Elektronik Kumandalı Dar Dokuma
Tezgahları
NF...Y2 ED

Dar-geniş-dar şeklinde değişken enli taşıyıcı kayışların,
bantların ve kemerlerin üretiminde kullanılır

NF...Y2 ED
Genel Özellikler
Özel Y şeklindeki dokuma tarağı ve hassas ayarlı
elektronik dokuma tarağı pozisyon kumandası sayesinde
genişleyen ve/veya daralan enli bantların üretimi çok
kullanışlı temel NF dokuma tezgahımızda ekonomik bir
şekilde yapılabilmektedir.
Bu özel ünitemizi aynı zamanda temel makinelerimiz olan
jakar makineli NFJM2 42 veya NFJK2 42 olduğu gibi,
elektronik şaft makineli NFRE42 dar dokuma
tezgahlarımız ile birlikte de temin edebilirsiniz. Teknik
veriler, makine özellikleri ve temel makinelerimizin
avantajları hakkında detaylı bilgileri bahse konu
makinelerimizin prospektüslerinde bulabilirsiniz.
NF…Y2 ED ürünümüzün en önemli özellikleri
Aşağıda belirtilen özellikler bu ürünümüzün yüksek
kalitede üretim sağlamasında önemli rol almaktadır:
– Özel tasarlanmış dokuma ünitesi ve atkı ipliği taşıma
sistemi sayesinde daralan bant enlerinde dahi
mükemmel dokuma ve kenar örmeleri
sağlanmaktadır.
– Büyük oranlı bant eni ölçüleri değişimi ile
çalışılabilmektedir (2/66 ve 2/84* modellerimizde
24mm farka kadar, 4/42 modelimizde ise 14mm
farka kadar)
– Daralma bölümü haricinde sabit bant eni ile
çalışabilme
– Elektronik ayarlanabilen atkı sıklığı sayesinde
bantların dar enli bölümlerinde çok az kalınlaşma
oluşmaktadır
– Atkı ipliği için elektronik frenleme tertibatı

Değişken bant enleri için Y şeklindeki
dokuma tarağı dar-geniş-dar

Teknik veriler
Dokuma kafası eni (mm)
42
66
84*
Dokuma kafa adedi
4
2
2
Azami dokuma tarak eni (mm) 30/16 51/27 65/41
Azami bant genişliği (mm)
30/18 50/30 64/45
Dokuma sistemi
I oder II
Atkı sıklığı
4 – 80 Atkı sıklığı
*istek üzerine 2/84 modeli sadece kullanılabilir
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