
DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA 
MAKİNESİ
DIL-COAT FABRIC COATING 
MACHINE DMS46



DİLMENLER MAKİNE SANAYİ
Dilmenler, Türkiye, İstanbul’da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler Makine Tekstil San. Tic. A.Ş. 30.000 m2 kapalı 
üretim sahasında 250 kişilik kalifiye ekibi ile Tekstil Boyama ve Terbiye Makineleri alanında üretim yapmaktadır. 

Dilmenler has been established in 1982 and continues to manufacture Textile Dyeing and Finishing Machinery 
with a closed area of 30.000 m2  and a qualified staff of 250 people.

SERTİFİKALARIMIZ
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi,
EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme 
kaynağı için kalite şartları, 
97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifi.

CERTIFICATIONS
ISO 9001: Quality Management System, 
EN ISO 3834-2 Quality Conditions for 
welding metallic equipments.
97/23/EC Pressure Equipment Directive.
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DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA MAKİNESİ
DIL-COAT FABRIC COATING MACHINE

DIL-COAT FABRIC COATING MACHINE
 Back coating roller   Knife over roll Blade holder  Floating Knife Blade holder
 Bow roll    Idle roller    Paste feeding device
 Micrometric device   Quick lifting device   Seam jump
 Electric and pneumatic controls  Driving system    Cleaning blade

KNIFE OVER ROLL AND FLOATING KNIFE SYSTEM
 Blade holder rotation: by manual wheel   Type of drive of backcoating roller: A.C. motor    
 Number of blades: 1 knife over roll + 1 floating knife  Type of Knives: special steel and hardness
 Knife over roll high adjustment: by N° 2 a.c. motor  Limiting dams adjustment: manual on both knives
 Back coating roller diameter: 500 mm chromium plated
 Idle roller diameter: 190 mm   steel chromium plated static balanced
 Floating air knife high adjustment: by air pneumatic cylinder   
 Blade holder’s longitudinal displacement: by manual wheel
 Surface of backcoating roller: Chromated Backcoating roll accurancy: ±0,005 mm

DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA MAKİNESİ BÖLÜMLERİ

 Kaplama silindirleri   Bıçak tutucu   Kayan bıçak tutma
 Eğik açma silindiri   Avare silindir   Tutkal besleme silindiri
 Mikrometrik cihaz   Hızlı kaldırma cihazı  Ekyeri atlama ünitesi
 Elektrik ve pnömatik kontrol  Sürücü sistemi   Temizleme bıçağı

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
 Kaplama silindir çapı: 500 mm     Kaplama silindir yüzeyi: Krom
 Kaplama silindir ayarı: ±0,005 mm     Kaplama silindir sürücü tipi: A.C. motor
 Avare silindir çapı: 190 mm krom kaplama static dengeli  Bıçak sayısı: 1 adet silindirde + 1 adet havada 
 Bıçak tipi: Sert ve özel çelik     Mikrometrik boşluk ayarı sürücüsü: by N° 2 a.c. motor 
 Kayan bıçak yükseklik ayarı: Pnömatik hava silindiri   Hazne limit ayarı: Her iki bıçakta manuel 
 Yatay huzme ayarı: Manuel çark     Bıçak tutucu rotasyon: Manuel çark
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DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA MAKİNESİ
DIL-COAT FABRIC COATING MACHINE

KNIFE OVER ROLL BACK COATING ROLLER

It is made by seamless thick pipe with the hubs fitted on a double neck welding flanges and thermal treated to remove any 
internal tension. It is chromate, and rectified with ± 0,005 mm coaxially accuracy when is turning. It is placed on special 
supports to reduce the tolerance of the bearings. The supports as well as the machine’s frame construction allows an easy 
replacement of the back coating roller. A flexible CLEANING blade with catch pan is foreseen under the roll for the cleaning 
of the surface.

KAPLAMA SİLİNDİRLERİ

Kaplama silindirleri kalın çelik borudan imal edilmiş olup krom malzemedir ve ±0,005 mm koaksiyel tolerans ile rektifiye 
edilmiştir. Silindirler özel rulmanlarda oturtulmuş olup sürücü sistemi için kayış sistemi ile motorize edilmiştir. Damlama 
tavaları silindir altına monte edilmiş olup kolayca çıkarılabilir. Damlama tavalı esnek temizleme bıçağı yüzeyin temizlenmesi 
için silindir altına yerleştirilmiştir.
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DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA MAKİNESİ
DIL-COAT FABRIC COATING MACHINE

