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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Hafif, elastik ve elastik olmayan bantların ve 
kemerlerin üretiminde kullanılan son derece dayanıklı 
modelimiz.

Standart Donanım
– Atkı ve yardımcı iplikler için birer konikli konik askısı
– 1000 gücü, 1000 lamel, 480 klipsli zincir baklaları 

ve 200 adet örme iğnesi (I, II ve III dokuma sistem-
leri için) içeren paket

Özel Donanım
– Atkı ipliği taşıyıcısı için silindirik kılavuz 
– Pozitif lastik taşıyıcısı, tekli
– Yivli lastik silindir
– Atkı geri tutma kancası
– Üretilen bantlar makinenin arka kısmına sevk edilir
– Bant sarım
– Cağlık, 3 x 4 makaralık iki alan, azami Ø 400 mm, 

azami uzunluk 300mm
– Koniklerden dokuma için: Konik cağlık ve frenleme 

tertibatı
– Dokuma tarakları
– Kesim bıçakları
– Aletler
– İlave zincir baklaları, gücü, lamel, örme iğnesi

Önemli Özellikler
– Sağlam yapısı ve en aza indirgenmiş elektronik do-

nanımı sayesinde az bakım gerektiren bir makinedir. 
– Makinenin kullanımı ve ekipmanlara erişim son de-

rece rahattır

– Dünyanın her bir yerinde senelerdir beğeni ile kul-
lanılan makine konsepti

– Profesyonel satış sonrası hizmet

Geniş Kullanım Alanlaı
– Elsatik ve elastik olmayan bantlar (iç çamaşırı, fer-

muarlar vs.)
– Dekorasyon amaçlı bantlar
– Giyim eşyaları için ekstrafor bantları
– Saten bantlar
– Baskılı etiketler için bantlar
– Spor ve eğlence ürünleri için hafif ve orta kalınlıkta-

ki bantlar
– Sargıbezi (Tıbbi teknik alan)

Teknik Veriler
Modeller 4/110 8/50 12/30

Dokuma kafa adedi 4 8 12

Azami dokuma tarak eni mm 110 50 30

ªaft adedi 14 16 16

Regülatör cm’de 3,5 ila 36,7 atkı için
Bant çekme Kaydırmaz kaplamalı ve çiftli silindir ve krom kaplamalı baskı silindiri
Rapor 16 – 48, Dessen zinciri
Atkı ipliği taşıyıcısı MÜTRANS®2, opsiyon olarak silindirik kılavuz
Dokuma sistemleri I: Atkı ipliğinin dokunması / II: yardımcı ipliğin dokunması / III: Sadece dokuma 

sistemi 1 ve 2 mevcuttur
Alternatif akım motor 1.1 kW, 3 fazlı (Model 4/65H: 1.5 kW, 3 fazlı
Elektromanyetik fren ana mil üzerinde
Merkezi yağlama sistemi otomatik
Ebatlar /  mm PZ 8371 bakınız, asgari oda yüksekliği: 2600 mm
Ağırlık net 500 kg


