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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Günümüzde cırt bant kullanımı aklımıza gelebilecek
tüm sektörlerde görüldüğü gibi, her geçen gün daha
fazla ihtiyaç duyulan bir ürün haline gelmiştir. Bu
ürüne en çok, parçaların hızlı bir şekilde birbirlerine
bağlanması gerektiğinde ve istendiği anda
bağlanan nesnelere herhangi bir zarar vermeden
çıkartılabilmesi gereken her yerde ihtiyaç
duyulmaktadır. Örneğin dış ve iç giyimde, spor mal-
zemelerinde, evinizde, tıpta, nakliyede ve taşıt
endüstrisinde. Cırt bantları, iki adet birbirinden farklı
yapıya sahip banttan meydana gelmektedir –
kancalı ve havlı dış yüzeye sahip bantlar – bu iki
bant yüzeyi birbirine değdiğinde mükemmel şekilde
birleşirler.

Cırt bant üretim teknolojisi Jakob Müller AG
tarafından iğneli dokuma tekniği kullanılarak
geliştirilmiştir. Kancalı ve havlı bant  aynı makine
üzerinde dokunmaktadır. Kancalı bandın ilmekleri-
nin fikse edilmesi için sadece bu makine üzerine
ilave bir ısıtıcı eleman takılması gereklidir (VL vary-
asyonu).

Teknik veriler NF53

Ana modeller _/__ VL oder AL 6/42 4/66 2 / 130 2 / 150 2 / 210

Makine başına dokuma kafa adedi 6 4 2 2 2

Azami dokuma tarak eni (mm) 34 62 135 150 210

Azami bant eni (mm) 30 55 127 147 190

Dokuma tarağı tahriki Eşit akışlı

Dokuma sistemi  II (yardımcı iplikli)

Atkı sıklığı kumandalı bant çekim regülatörü 6 – 23 / cm

Alternatif akım motoru 1,5 / 1,8 kW

Ağızlık açma makinesi Q 20

Kumanda sistemi Eksantrik/Desen zinciri

Rapor uzunluğu  Eksantrik 1 : 8, Desen zinciri 1 : 8, 16 – 48

NF53...AL  Havlı bant dokuma tezgahı (ısıtıcısız)

NF53...VL Kancalı bant dokuma tezgahı (ısıtıcılı)