BIÇAK TUTUCU

Max. 1/100 mm. defleksiyon sağlayan güçlü metal profilden üretilmiştir. Bıçak kaplama işleminin en uygun pozisyonunu 
bulabilmek için döndürülen bir dişliyle bağlanmış ve iki güçlü bağlantı miline takılmıştır. Bıçak tutucu raylar üzerinde 
yer alır ve en uygun kaplama pozisyonunu bulabilmek için çarklar tarafından ileri ve geri boyuna hareket ettirilebilir.Bıçak 
tutucu doğru kaplama açısını bulabilmek için açısal ayarlanabilir. Bıçak tutucu iki bıçak için de uygundur. Bıçak, kaplanan 
kimyasallara huni oluşturmak için karşı iki bıçakla tamamlanır. Karşılıklı bıçaklar sürgüler üzerine yerleştirilmiştir ve 
kaplama silindirleri üzerindeki çarklarla ayarlanabilir. Setler bıçak tutucuya sabitlenir ve çarklarla kaplama enine göre 
pozisyonlandırılabilir. Karşılıklı bıçaklar ve bıçaklarla huni oluşturulur.

KNIFE OVER ROLL BLADE HOLDER

It is obtained by chip forming machining of a strong metallic profile, which assure a deflection of max 1/100 mm. It is fitted 
on two strong connection rods and connected to a gear to be rotated to find the most suitable position of the knife coating 
process. The blades holder is placed on rails and can be longitudinally moved back and forward by hand-wheels to find the 
most suitable coating position. The blade holder can be twisted to find the right coating angle. The blades holder is suitable 
for two knives. The  blade  is  complete  with  a  counter-blade  to  built  up  a  hopper  for  the chemicals to be coated. The 
counter-blade is placed on slides and it can be adjusted by hand-wheels on the back-coating roller. The dams are fixed on 
the blade holder and they can be positioned , according to the coating width, by hand-wheels. They built up with the blade 
and counter blade the hopper.
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DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA MAKİNESİ
DIL-COAT FABRIC COATING MACHINE

BIÇAK ESNEME EŞİTLEME SİSTEMİ
Bıçak tutucuda, ürünü düzensiz çekmenin neden olduğu  
olası hataları düzeltmek için üretim boyunca kaplama eninin 
doğrusallığını değiştiren ve bıçak esnemesini düzelten hava 
yastık sisteminden oluşan özel bir bıçak esneme eşitleme 
sistemi yerleştirilmesi mümkündür. Ayarlar yüzüncü 
karşılaştırıcıda okunabilir. Max. doğrusallık düzeltisi ± 0,20 
mm

KAYAN BIÇAK TUTUCU
Max. 1/100 mm. defleksiyon sağlayan güçlü metal profilden 
üretilmiştir. Bıçak kaplama işleminin en uygun pozisyonunu 
bulabilmek için, aşağı yukarı hareketi sağlayan iki güçlü hava 
silindiri üzerine takılır. Bıçak tutucu bir bıçak için uygundur. 
Bıçak, kaplanan kimyasallara huni oluşturmak için karşı 
iki bıçakla tamamlanır. Karşılıklı bıçaklar sürgüler üzerine 
yerleştirilmiştir ve kaplama silindirleri üzerindeki çarklarla 
ayarlanabilir. Setler bıçak tutucuya sabitlenir ve çarklarla 
kaplama enine göre pozisyonlandırılabilir. Karşılıklı bıçaklar 
ve bıçaklarla huni oluşturulur

EĞİK AÇMA SİLİNDİRİ
Materyalleri sağlamak için kaplama silindirlerinin önüne 
yerleştirilmiştir, kullanımdan avantaj sağlamak için kaplama 
silindirlerinin yüzeyine temas eder. Yay silindir yaklaşma 
açısını ayarlamak için çarklarla döndürülebilir.

KNIFE FLEXION COMPENSATE SYSTEM
On the blade holder is possible to fit a special knife flexion 
compensate system consisting of an air pillow system which 
corrects the knife flexion and change the coating width’s 
linearity during the production in order to correct possible 
faults caused by the irregular extrusion of the product. The 
regulations can be read on the centesimal comparators. 
The max. linearity correction is ± 0,20 millimetres. Floating 
Knife blade holder. It is obtained by chip forming machining 
of a strong metallic profile, which assure a deflection of max 
1/100 mm. It is fitted on two strong air cylinder, which allows 
the movement up / down. To find the most suitable position 
of the knife  coating process.

THE BLADES HOLDER IS SUITABLE FOR 
ONE KNIFE.
The  blade  is  complete  with  a  counter-blade  to  built  up  
a  hopper  for  the chemicals to be coated. The counter-blade 
is placed on slides and it can be adjusted by hand-wheels 
on the back-coating roller. The dams are fixed on the blade 
holder and they can be positioned , according to the coating 
width, by hand-wheels. They built up with the blade and 
counter blade the hopper.

