
Professional Carpet Spin 
And Dryer

Halı Sıkma ve 
Kurulama Makinaları

S serisi

Halı sıkma makinası, halı kurutma makinası yada santri-
füj olarak bilinen Halı sıkma ve kurutma  makinaları halı 

yıkama firmalarının olmazsa olmaz makinalarındandır.
Halı yıkama işlemi sonrasına rulo şeklinde dürülmüş olan 
halılar makine içerisine yerleştirilir. İstenilen zaman aralı-

ğı ayarlandıktan sonra makine çalıştırılır .Ortalama 2-3 
dakika süren sıkma işleminden sonra makine üzerinde 
bulunan zaman rölesi sayesinde otomatik olarak stop 

eder Sıkma işlemi sonucunda halılarda %98 e varan 
kuruluk sağlanmış olur.

Ardışık delik sistemine sahip olan paslanmaz iç tam-
burda yüksek devirde dönerek kurutulan halılarda su izi 
kalmaz, tek yöne doğru yüksek devirle dönen halı sıkma 
makinesi aynı zamanda halı tüylerini de ayrı yöne doğru 

taramış olur. Kullanılan yüksek kalite Avrupa Menşeili 
rulmanları. Güçlü ve yüksek devirli motorları, Firmamıza 
özel döküm yataklama  sistemi, Doğru ve standartların 

da üzerinde kullanılan malzeme kalitesi, eşsiz  mer-
kezleme sistemi, zaman ayarlı kontrol panosu ile Halı 

sıkma makinelerimiz sınıfının en verimli, en sessiz ve en 
titreşimsiz makinelerinin başında gelmektedir.

Carpet spinning and drying machines are known to 
be the indispensable machines of carpet washing 
companies.
After the carpet washing process, the carpets that have 
been rolled and  placed in the machine. After setting 
the desired time interval, the machine will be started. 
Prosses will automatically stop due to the time relay on 
the machine after 2-3 minutes of squeezing. As a result 
of the squeezing process, 98% dryness is achieved.
The rustproof inner drum, which has a consecutive hole 
system, does not have a water mark on the surface 
when it is dried by turning at high speed, while the 
carpet spinning machine rotating at a high speed in one 
direction scans carpet hair in the same direction at the 
same time. Used high quality European roller bearings. 
Our carpet-spin and dry machines are among the most 
productive, quietest and most vibration-free machines 
in the class with their powerful and high speed motors, 
special cast iron tilting system, accurate and standard 
material quality, unique centering system and time 
control panel.



VOLTAJ / Voltage

MOTOR GÜCÜ

İÇ TAMBUR BOYU

İÇ TAMBUR ÇAPI

TAMBUR DEVRİ

AYAK SİSTEMİ

BOYUTLAR ( E-B-Y )

AĞIRLIK

220/380

5,5 Hp

2300 mm.

320 mm.

1100 d/dk.

Tekerlekli

100x100x270 cm.

270 Kg.

220/380

4 Hp

1200 mm.

320 mm.

1000 d/dk.

Tekerlekli

100x100x160 cm.

150 Kg.

380

7,5 Hp

2700 mm.

400 mm.

1700 d/dk.

Körüklü

120x120x1330 cm.

850 Kg.

380

5,5 Hp

2700 mm.

380 mm.

1000 d/dk.

Tekerlekli

110x110x320cm.

320 Kg.

380

7,5 Hp

2700 mm.

400 mm. 

1200 d/dk.

Tekerlekli

120x110x330 cm.

400 Kg.

380

7,5 Hp

2700 mm.

400 mm. 

1300 d/dk.

Körüklü

120x120x330 cm.

460 Kg.

380

10 Hp

3200 m

400 mm. 

1100 d/dk.

Tekerlekli

120x120x370 cm.

510 Kg

380

10 Hp

3200 m

400 mm. 

1200 d/dk.

Körüklü

120x120x370 cm.

580 Kg.

380

10 Hp

4000 m

400 mm. 

1000 d/dk.

Tekerlekli

120x120x450 cm.

630 Kg.

380

10 Hp

4000 m

400 mm. 

1000 d/dk.

Körüklü

120x120x450 cm.

730 Kg.

380

15 Hp

4500 m

500 mm.

1000 d/dk.

Tekerlekli

140x140x480 cm.

900 Kg.

380

15 Hp

4500 m

500 mm.

1000 d/dk.

Körüklü

140x140x480 cm.

980 Kg.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports S1000T S3200TS2300T S3200KS2700K Pro S4000TS2700EC S4000KS2700T S4500T S4500KS2700K

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications

Ahmet
Vurgu


