Bant Dokuma Tezgahı

NF53...ds

Tek ve çift taraflı elastik
olmayan kadife bantların üretimi için

NF53...ds
Her iki yüzeyi de havlı olan çift taraflı kadife bantlar moda
ve dekorasyon amaçlı ürünlerde kullanıldığı gibi, teknik
alanda da özel amaçlar için kullanılmaktadır. Tek yüzeyi
kadife olan bantlara nazaran her iki yüzeyi görsel açıdan
olduğu kadar mekanik olarak da eşit olduğundan, "ters –
yüz" problemi yaşanmamaktadır.
Tek taraflı hav ile kadife bant üretimi yapan NF53…s
tezgahımız NF53…ds tezgahımızın geliştirilmesine öncü
olmuştur. Bu makinemiz üzerinde üretilen çift taraflı kadife
bantları, kalite ve karlılık açısından mükemmel sonuç vermektedir.
Özel Nitelikleri
– Her bir dokuma kafasında, ürün görünümünde bozulma olmaksızın, çift taraflı tek bir bant veya tek taraflı
iki bant üretimi mümkündür
– Üretim aşaması esnasında kesim bıçaklarının sürekli
bilenmesi sayesinde sabit bant kalitesi ile üretim
– Son derece yüksek çalıştırma emniyeti
– Asgariye indirilmis makine duruslari ve asgari
miktarda iskarta mal
– Yüksek devir
Teknik veriler
Model
Dokuma kafa adedi
Bant adedi:
– çift taraflı
– tek taraflı
Azami tarak eni mm
Azami bant eni mm
Hav yüksekliği mm:
Hav ipliği taşıyıcısı
Hav kesim ünitesi
Atkı ipliği taşıyıcısı
Şaft adedi
Rapor
Alternatif akımlı frenleme motoru
Elektrikli iplik kontrol sistemi
Ebadlar (Genişlik x derinlik x yükseklik)

4/42
4
4
8
33
25

4/66
4
4
8
48
38

4 x 1,5
pozitif
Üst üste 2 adet çelik hav kesim bıçağı, karşılıklı çalışır
Kayışlı taşıma sistemi
16
1:8
1,1 kW yavaş çalıştırma sistemli
Zemin, hav, atkı ve yardımcı iplikler için
1100 x 3000 x 2500
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