BOW ROLL
It is placed in front of the back-coating roller to assure that 
the material, just expanded, touches the surface of the 
back-coating roller to take advantage of its use. The bow 
roll can be rotated by hand-wheel to adjust the angle of 
incidence.
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DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA MAKİNESİ
DIL-COAT FABRIC COATING MACHINE

AVARE SİLİNDİR
Millerin üzerine yerleştirilir, kaplama silindirlerinin 
öncesinde ve sonrasında pozisyonlanmıştır.

KAPLAMA MALZEMESİ BESLEME ÜNİTESİ
Çalışan cihazlarla sağlanan alternatif hareketle ve end-
switches yoluyla, enin ayarlanabilirliği imkanıyla huni 
içerisindeki kimyasalları ayrıştırmak için uygundur. 

MİKROMETRİK CİHAZ
Bıçak ve kaplama silindiri arasındaki boşluğun ayarlanmaı 
için uygundur. Bağlantı milleri üzerinde hareket eden iki 
bağımsız a.c. sürücü kam çarkı tarafından sağlanır. Yer 
değiştirmeler dijital mikrometrik 1/100 okuma farkı ile 
görüntülenir.

HIZLI KALDIRMA AYGITI
Önceden ayarlanmış boşluğun orjinal haline dönmesine 
engel olmak için ve indirme kaldırma süresince bıçak 
tutucunun eğrilmesine engel olmak için pilot barla 
bağlantılandırılmıştır ve bağlantı milleri pnömatik silindirler 
tarafından hareket ettirilebilir.

IDLE ROLLER
They are fitted on bearings and screwed prior and after the 
back-coating roller. 

PASTE FEEDING DEVICE
With alternative motion obtained by a driven device and with 
the possibility to adjust the width by means of end-switches.
It is suitable to distribute the chemicals inside the hopper.

MICROMETRIC DEVICE
Suitable to adjust the gap between the knife and coating roll 
. It is obtained by two independent a.c. driven cam wheels 
which act on the connecting rods. The displacements are 
displayed on digital micrometric reading with tolerance
1/100.

QUICK LIFTING DEVICE
The connection rods are moved by two pneumatic cylinders 
and they are connected with a pilot bar to avoid the 
inclination of the blade holder during the lifting or lowering 
and to allow the original reset of the preseted gap.
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DIL-COAT KUMAŞ KAPLAMA MAKİNESİ
DIL-COAT FABRIC COATING MACHINE

KAYAN BIÇAK YÜKSEKLİK AYARI
Bağlantı milleri üzerinde hareket eden pnömatik silindirler 
tarafından çalışan eksantrikler aktive edilir. Yükseklik 
ayarı  önceden ayarlanan boşluğun otomatik olarak 
yenilenmesiyle kayan bıçağın geçişi için hesaplanır.

ELEKTRİK VE PNÖMATİK CONTROLLER
Özel bir kutunun üzerine yerleştirilmişlerdir ve bu sayede 
operator tarafından kolaylıkla çalıştırılırlar.

SEAM JUMP
It is activated by two eccentrics driven by pneumatic 
cylinders which act on the connecting rods. The jump is 
calculated for the pass of the seam with automatic recovery 
of the pre set gap.

ELECTRIC AND PNEUMATIC CONTROLS
They are placed on individual box and in a way to be easily 
operated by the operator.



Çingene Kızı Mozaiği / Gaziantep Arkeoloji Müzesi
AMERİKA

EKVATOR

PERU

ŞİLİ

İNGİLTERE

PORTEKİZ

FAS

MORİTANYA

TUNUS

TANZANYA

GÜNEY AFRİKA

ALMANYA

YUNANİSTAN

BELARUS

MISIR

SURİYE

IRAK

İRAN

YEMEN

TÜRKMENİSTAN

AFGANİSTAN

PAKİSTAN

ÖZBEKİSTAN

HİNDİSTAN

11

BANGLADEŞ

MALEZYA

RUSYA



DMS DİLMENLER MAKİNE VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

Merkez / Head Office
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh. Çobançeşme E5 yanyol
Avrupa Konutları Ofis A Blok Kat:11 Bakırköy / İstanbul
Phone : +90 212 551 18 27
Fax : +90 212 551 11 62

Fabrika / Factory
Ergene 1 OSB Vakıflar Mh. E5 Yolu Üzeri Fabrikalar Sk. No:11 Ergene / Tekirdağ / Türkiye
Phone : +90 282 672 25 07
Fax : +90 282 672 22 63
info@dilmenler.com.tr  |  www.dilmenler.com.tr

İHTİYAÇLARINIZI
BİLİYORUZ
SİZİN İÇİN
ÜRETİYORUZ

WE KNOW
YOUR NEEDS 
AND PRODUCE 

FOR YOU

İHTİYAÇLARINIZI
BİLİYORUZ
SİZİN İÇİN
ÜRETİYORUZ

WE KNOW
YOUR NEEDS 
AND PRODUCE 

FOR YOU


