
5

T-TUNING
GETTING FIBERS INTO SHAPE

bakımda nokta atışı:

T-TUNING araçlar
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2 T-TUNING / Güçlendirme

T-TUNING –  
başarınız için sunduğumuz araçlarımız 

 Kayış gerginliği ölçüm cihazı
Şanzıman kayışının çalışma ömrü büyük oranda doğru gerginlik-
te olmasına bağlıdır. Trützschler kayış gerginliği ölçüm cihazıyla 
bunu kolayca ve yüksek doğrulukta ayarlamak mümkün. Akustik 
sensör sayesinde gerilen kayışın yanal titreşimleri temassız 
şekilde ölçülür. Elbette, Trützschler makinalarındaki tüm kayışlar 
için bu değerler kullanım kılavuzlarında belirtilmiştir.

Part No. 0371 81881811

b Dijital Manometre
Taşınabilir dijital manometre sayesinde harman hallaçtaki 
malzemenin taşınması kolayca optimize edilebilir. Ölçüm aleti 
standart hava debisi ölçüm borusuna bağlanır ve basınç ve akış 
hızını saptar. Minimum ve maksimum değerleri hafızaya alır. 
Ayrıca dijital manometre emiş noktalarının ve filtrenin kontrolü 
için de doğru araçtır.

Part No. 0 350 81881802

 Kamera-mikroskop
Bu dijital kamera-mikroskop tam çelik ve şapka garnitürlerindeki 
garnitür aşınmasını incelemek gibi endüstriyel ihtiyaçlar için 
özel olarak tasarlanmıştır. 200 kata kadar büyütme kabiliye-
tiyle bağlı oldugu bilgisayarın ekranında yüksek çözünürlüklü 
görüntüler gösterir. Elbette bu görüntüler dokümantasyon amaçlı 
kaydedilebilir.

Part No. 0 371 81881808

 Sarım boruları için temizleme fırçası
Şerit sarma boruları için bu temizleme aracı eski şişe temizleyi-
cilerini hatırlatmaktadır. Kullanım şekli de tıpkı aynıdır. Har-
man yağı ve kir g sarım tablasındaki borularda birikebilir. Bu 
temizleme aracı sayesinde borular, sökülmeye gerek kalmadan, 
kolayca temizlenebilir. Esnek gövdesi farklı boru geometrileriyle 
uyumludur. Temizleme başlığının yüzeyi, boru iç çeperini pürüz-
lendirmeden, birikintileri çıkarmaya yetecek kadar da agresiftir.

Part No. 9 855 00920006

 Ayna ayarlama cihazı
Yabancı madde ayırıcısının efektif şekilde işletilebilmesi için 
kamera ve aynaların doğru şekilde ayarlanması en önemli 
önkoşuldur. Bu kit sayesinde SP-FPU, TS-T3 ve TS-T5’in ayna 
ayarları kontrol edilir ve hızlıca ayarlanabilir. Sonuç olarak 
tekrarlanabilen ve kişilerden bağımsız bir ayarlama temin edilir 
ve bu da salt optik metotla sağlanır. Kit dâhilinde bir adet lazer 
işaretleyici, ayaklık ve diğer konumlandırma yardımcıları bulunur. 
Kit için gerekli yazılım makina yazılımının halihazırda bir parça-
sıdır ve kamera ayarlama prosedürüne entegre edilmiştir. Ayna 
ayarlama cihazı sayesinde tecrübesi olmayanlar bile kamera 
ve ayna ayarlama görevinden mükemmel sonuçlar çıkarabilirler.

Part No. 9 158 00401044

T-TUNING programı size bakım ve onarım işleriniz için 
 kişiselleştirilmiş araçlar sunuyor. Her bir araç ithaf edildi-
ği görev için en uygun şekilde tasarlanmış ve bu sayede 
hızlı, güvenli ve yetkin bir şekilde çalışmayı kolaylaştırıyor. 
T-TUNING bileşenlerinin kalitesi Trützschler’in alışık ol-

duğunuz yüksek standartlarını karşılamaktadır. Siz de 
Trützschler teknolojinizin kullanılabilirliğini uzun  vadede 
sağlama almak istiyorsanız, T-TUNING araçlarımız bu  
konudaki en güçlü ortağınızdır.
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Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle irtsibata geçin:

t.tuning@truetzschler.de

http://www.agenturbrinkmann.de
mailto:t.tuning@truetzschler.de

