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Çift Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri
• Çalışma eni        : 200 mm artımlar ile 1.6-3.4m farklı talepler isteğe bağlıdır.
• Toplam genişlik       : çalışma eni + 4.2m
• Kurutma kabin uzunluğu   : 2m 
• Serbest kurutma uzunluğu  : kabinler + yaklaşık 7m
• Egalize kurutma uzunluğu  : kabinler + yaklaşık 18 m
• Su uçurma kapasitesi     : kabin başına 120 kg / saat su 
• Makine hızı        : 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı
• Kumaş beslenme oranı   : %0-50, beslemeli ayarlanabilir.
• Kumaş yolu        : “Açık-en” kumaş ile tek bant çalışma. “tüp kumaş” ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür.
• Kabin sayısı        : 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir.
• Isıtma sistemi       : Buhar, Doğalgaz ve kızgın yağ ile

Technical Speci�cations of Double-Pass Dryer Machine
• Working width       : 1.6 - 3.4 m in steps 200 mm, di�erent values depends on request.
• Total width        : Working width + 4.2 m
• Length of drying chamber   : 2 m
• Relax dryer length     : Chambers + approx. 7 m
• Equalizing dryer length   : Chambers + approx. 18 m
• Evaporation capacity    : 220 kg water/h per chamber
• Machine speed      : 5 - 80 m/min,  higher speeds on request
• Fabric advance speed    : 0 - 50% adjustable feeding
 • Fabric guidance      : Open width - single track, Tubular - single or multiple track
• Number of chambers     : 2,3,4,5 and 6 chambers
• Heating system:       : Steam, Natural Gas and Thermic-oil.

Equalizing Dryer
Egalize Kurutma

Relax - Tensionless Dryer
Serbest Kurutma



Tek Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri
• Çalışma eni       : 200 mm artımlar ile 1.6-3.4m farklı talepler isteğe bağlıdır.
• Toplam genişlik      : çalışma eni + 2.8m
• Kurutma kabin uzunluğu  : 2m 
• Serbest kurutma uzunluğu : kabinler + yaklaşık 5m
• Egalize kurutma uzunluğu  : kabinler + yaklaşık 19 m
• Su uçurma kapasitesi    : kabin başına 130 kg / saat su 
• Makine hızı       : 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı
• Kumaş beslenme oranı   : %0-50, beslemeli ayarlanabilir.
• Kumaş yolu       : “Açık-en” kumaş ile tek bant çalışma. “tüp kumaş” ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür.
• Kabin sayısı       : 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir.
• Isıtma sistemi      : Buhar, Doğalgaz ve kızgın yağ ile

Technical Speci�cations of Single-Pass Dryer Machine
• Working width       : 1.6 - 3.4 m in steps 200 mm, di�erent values depends on request.
• Total width        : Working width + 2.8 m
• Length of drying chamber  : 2 m
• Relax dryer length      : Chambers + approx. 5 m
• Equalizing dryer length   : Chambers + approx. 19 m
• Evaporation capacity    : 130 kg water/h per chamber
• Machine speed      : 5 - 80 m/min, higher speeds on request
• Fabric advance speed    : 0 - 50% adjustable feeding
• Fabric guidance      : Open width - single track, Tubular - single or multiple track
• Number of chambers     : 2,3,4,5 and 6 chambers
• Heating system:       : Steam, Natural Gas and Thermic-oil.

Equalizing Dryer
Egalize Kurutma

Relax - Tensionless Dryer
Serbest Kurutma



Dört Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri
• Çalışma eni        : 200 mm artımlar ile 1.6-3.4 m farklı talepler isteğe bağlıdır.
• Toplam genişlik       : çalışma eni + 4.3m
• Kurutma kabin uzunluğu   : 2m 
• Serbest kurutma uzunluğu  : kabinler + yaklaşık 7m
• Egalize kurutma uzunluğu  : kabinler + yaklaşık 18 m
• Su uçurma kapasitesi     : kabin başına 270 kg / saat su 
• Makine hızı        : 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı
• Kumaş beslenme oranı   : %0-50, beslemeli ayarlanabilir.
• Kumaş yolu        : “Açık-en” kumaş ile tek bant çalışma. “tüp kumaş” ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür.
• Kabin sayısı        : 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir.
• Isıtma sistemi       : Buhar, Doğalgaz ve kızgın yağ ile

