardon ürün reçetelerini arşivlemek ve
   istendiğinde tekrardan üretime sokabilmek için büyük
   kapasiteye sahip hafıza
• Alarm durumlarında, problemlerin çözümünü sağlıyan
   100 den fazla sahifeden oluşan bilgi, öneri ve resimli
   kılavuz
• Üretim ve alarm istatistikleri
• Makinanın tüm çalışma fonksiyonlarının kontrolü

Uzmanlaşmamış operatörün bile büyük 

bir kolaylıkla kullanımını sağlayan 

sistem özelliği.



GRI228, üretimi ve kaliteyi yükseltmek için
GRI228 model şardon makinası (her biri 28 silindirli çift 
tambur), standart tip şardonlara nazaran performansı cok 
yüksek olmakla beraber şardon efekt kalitesi çok daha 
yüksektir. Bu muhteşem denge aşağıdaki faktörlerden 
meydana gelmektedir; 
- büyük çap tambur ve buna bağlı olarak, kumaşın temas 
yüzeyinin yüksek olması
- tamburların yüksek hızda dönme özelliği, ve dolaylı olarak 
şardonlama gücünün önemi (aslında bu özellikler sadece, 
küçük çaptaki tamburlu şardon makinalarında mümkündür)

Herhangi bir başka şardon makinası ile 

kıyaslanırken, Lafer  İtalya, kalite, teknoloji ve 

kullanım kolaylığı karşılaştırması yapıldığında 

her zaman kazanan, önder  bir makina olmuştur. 

FARKLI 
ŞARDON MAKİNASI

DOKUMA 
KUMAŞLARI İÇİN 

ÖNERİLER

ÖRGÜ 
KUMAŞLARI İÇİN 

ÖNERİLER

Tüm varyantlar için yüksek alternatif özelliği.
En ideal şardon efektini ve istenen üretim kapasitesini sağlamak için Lafer  
İtalya, örgü ve dokuma kumaşlarında, tek tambur veya çift tamburlu, bir 
veya birden çok, başka makinalar ile senkronize bir şekilde tandem 
çalışabilen makina alternatiflerini üretmektedir.
Seçilebilecek en uygun 20-24-28-32-36 çalışma silindir konfigürasyonundan 
oluşabilen makine tiplerinin yanı sıra, şardonlama kuvvetine bağlı olarak, 
çalışma silindirlerin çapları ve birbirlerine olan mesafelerin değişkenliğinden 
dolayı, arzu edilen kısa veya uzun şardon efektini elde etmek mümkündür.

ÖNERİ 2

Açık en veya tüp örgü kumaşlar için GRI228-2400 Şardon 
makinası. Kumaş açıcıları ve kumaşın iki yönünüde 
şardonlamak için kumaş ters çevirme sistemi.
Kumaş önceden iyi hazırlanmış olduğu taktirde özel bir 
donanım ile, sadece 1 pasaj ile 50 m/dak hız ile tüp veya 
açık ende felpa / polar tip kumaş şardonlamak mümkündür. 

Kumaş gergi kontrol sistemi
Üst tambur ile alt tambur arasındaki kumaş gerginliğini 
pnömatik olarak kontrol ve modüle eden balerin sistemi. Örgü 
kumaşlarında gerginliği ve katlanmayı önlemek için giriş ve 
çıkış ünitelerinde load-cell sistemi.

Tambur hareket yönü
Her iki tamburun dönüş hareket yönleri, kumaş yönü veya 
tersine olmak üzere ayarlanabilme özelliği makinada seri 
üretim olmakla beraber şardon efektinin değişkenliğini ve 
esnekliliğini sağlamaktadır.

Şardon silindirlerinin temizleme firçaları
Lafer  İtalya şardon makinalarında ciddi problemlerden kaçınmak, makinanın 
performans ve ayrıca güvenilirliğini sağlamak için silindirler temizleme 
aşamasında yüksek teknolojiye sahip bir sistem ile kontrol edilmektedirler. 
Bu sistem yüksek hassasiyete sahip sensörler vasıtasıyla kompüter ile 
haberleşerek fırçaların senkronizasyonunu kontrol etmektedir. Fırçaların içine 
kumaş girdiğinde veya fırçaların minimum  bir ayarsızlığında  makina otomatik 
olarak durmakta ve bir alarm ile ikaz vermektedir. Tekrar ayarlama operasyonu 
çok kolay ve çok hızlıdır. Aynı zamanda temizleme fırça tellerinin şardon 
telleri ile olan mesafe ayarının yapılması da çok kolaydır. Ufak bir ayarsızlığın 
bile şardon tellerini zedelemeye yeterli olduğunu unutmamak gerekir.  

ÖNERİ 1

Çift tamburlu herbiri 28 adet silindirli 3 adet  GRI228 şardon 
makinası + 1 adet şardon/ traş kombinasyonlu Lafer  İtalya patentli 
GLC128 tip makina + 1 adet çift kesim üniteli  CMI200 tipi traş 
makinası.

ÖNERİ 2

Çift tamburlu herbiri 28 adet silindirli 2 adet  GRI228 
şardon makinası + 1 adet çift kesim üniteli  CMI200 tipi 
traş makinası.

ÖNERİ 1

a: Şardon hattı (4XGRI124) felpa / polar için

b: Tarama makinası GRI124-4T
Ayırma silindirleri vasıtasıyla kumaşın tambur üzerindeki temasını 
ayarlayarak tarama efektini değiştirmektedir, bu operasyon traş 
işleminden evvel tavsiye edilen ideal bir sistemdir. Tamburun tüm 
çevresi kullanıldığı taktirde normal bir şardon makinası gibi 
çalışmaktadır.

Lafer İtalya nın, doğal veya sentetik örgü 

kumaşları için sizlere önerebileceği bir çok 

alternatiften bazıları :

Elyaf tipine bağlı olarak (sentetik veya doğal) 

ve son kullanım alanına göre, sonsuz 

kombinasyonlarda makina üretim hatları 

mevcuttur : giyim için dar enlerde ve ev 

tekstili için geniş enlerde olmak üzere. 

ÖNERİ 1

ÖNERİ 2

Öneri 1a: Sardon hattı (4XGRI124) felpa / polar için

Öneri 1b: Tarama makinası GRI124-4T Öneri 2: Açık en veya tüp örgü kumaşlar için
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