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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Konsepti
Bant dokuma alanında, münkün olduğunca çok sayıda
ve hatta ipliklerin tamamının gerginliğinin kontrol
altında tutulması son derece önemlidir. Jakob Müler
AG bu önemli faktörden yola çıkarak  NFRE...ED,
NFJM2...ED ve NFJK2...ED tezgahlarını geliştirmiştir.
Baz makineler senelerdir müşterilerimizce beğeni ile
kullanılan NFRE, NFJM ve NFJK modellerimize
dayanmaktadır. Yeni makinelerdeki en belirgin fark ise,
atkı, yardımcı ve kilit ipliklerinin hareketi yanı sıra bant
çekme sisteminin güdülenmesi elektronik adımlı
motorlar vasıtası ile sağlanmasıdır.

Kullanım Alanları
Elastik ve elastik olmayan, çözgü efektli veya piko
efektli isim, işaret ve modaya uygun dekorasyon
elemanları ile bezenmiş dokuma bantların üretiminde
kullanılır. NFJM2…ED tezgahında 4 – 12 çerçeveli ve
azami 192 harniş ipliği ile çalışabilirsiniz; NFJK2…ED
tezgahında 768 harniş ipliği ile ve NFRE tezgahında
ise azami 20 adet elektronik kumandalı çerçeve ile
çalışma olanağı sunulmaktadır. 

Önemli Özellikleri
– 1inci sınıf verimlilik ile çalışan motor ve frekans 

ayarlı makine tahriki

– Dokuma hızı kolaylıkla ayarlanabilmektedir
– Makinenin dokuma hızını zaman kaybı olmadan 

dokunacak ürünün özelliklerine ve kullanılan 
ipliğe göre ayarlama imkanı

– Regülatör elektronik kontrollü adımlı motor ile tahrik 
edilmektedir
– Cm de 8 ila 120 (veya cm de 4 ila 80) atkı arası 

atkı sıklığını ayarlama olanağı
– Dokuma esnasında atkı sıklığını istediğiniz 

şekilde ayarlayabilme özelliğine sahip 
olduğundan farklı atkı sıklıklarının kombine 
edildiği ürünlerin dokumasına olanak 
tanımaktadır

– Atkı sıklığını değiştirme işlemi için bant 
çıkışındaki dişililerin değişimine gerek 
kalmadığından verimlilik artar, zamandan tasar-
ruf edersiniz

– Atkı, yardımcı ve kilit iplikleri için elektronik 
kumandalı adımlı motorlar kullanılmaktadır
– Makine çalışır vaziyette iken tüm iplik taşıma si-

stemlerinin iplik girişleri aynı anda ayarlanabil-
mektedir, ve bu veriler daha sonra da 
kullanılabilmektedir

– 2’li atkı ipliği sistemi kullanıldığı taktirde 2 farklı 
genişlikte bant aynı anda üretilebilmektedir 

– Çalışılan bant genişliği kolaylıkla ayarlanabilir 
ve düzeltilebilir

– Atkı sunuş yönünde piko efekti 
kullanılabilmektedir

Makine Kumandası
MÜDATA®C-seri ile donatılmış MÜCAN Kumandası ile
dokunmatik ekranı ve kullanılan işaretler sayesinde
son derece kolay makine kullanımı. 

Teknik Verile
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Dokuma kafa
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NFRE42 ED
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NFJM2 53 ED
NFJM2 80 ED
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NFJK2 80 ED
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Dokuma 
sistemleri

I / II / III / V / 
Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z10

Regülatör (solda) ve atkı ipliği ve yardımcı iplik taşıma sistemi 
(sağda) için elektronik kumandalı adımlı motor. 