Technical Speci�cations of Four-Pass Dryer Machine
• Working width       : 1.6 - 3.4 m in steps 200 mm, di�erent values depends on request.
• Total width        : Working width + 4.3 m
• Length of drying chamber   : 2 m
• Relax dryer length     : Chambers + approx. 7 m
• Equalizing dryer length   : Chambers + approx. 18 m
• Evaporation capacity    : 270 kg water/h per chamber
• Machine speed      : 5 - 80 m/min,  higher speeds on request
• Fabric advance speed    : 0 - 50% adjustable feeding
 • Fabric guidance      : Open width - single track, Tubular - single or multiple track
• Number of chambers     : 2,3,4,5 and 6 chambers
• Heating system:       : Steam, Natural Gas and Thermic-oil.

Equalizing Dryer
Egalize Kurutma

Relax - Tensionless Dryer
Serbest Kurutma



Üç Geçişli Kurutma Makinesi Teknik Özellikleri
• Çalışma eni        : 200 mm artımlar ile 1.6-3.4 m farklı talepler isteğe bağlıdır.
• Toplam genişlik       : çalışma eni + 4.3m
• Kurutma kabin uzunluğu   : 2m 
• Serbest kurutma uzunluğu  : kabinler + yaklaşık 8m
• Egalize kurutma uzunluğu  : kabinler + yaklaşık 19 m
• Su uçurma kapasitesi     : kabin başına 250 kg / saat su 
• Makine hızı        : 5-80m/dk, daha yüksek hızlar isteğe bağlı
• Kumaş beslenme oranı   : %0-50, beslemeli ayarlanabilir.
• Kumaş yolu       : “Açık-en” kumaş ile tek bant çalışma. “tüp kumaş” ile tek veya çoklu bant çalışma mümkündür.
• Kabin sayısı       : 2, 3, 4, 5 ve 6 kabinli olarak üretilmektedir.
• Isıtma sistemi      : Buhar, Doğalgaz ve kızgın yağ ile

Technical Speci�cations of Three-Pass Dryer Machine
• Working width       : 1.6 - 3.4 m in steps 200 mm, di�erent values depends on request.
• Total width        : Working width + 4.3 m
• Length of drying chamber   : 2 m
• Relax dryer length     : Chambers + approx. 8 m
• Equalizing dryer length   : Chambers + approx. 19 m
• Evaporation capacity    : 250 kg water/h per chamber
• Machine speed      : 5 - 80 m/min,  higher speeds on request
• Fabric advance speed    : 0 - 50% adjustable feeding
 • Fabric guidance      : Open width - single track, Tubular - single or multiple track
• Number of chambers     : 2,3,4,5 and 6 chambers
• Heating system:       : Steam, Natural Gas and Thermic-oil.

Equalizing Dryer
Egalize Kurutma

Relax - Tensionless Dryer
Serbest Kurutma



Pano üzerinden kolay bir şekilde kontrol edilebilen kullanıcı dostu, 
elyaf temizleme sistemimiz kumaşların kurutulma prosesi esnasında 
paslanmaz fularların üzerinde biriken elyaf parçacıklarını linear piston 
yardımıyla kolay bir şekilde temizleyebilmektedir. Böylece fular silindir 
yüzeyinin sürekli olarak temiz kalmasını sağlar. 

Our user-friendly, �ber cleaning system, which can be easily controlled 
on the panel, removes the �ber particles accumulated on the stainless 
padder during the drying process of the fabrics. It can be cleaned easily 
with the help of linear piston. Thus, ensures that the roller surface 
of padder is constantly clean.

Apre Fular Silindiri Temizleme Sistemi (Lineer Piston)
Cleaning System of Finishing Padder Cylinder (Linear Piston)

 

Otomatik �ltre eleğinin tahrikinin kontrol edilmesi dokunmatik panel üzerinde 
düzenlenebilir. Otomatik �ltre eleğinin üzerine biriken tozlar, pislikler 
emiş fanı ile hava yardımıyla bir torbanın içerisine çekilir. Emiş borusunun ucu 
eleğin üzerinde sağa ve sola pnömatik silindir aracılığı ile hareket eder. 
Elek eni boyunca belirli zaman aralıklarıyla hareket eder ve eleğin 
sürekli temizlenmesini sağlar.
  
Controlling the automatic �lter system regulated by the touch panel. 
The dust and dirt accumulated on the automatic �lter are drawn into a bag 
with the help of the fan. The end of the collector pipe moves to the right 
and left over the automatic lint �lter belt by means of a pneumatic cylinder. 
It moves along the width of the automatic lint �lter belt at certain time 
intervals and ensures continuous cleaning of the automatic lint �lter belt.

Otomatik �ltre: Otomatik Elek Temizleme Sistemi
Automatic Lint �lter: Automatic Lint Filter Belt Cleaning System

 

Kumaş üzerinde bulunan elyaf, enzim vb. parçacıkların işlem öncesi 
(sıkma, apre, kurutma vb.) kumaştan temizlenmesini sağlayan sistemdir. 
Elek ve düze kirlenmesini azaltarak kurutma performansını artırır. 

By means of Enzyme Washing Unit , all �ber , particles… etc. 
removed & cleaned on fabric before �nishing process. Via this unit, 
drying performance is increased till maximum level since contamination 
on �ltering belt and nozzle are minimized.

Enzim Yıkama Ünitesi
Enzyme Washing Unit
 

Kumaş iğneleme ünitesi, kumaş kenarlarının tam olarak açılıp 
zincirin iğnelerine mükemmel bir şekilde iğnelenmesine sağlar. 
Canlar Mekatronik tarafından özel olarak imal edilmiş iğneleme 
açıcı parça ve yay baskılı alt destek tekeri sayesinde en az kenar 
firesiyle iğnelenmesini sağlar. 

The fabric pinning unit allows the fabric edges fully opened 
and pinned perfectly to the chain's pins. Through pinning opening 
part and the spring-pressed lower support wheel specially 
manufactured by Canlar Mekatronik, ensures pinning with 
the minimized edge wastage.

Kumaş İğneleme Ünitesi
Fabric Pinning Unit
 Kurutmadan istenen efektin alınabilmesi için kumaşın konveyör 

üzerine uygun beslemede serilmesini sağlar. 

The Fabric is moving smoothly on the conveyor with  ideal feeding 
values in that to get perfect e�ect for drying process

Makina Kumaş Besleme Sistemi
Fabric Feeding System

 
5mm genişlikte ü�eme aralığı ve birbirinden farklı ölçülerde üç çeşit 
(I. II. III) nozul dizilimiyle kumaşa homojen nüfuziyet ve kolay sökülebilir
temizleme kapağı ile efektif temizleme sağlayan hava kanalına sahiptir.

5mm gap wide blowing range and three types (I. II. III) con�guration, 
homogeneous penetration into the fabric, and an air duct that provides 
e�ective cleaning with easily removable cleaning cover.

Düze Kanal Yapısı
Special Nozzle Structure

 

Yastıklı serbest kurutma çıkışı
Relax dryer exit section 

knit structure

Egalize çıkışı durumu
Chain exit unit knit structure

Zincir besleme durumu
Feeding knit structure

Fular girişi örgü durumu
Padder entrance knit structure



Pano üzerinden kolay bir şekilde kontrol edilebilen kullanıcı dostu, 
elyaf temizleme sistemimiz kumaşların kurutulma prosesi esnasında 
paslanmaz fularların üzerinde biriken elyaf parçacıklarını linear piston 
yardımıyla kolay bir şekilde temizleyebilmektedir. Böylece fular silindir 
yüzeyinin sürekli olarak temiz kalmasını sağlar. 

Our user-friendly, �ber cleaning system, which can be easily controlled 
on the panel, removes the �ber particles accumulated on the stainless 
padder during the drying process of the fabrics. It can be cleaned easily 
with the help of linear piston. Thus, ensures that the roller surface 
of padder is constantly clean.

Apre Fular Silindiri Temizleme Sistemi (Lineer Piston)
Cleaning System of Finishing Padder Cylinder (Linear Piston)

 

Otomatik �ltre eleğinin tahrikinin kontrol edilmesi dokunmatik panel üzerinde 
düzenlenebilir. Otomatik �ltre eleğinin üzerine biriken tozlar, pislikler 
emiş fanı ile hava yardımıyla bir torbanın içerisine çekilir. Emiş borusunun ucu 
eleğin üzerinde sağa ve sola pnömatik silindir aracılığı ile hareket eder. 
Elek eni boyunca belirli zaman aralıklarıyla hareket eder ve eleğin 
sürekli temizlenmesini sağlar.
  
Controlling the automatic �lter system regulated by the touch panel. 
The dust and dirt accumulated on the automatic �lter are drawn into a bag 
with the help of the fan. The end of the collector pipe moves to the right 
and left over the automatic lint �lter belt by means of a pneumatic cylinder. 
It moves along the width of the automatic lint �lter belt at certain time 
intervals and ensures continuous cleaning of the automatic lint �lter belt.

Otomatik �ltre: Otomatik Elek Temizleme Sistemi
Automatic Lint �lter: Automatic Lint Filter Belt Cleaning System

 

Kumaş üzerinde bulunan elyaf, enzim vb. parçacıkların işlem öncesi 
(sıkma, apre, kurutma vb.) kumaştan temizlenmesini sağlayan sistemdir. 
Elek ve düze kirlenmesini azaltarak kurutma performansını artırır. 

By means of Enzyme Washing Unit , all �ber , particles… etc. 
removed & cleaned on fabric before �nishing process. Via this unit, 
drying performance is increased till maximum level since contamination 
on �ltering belt and nozzle are minimized.

Enzim Yıkama Ünitesi
Enzyme Washing Unit
 

Kumaş iğneleme ünitesi, kumaş kenarlarının tam olarak açılıp 
zincirin iğnelerine mükemmel bir şekilde iğnelenmesine sağlar. 
Canlar Mekatronik tarafından özel olarak imal edilmiş iğneleme 
açıcı parça ve yay baskılı alt destek tekeri sayesinde en az kenar 
firesiyle iğnelenmesini sağlar. 

The fabric pinning unit allows the fabric edges fully opened 
and pinned perfectly to the chain's pins. Through pinning opening 
part and the spring-pressed lower support wheel specially 
manufactured by Canlar Mekatronik, ensures pinning with 
the minimized edge wastage.

Kumaş İğneleme Ünitesi
Fabric Pinning Unit
 Kurutmadan istenen efektin alınabilmesi için kumaşın konveyör 

üzerine uygun beslemede serilmesini sağlar. 

The Fabric is moving smoothly on the conveyor with  ideal feeding 
values in that to get perfect e�ect for drying process

Makina Kumaş Besleme Sistemi
Fabric Feeding System

 
5mm genişlikte ü�eme aralığı ve birbirinden farklı ölçülerde üç çeşit 
(I. II. III) nozul dizilimiyle kumaşa homojen nüfuziyet ve kolay sökülebilir
temizleme kapağı ile efektif temizleme sağlayan hava kanalına sahiptir.

5mm gap wide blowing range and three types (I. II. III) con�guration, 
homogeneous penetration into the fabric, and an air duct that provides 
e�ective cleaning with easily removable cleaning cover.

Düze Kanal Yapısı
Special Nozzle Structure

 

Yastıklı serbest kurutma çıkışı
Relax dryer exit section 

knit structure

Egalize çıkışı durumu
Chain exit unit knit structure

Zincir besleme durumu
Feeding knit structure

Fular girişi örgü durumu
Padder entrance knit structure



DRYTEX tuned-air®

canlarmekatronik.com.tr




